
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11. 

ANO XXXV- N• 150 SEXTA•FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -ATA DA 188• SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

- N• 297/80 (n• 489/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 50/80 (n• 2.742/80, na Casa de origem), dando nova redação 
ao art. I• da Lei n• 6.756, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza o De
partamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, a doar o imó
vel que menciona, situado no Município de Icó, Estado do Cearã. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.852, de 17-11-80.) 

- N• 298/80 (n' 490/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n' 
2-8 /80-CN, que cria a Procuradoria da República no Estado do Mato 
Grosso do Sul, e dã outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei n' 6.853, de 17-11-80.) 

- N• 299/80 (n' 491/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 47/80 (n• 2.886/80, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
consolidação de débitos previdenciârios, pagamento parcelado, e dã ou
tras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.854, de 17·11-
80.) 

- N• 300/80 (n• 492/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
27/80-CN, que cria a Fundação .Habitacional do Exército, e dã outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.855, de 18-II-80.) 

- N• 301/80 (n' 493/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
29/80-CN, que fixa os valores de retribuição do Grupo-AtividadeS Es:
pecíficas de Controle Interno, autoriza a estruturação de cargos e funções 
de órgãos integrantes -do sistema de controle interno, e dã outras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.856, de 18-II-80.) 

- N• 302/80 (n• 531/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n9 43/80, na origem), acrescentando inciso ao artigo 49 e alínea ao 
parágrafo único do artigo 89 da Lei _n9 5.887, de 31 de maio de 1973, que 
altera disposições referentes ao regime jUrídico do Dipl~mata, e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.857, de 19-11-80.) 

De agradecimento de comunicação: 

- N• 303/80 (n' 534/80, na origem), relativa à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 370 e 
371, de 1980. 

- N• 304/80 (n• 535/80, na origem), relativa à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens da Presidência da Repú:blica n9s 196, 19.7, 
182, 204, 205, 231, 246 e 336, de 1980. 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargos cujo 
provimento depende de sua prévia aquiescência: 

N• 305/80 (n' 533/80, na origem), referenfe à escolha do Sr. Amaury 
Bier, Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e Tobag_o, pa· 

ra, cumulativamente, exercer a função de Embaixador .do Brasil em Santa 
Lúcia. 

- N• 306/80 (n' 537/80, na origem), referente à escolha do Sr. 
Amaury Bier, Embaixador -do Brasil junto à República de Trinidad e To--'. 
bago, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
em São Vicente e Granadinas. 

1.2.2 - A viso do Ministro da Previdência e Assistência Social 

- N9 574/80, encaminhando informações daquele Ministério ares· 
peito do Projeto de Lei do Senado n• 297/78, que altera à redação do ca
put do artigo 9• da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe 
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dâ outras pro
vidências. 

1.2.3 - Ofícios do Sr. J9-Secretário da Cimara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do Senado n• 114/79 (n• 2.522/79, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos da Lei n•.5.869, de II de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil). (Projeto que se transfoflnou na Lei n• 
6.851, dO 17-II-80.) 

Encaminhaf!do à revisão do Senado autógrafos -dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 78/80 (n• 3.749/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República; que autoriza o Po
der Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, um crédito especial até o 
limite de Cr$ 350.000.000,00, para o fim qi.le es~éa. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 79/80 (n• úi7I/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria a 11' Re
gião da Justiça do TrabaJho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, 
institui a correSpondente- Procu~adoria Regional do Ministério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho. e dã outras providências. .. 

~Projeto de Lei da Câmara n• 80/80 (n• 3.42~780, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos em 
comissão e efetivos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2• Região, e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 81/80 (n• 3.353/80, na Casa de ori-· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, _que autoriza a re-
versão ao Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, do terreno q~e 
menciona. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 82/80 (n• 3.897/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria, na Car
reira do Ministério Público do Distrito Federal e na do Ministério Público 
dos Territórios Federais, os cargos que especifica. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 83/80 (n• 3.670/80, na Casa de .ori'" 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria a 10• R.e-,. 
gião da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho resp"ectivo; 
e institui a correspondente. Procurado~ia Regional do Ministério Público 
da União~junto à Jusij.Çb:'(to.Trabalho, e (,iã outras providências. 
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-Projeto de Decreto Legislativo n• 28/80 (n• 62/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica 
e Industdal, firmado entre os Governos da República Federativa do Brasil 
e do Reino dos Países Baixos, em Brasfiia, a 23 de julho de 1980. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas aos Projetes de Lei da Câma
ra n•s 78, 79, 80, 82 e 83, de 1980, lidos no Expediente. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 329/80, de-autoria do S-r. Senador Cu
nha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Traba
lho, para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais 
também integre a remuneração. 

-Projeto de Lei do Senado n9 330/80, de autoria do Sr. Senador Jor
ge Kalume, que institui o "Dia Nacíi::mal do Seringueiro", e dá outras pro
vidências. 

1.2.6 - Comunicações 

-Dos Srs. Jarbas Passarinho e Humberto Lucena, que se ausentarão 
do País. 

dos 
1.2.7- Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa-

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.2.8 - Requerimentos 

- N'í' 536/80, de urgência, nos termOs da ~~ínea c, do ari. 371, do Re
gimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 193/79. 

- N• 537/80, de urgência, nos termos da alín-ea c, do art. 371, do Re
gimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 43/78, que altera a com
posição de classes da Categoria Funcional de-- Assisient~ Legislativo do 
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo de que trata a Resolução n.,., 1_ 8, 
de 1973, e dá outras providências. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADOR ORESTES QUERCIA, como Líder - Proposta de 
Emenda à ConstituiçãO, que apresentará, dispondo sobre a convocàção de 
Assemblêia Nacional Constituinte. 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA- Agravamento na crise da suíno
cultura nacional. Estabelecimento de preço mínimo remunerador para 
aquele setor. 

SENADOR ALMIR PINTO- Compatibilização âa nova política 
salarial com as medidas financeiras recente-rttéllte iOotadas. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n• 221/80-DF, que estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1981, 
nas seguintes partes: 

- Secretaria de Educação e Cultura. Aprovado. Á Comissão do Dis
trito Federal para redação final. 

-Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Sociais. Aprovado, nos 
termos do parecer. A Comissão do Distrito Federal para redação final. 

- Secretaria de Viação e Obras e SCcretaria de Serviços Públicos. 
Aprovado, nos termos do parecer. Â Comissão do Distrito Federal pai-a 
redação final. 

- Secretaria de Agricultura e Produção. Aprovado. À Comissão do 
Distrito Federal para redação final. 

-Secretaria de Segurança Pública. Aprovado. À Comissão do Distri
to Federal para redação final. 

- Tribunal de Contas do Distrito Federal, receita e texto da lei. 
Aprovado, nos termos do parecer. Á Comissão do Distrito Federal para 
redação final. 

-Projeto de Resolução n9 138/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pirassununga-SP, a elevar, em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, 
quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quaren
ta e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprm:ado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n'i' 140/80, -que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar, em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Leite Chaves. 

-Projeto de Resolução n• 141/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a investimentos prioritários naquele Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n• 142/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessen
ta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto _de Resolução n9 143/80, que autoriza a Prefeitura de 
Mauá-SP, a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, no
vecentos e sessenta e um mil, quatrocentos c noventa e um cruzeiros e vin
te centavos), o montante de sua dívida onsolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 144/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis-MT, a elevar, em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte 
e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUenta e quatro cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Requerimento n'i' 396/80, de iilltoria do Sr. Senador Luiz Fernan
do Freire, solicitando, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, 
um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela passagem 
de seu aniversário, no dia 20 de seterhbro de 1980. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

- Requerimento n• 516/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado 
n•s 224/79 e 218/80, do Senador Mauro Benevides, alterando a redação 
do artigo 5• da Lei n• 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que institula Su
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

-Requerimento n9 517/80, de autoria do Sr. Senador Atoysio Cha
ves, Solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado 
n•s 269/80, do Senador Agenor Maria, 270/80, do Senador Dirceu Cardo
so, e 271/80, do Senador Nelson Carneiro, que dispõem sobre o raciona
mento de combustíveis e o tráfego de veículos motorizados em todo o ter
ritório nacional. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'i' 518/80, de autoria do Sr. Senadór Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Se
nado n9s 252/80, do Senã:dor Jorge Kalume, que autoriza o Poder Execu
tivo a conceder aposentadoria especial ao professor, na forma que especi
fica, e 253/80, do Senador Lázaro Barboza, acrescentando parágrafo úni
co ao artigo 19 da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que restabelece, 
para as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentadoria 
especial de que trata o artigo 31 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 532/80, de autoria dos Srs. Senadores Gilvan 
Rocha, Humberto Lucena e Moacyr Dalla, solicitando, nos termos do ar
tigo 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n• 65/80 (n' 3.T43f80, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Centro de Formação do Serviço Público- FUNCEP, e dâ ou
tras providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 188/78, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que acrescenta e modifica a redação de dispositivos da 
Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966. (Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n' 319/79.) (Apreciação preliminar dajuridici
dade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 319/79, de autoria do Sr. Senador 
Of-eStéSQuêrcia, que permite ao empregado utilizar a conta vinculada ao 
nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 89 da Lei do Fundo 
de Garaq.tia do Tempo de Serviço - Lei n'i' 5.107/66. (Tramitando em 
conjuntO com o Projeto de Lei do Senado n9 319/79). (Apreciação prelimi
nar da juridicidade.) Vota<;ào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 364/79, de autoria do Sr. Senador Lo
manto Júnior, que institui o • .-Dia Nacional do- Psicólo&o". Discussão 
sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 
534/80, de adiamento da discussão. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 15/79 (n• 
13/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de 
1978, para a quarta prorrogação da Convenção sobre o Comêrcio do Tri
go de 1971, aprovado na conferência realizada em Londres, na sede do 
Conselho Internacional do Trigo- CIT, a 23 de março de 1978. Aprova
da. À promulgação. 
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- Red•ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 6/80 (n' 47/80, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Tratado de Amizade e 
Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República do Pe
ru, assinado em Brasília, a 16 de outubro de 1979. Aprovada. A promul
gação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 11/80 (n' 
48/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura- FAO, sobre o estabelecimento 
de um escritório de representação da F AO, em Brasília, celebrado em Ro
ma, a 19 de novembro de 1979. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 12/80 (n' 
46/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de 
1979, para a quinta prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Tri
go de 1971, aprovado_ na conferência realizada em Londres, na sede do 
Conselho Internacional do Trigo- CIT, a 21 de março de 1979. Aprova
da. À promulgação. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 67/80 (n' 3.669/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dispensando a 
apresentação dos documentos que especifica, e dâ outras providências. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quornm. 

- Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a taxa de 
limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. Discussão 
sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento n9 
538/80, de adiamento da discussão para o dia 18 de_março de 1981. 

- Projeto de Lei do Senado no 274/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, acrescentando parágrafo ao artigo 29 da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de GaranJia,do Tempo de Ser
viço, e dã cu_tras providências. Aprovado, em segundo turno. A Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n9 3/80, de autoria do Sr. Senador Helví
dio Nunes, que dispõe sobre a cobrança de taxas relativas a concursos 
públicos. Aprovado, em segundo turno.- À Comis-são de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 72/80, de autoria do Sr. Senador Ber
nardino Viana, que dispõe sobre a contratação de financiamento rural, 
mediante tomada da impressão digital do mutuário. Aprovado, em segun
do turno, após usar da palavra o Sr. Leite Chaves. À_Câmara dos Deputa
dos. 

-Projeto de Lei do Senado n' 266/80, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco. que acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quornm. 

1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENDOR FRANCO MONTORO- Dia da Consciência Negra. 

SENADOR MARTINS FILHO- Apelo ao Senhor Presidente da . 
República em favor de solução que viabilize a implantação do projeto de 
perenização dos rios nordestinos. 

SENADOR LEITE CHAVES - Greve dos professores universi
tários de Maringâ-PR. Considerações sobre a convocação de uma As
sembléia Nacional Constituinte. 

-SENADOR MA UR[CJO LEITE.;.... Descompasso existente entre 
a classe política da Paraíba e o atual Governador daquele Estado. 

SENADOR JOSE RICHA- Resolução ado ta da pela CACEX, pro i· 
bindo, a estrangeiros, a realização de transação comercial com cruzeiro, 
nas cidades fronteiriças -do País~ 

SENADOR JOSE LINS- Abalos sísmicos ocorridos, hoje, no Esta· 
do do Ceará. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- O Programa do Livro Didá
tico para o Ensino Fundamental (PLIDEF) e o Programa Módulos Esco
lares, como instrumentos básicos da ação governamental no âmbito edu
cativo e cultural. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Observações sobre reso
lução baixada pelo Conselho Nacional do Petróleo, atendendo a preten
são de empresas que especifica, visando à regionalização da distribuição 
de gãs liquefeito de petróleo, mediante permuta de seus mercados. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATOS DO !'RESIDENTE DO SENADO 

N•s 68 e 69, de 1980 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 188~ SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 19HO 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESlDf:NCIA DOS SRS. GASTÃO MÜLLER, PASSOS PÔRTO E JORGE K.\LII~IE 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMCSJ:. PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

- Jorge Kalume - Raimúndo Parente - Aloy~io Chaves - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- Bernardino Via
na - Helvidio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Martins Filho -
Maurício Leite- Aderbal Jurema- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso - Moacyr Dalla - Itamar Franco - Franco 
Montoro - Orestes Quérciã- Henrique Santillo - Gastão Müller- Vi
cente Vuolo -José Fragelli- Mendes Canale -Saldanha Derzi- Affànso 
Camargo - José Richa - Leite Ch_ayes - Evelãsio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo núm~ro regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos._ 
O Sr. 1•-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lldo o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

N<} 297 f80 (n~ 489/80, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 50, de 1980 (n' 2.742/80, na Casa de oriogem), dando 
nova redação ao art. I• da Lei no 6.756, de 17 de dezembro de 1979, que auto-

riza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, a doar 
o imóvel que menciona, situado no Município de Icó, Estado do Cearã. (Pro
jeto que se transformou na Lei o9 6.852, de l7 de novembro de 1980.) 

N• 298/80 (n' 490/80, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 28, de 1980- CN, que cria a Procuradoria da República no Estado 
do Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n"' 6.853, de 17 de novembro de 1980.) 

N9 299/80 (n9 491/80, na orige"m), de 17 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 47, de 1980 (n' 2.886/80, na-Casa de origem), que dispõe 
sobre a consolidação' de dé_b_itos prevídenciárioS, p·agamento parcelado, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nq 6.854, de 17 de no
vembro de 1980.) 

Nq 300/80 (n9 492/80, na origCin), de IS do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 27, de 1980- CN, que cria a Fundação Habitacional do Exérci(o, e 
dá outras providências. (Projeto que s_e transformou na Lei n9 6.855, de 18 de 
novembro de 1980.) 

No 301/80 (n' 493(80, na origem), de 18 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 29, de 1980- CN, que fixa os valores de retribuição do Grupo
Atividades Específicas de Controle Interno, autoriza a estruturação de cargos 
e funções de órgãos integrados do sistema de Controle interno, e dã outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei nq 6.856, de 18 de novembro 
de 1980.) 

Nq _302/80 (n9 531 /80_,_ na origem), de 19 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara no 43, de 1980 (n' 2.799/80, na Casa de origem), acrescen-
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tando inciso ao artigo 49 e alínea ao parágrafo único do artigo_ 81' da Lei n9 
5.887. de 31 de maio de 1973, que altera disposições referentes ao regime jurí
dico do Diplomata, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Le! n' 6.857, de 19 de novembro de 1980.) ·· · ·· 

De agradecimento de comunicação: 

N' 303/80 (n' 534/80, na origem), de 19 do corrente, relativa à apro
vação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República 
n's 379 e 371, de 1980. 

N' 304/80 (n' 535/80, na origem), de 19 do corrente, relativa à apro
vação das matérias constanteS das Mensagens da Presidência da República 
n's 196, 197, 182, 204, 205, 231,246 e 336, de !9SO. 

MENSAGENS 

Do Sl·nhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha do nome 
indi4.:ado para cargos cujo provimento depende de sua pré,· ia aquiescência: 

MENSAGEM N• 305, DE 1980 
(N• 533/80, na origem) 

Ex.c-el:entí.sslm,os Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o m. 42 ütem UI) óa Constituição, 
tenho a honra de :submeter à ap-rovação de ·vossas Exe-elências a 
escolha, que des.ejo faze·r, do Senhor amau.ry Bler, Embaixador do 
Brasil junto à Republica de Trintdad e Toba~o, pare, cumula
t.ivam·ente, ·exercer a função de Embaixador 1d.0 Brasil 1em Santa 
Lúcia, nos termos do Decreto n.0 .56.9oa;_de_ 29 de set1embro d·e 
1965. 

Os mêritos do Embaixador Am•aUl'Y B~er. que m·e- induziram 
a escolhê-lo para o ·desempenho dessa ·el,evra:da fm.)ção, constam 
da anexa informaçãO do Ministério das -Relações Exterlores. 

Brasília, 19 de novembro de 1980. - ~oáo Figueiredo. 

INFORMAÇAO 
Curriculum Vitae: 

EmbaiJ<ador Amaury Bier. 

Nascido no Rio do! Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de mMço 
de 1930. 

Curso -de Ciências J'u~ídioas e Sociais, Universidade de 
São Paulo. 

Curso de Preparaçáo à Carreira de DipLomata, Iru>t>tuto 
Rio Branco. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio 
Br.anco. 
Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 1957. _ 

Segundo Secretár!Q, merecimento, 24 de outubro <le 1961. 

Primeiro-Se·cretári,o, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 

Conselheiro, merecimento, 1.0 tde Janeiro de 1973. 

Ministro de Segunda Classe, m·erecimento, 27 de julho de 
1973. 

AuxiUar do Chefe do Departamento Económico e Con
sular, 1957. 

Assistente do Chefe da Divisão de PolítLca Gomercial, 
1966/68. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969/73. 

.Assessor de Goordenaçãçi do Ministro d!e Estado, 1974. 

Va·rsóvia, Terceiro-Secretário, 195~/61. 

Varsóvia, SEigundD-Secretãrio, 1961/62. 

Varsóvia. Encarregado de _Negócios, 1_9?~. 1961 -e 1962. 
Washington, Segundo-Secretá:rio, 1962/64. 

Porto Prlncipe, Segundo-s-ccretárlo, 1964/66. 

Porto PrínCipe, Encarregado de Negócios, 1264, 1965 e 1966. 

Washington, Primeiro-Secretário, 1968/69, 

Genebra, Delegação Pe.rmati~ente, Mini.stro-Cons·efue-iro, 
1974/77. . . 

Genebra, Encarregado de Negócios, 1974, 1975 e 1976. 

Port of Spaln, Embaixador, 1977/8n. 

Brtdgctow, Embalxador, cumulati'éamente, 1978/80. 

Santo Georges, Embaixador, cumulativamente, 1978/80. 

Missão Comercial do Brasll à URSS, 1959 (assessor). 

Grwpo <le Trabalho de Estu<lo das Openações ConcessionalJs 
do Subcomitê de Excedentes Agricolas, da FAO, W:ashing
ton, 1964 (presld,ente). 

Negociação do ACO<·dO <le Comárcio BTasil-Pottugal, Lis
boa, 1966 Careesror), 

VIII- Beunião do C<>mitê <le Comércio e Desenvolvimento 
das Partes Contratantes do GATT, Punta del Leste, 1967. 
ReunH>o <le Chefes <le Estados Americanos, Montevidéu, 
1967 <assessor). 

Reunião da CEP aL, XII RJeunião do CIJI.P e V RJeunião do 
CIES, Vlfia de! Mar, 1967 (a;ssessor). 

Revisão do CIAP, Washington, 1967 (assessor) 

Negociações da "Lista m BrasU"' do GA'IT, Genebra, 1967 
( ass·essor) . 

XXIV Sessão das Partes Contmtantes do GaTT, GenebTa, 
1967 (delega,do). 

U Conferência <los Chancelere,_ doo Países da Bacia <lo 
Prata, Santa Cruz de la Sieru-a, 1968 (assessor). 
XVI Reunião Plenária do C!AP, Guatemala, 1968 (mem
bro). 

Reuniáo da Comissão Esp·ecial <lo CIES, oaracas, 1970 
(assessor). 
Reuulão 00. Com!ooão Especial <l·a Consu1ta e Negociações 
do CIES, Washington, 1970 Cooleg.,do). 
IV Reunião do Grupo ad hoc de Comércio <lo CIES, Wa
shington, 1970 (assessor). 

II Reunião Ordinária da. CECON/CIES, Punta 11):el Este, 
1971 C-delegado) . 

VII Reunião Extraordinãrla Anual do CIES, Panamá, 1971 
(delegacto). 
XI Reunião .da CECLa, Buenos JUres, 1971 (<ielegado) _ 

= !Reun!áo da CECL!!., Bogotá, 1972 (delegado). 
m Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado). 

Reunião Ordinária da CECLa, Santiago, 1972 Cdel:eg'"do). 
-XXVIII Sessão das Partes Contratantes <lo GaTT, Gene

bra, 1972 (subchefe). 

Comitiva Oficial <lo Ministro ,de Esta<to 1em via~em à Co
lômbia e \éenezuela, 1973 (membro). 

XXX Séssão das l?artes Contra;tantes do Ga'IT, Genebra, 
1974 (subche~e). 

XXXI Sessão das Partes Contratantes do GATT, Geillebra; 
1975 (subchef,e). 

Sessões da .Assembléia-Geral Extraordinária da OMPI e 
do Comitê de Coordenação da __ m~a Organização, Gerie
bra, 1975 (chefe). 

Missão Especial de representação 1do Govetrno brasileiro 
,nas cerimônias da Independência de Dom.inioa, Roseau, 
1978 C chefe)-
lv.IissãJo de Boa Vontad-e 1e Exp-a.nsão Com•ercial, São Pau
lo, 1957 (observador). 

Reunião <lo Subcomitê <la Cial? sobre o Brrusil, 1968 (as
sessor). 
XVI Reunião da CECLA, Bra.silia, 1973 (delega<lo) . 

Chefe da Divisão d~ Comércio e Organismos Internacio
nais, BNDE, 1966. 

Prêmio Rio Branco e Medalha <le PT ata, Instituto Rio 
Branco, Br.a.sil. 

Medalhà do Mérlto Santos Dumont, Brasil. 
OI!d:em Francls.co 1de Miranda. (2.a. CLasse), V:eruezuela.. 

Ordem N..cional do Mérito, Gomendador, Equador. 

Ordem "EI SOl -de! Peru" Comendador, Peru. 
Or:dem de San Darlos, Comendador, OOlc?mbia. 

Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem <lo Mérito aeropáutico, comenda1dor, Brasll. 

Orclem do Mérito Naval, COmendador, Brasil. 

Medalha Filinto Müller, Brasil. 
Condecoração Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal. 
Ordem do Rio Branco, Oficial, Brasil. 
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o· Embaimdo·r Amam'Y Bler se enron!ma noota data no eJ<er
cicio de soos funções de Embaixador' do Brosil junto à RJepública 
d•e Trinid:ad e Tobago. 

Secretan.ia de Estado das Relações Exteriores, 4 de nov~mhro 
de 1980. - Gnilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Dlvlsao do 
Pessoal. 

MENSAGEM N• 306, DE 1980 
(No 537/80, na origem) 

Excel,entíssimo.s Senhores M,embros do Senado F'aderal: 

De confornüda•::e oom o it-em III art. 42 da Constituição Fe
deral, tenho· a honra de submeter à Oiprovação de Vo.s.sas Exce
lências a .escolha, C!Ue desejo fazer, do Senho~.Amaury .Bier, Em
t:atxador do B"asil junto à Repúbtica de Triniélad e Tobago; para, 
cumulativamente, ex;ercer a função d-e Embaixador do Br:asil em 
São Yioe.nte e Granad~na.s, nos termos do Decreto n.0 56.908, de 
29 d" setemboo de 1965. 

03 méritos do Embaixru:ilor Amaury Bler, que •me induziram a 
escolhê-lo pava o desempenho ~ssa el·evada função, con.s.tam da 
anexa infO.r·m'aç.ão do 1\ofi.nisté!l.io das Rilações Exter:i?'res. 

Brasília, 19 .(!)e novembro de 1980. - João FÍgueíredo. 
INFORMAÇAO 

Curticulum Vitae: 

Embaixador Amaury Bler. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de março 
de 1930. 

Curso de Ciências Juridicas e SOCi•ais, Universidade <le 
São Paulo. 

Curso de Preparação à Carreira de Dlpl<Jmata, Instituto 
. Rio Branco.. -

Cu:rso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio 
Branco.' 

Cônsul de Terceira Classe, 31 de janeiro de 1957. 
Segundo-Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961. 

Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 
OOnselheiro, merecimento, 1.0 de janeiro de 1973. 

Mlnistmo de Segund•a Classe, merecimento, 27 de julho de 
1973. 

AuxlliM do Chefe do Depaortamento Econômic<l e OOnsu
lar, 1957. 

Assistente do Chefe da Divisão de Politica Comercial, 
1966/68. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Es_tado, 1969/73. 

Assessor de COOrdenação d.o Ministro de. E3tado, 1974. 

Varsóvia, Terce!Jro-Secretário, 1959/61. 

Va,rsóvia, Segundo-Secretlí:rio, 1961/62. 

Varsóvia, EncarDegado de Negócios, 1960, 1961 e. 1962. 

Washington, Segundo-secretário, 1962{64. 

Porto Príncipe, Segundo•Secretárlo, 1964/66. 

Porto Princl•pe, Encarrega;~o de NegócioS, 1964, ·1965 e 1966. 

Washington, &Imelro-secretá:rio, 1968/69. 

Geneb-ra, Delegação Permanente, Minist.fo-OOn.Se~heiro, 
1974/77. 

GOOJebra, Enea;"'egado de Negócios, 1974, 1975 .e 1976. 

Port of Spain, EmbaixOidor, 1977/80. 

Bridgetown, Embaixador, cumJ1]3<tlv·anrente, .1978/80. 
Santo Georges, Embaixador, cumulativamente, 1978/80. 

Missão Comercial do. Brasil à URSS, 1959 (assessor). 

Grupo de Tral>alho de Estudo das Operaçõ·es · Oonces.Sionais 
do Subcomitê de Excedentes Ai!rfcolas da FAO, Wa
shington, 1964 (.presidente). 

Negociações do Acordo de Comércio Bmsll-Portugal, Lis
boa, 1966 (assessor). 

Vm - Reunião do Comitê dé Oomérclo e De~nvolvlmento 
das Partes Contratantes do GATT, Punta del Este, 1967. 
Reunião de Chefes de Estados Amérlcanos, 'Mt>ntevidéu, 
1967 (assessor). 

Reunião da CEPAL, XII Reunião do CIAP e V Reunião do 
CJES, Vliía dei Mar, 1967 (assessor). Reunião do CIAP, 
Washington, 1967 (assessor). 

Negld_clalções da "Lista m Brasil" do GATT, Genebra, 
1967 (assessor). 
XXIV Sessão:das Par.tes Contratantes· dó GATT, Genebra, 
1967 (delegado). 
II ConferênCia '<los Chancele·r•es dos Países da Bacia do 
Prl).ta, Santa· Cruz de .la S!erra,·1968 (assessor). 

XVI Reunião Plenária do CIAP, Guatemala. 1968 rmem
bro). 

Reunião da C.omissão Especial do CIES, C-aracas. 1970 
(assessor). 

Reu·nião da Comissão Espzcial da- Consu1ta e Negociações 
<!o CIES,. Washington, 1_970 {delegado). 

IV Reunião do Grupo ad hoc de Comércio do CIES, Wa
shington, 1970 <assessor). 

IT Reunião Ordinária da CECON/CIES, Punta dei Este, 
1971 (delegado). 

VII RJeunlão E"traor,dinária Anual do CIES. Panamá. 1971 
!delegado). · 

XI Reunião da CECLA, Buenos' Aires, 1971 (delegado). 

XIII Re'llnlão da CECLA, Bogotá, 1972 (delegado). 

IIT Sessão da UNCTAD, santlago, 1972 (delegOido). 
Reunião Ordinária da CECLA, Santiago, 1972 (delegado). 

XXVIII Sessiio: das Partes Contratantes do GATT; Gene
bra, 1972 <subchefe). 

Comi ti v a. O!ictal do Minlsm:o de Estado em Viagem à Co
lêmbia e Vienezuelll.,, 1973 (membro). 
XXX Sessão das Partes Contrad:antes ·do GATT, Genebra, 
1974 (subchefe) . 

XXXI· Sessão dàs Partes Contratantes do GATT, Genebra, 
!975 (subchefe)~ 

Sessões da Assembléi-a-G•e·ral Extraordinária da OMPI e do 
Comitê de Goordenação da mesma Organização. G~n·ebra, 
1975 (ehefe). - · 

Missão Especial de representação do Governo brasileiro 
nas -cerimônias da Ind.oapendêncioa de D~minica, Roseau, 
1978 (.chefe). 

.Miss.ão de Bo~ _yontade _e Expansão Comercial, São Paulo, 
1957 (obsexv3<dor). 

RJeunião do Su.bcomitê da CIAP sobre o.Brasil, 1968 (as
sessor). 

XVI Reunião da CECLA, Brasilia, 1973 ldelegadoJ. 

Chef.e da Divisão de Comércio e· Organismos Int2:rnacio
nais, BNDE, 1966. 

Prêmio Rio Branco e Medalha d'e Prata, InstitutD Rio 
Branoo, Brasil. 

:rvtedalha do Mélito .8aJJJtos Dumont, Brasil. 
Ordem Fra.ncisco de MiTanda (2.a Classe), Venezuela. 
Ordem ·Na·cional d:o Mérito, Comenda·dor, Equador. 
Ordem ·"El Sol dei P·3ru", Comen:iador, Pe:ru. 
OOO·em de San CaTlo.s, Comendador, Colômb'ia. 
Medalha .do Mérito T.amandaré, Brasil. 
Ordem do Mértto Aeronáutico. Oom~ndador, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil 

Medalha Filinto Müller, Brasil. 

Condecoração Infa;nte Dom Henrique, Oficial, Portugal. 

Ordem •do Rio Branco, Oficial, Brasil. 
o Embaixado-r Am.aury Bier se -encontra ne-.sta data nO exe,rcí

clo de suas funcões d-e Embaixador <lo Brasil jun.'bo à República de 
Trinidad e Tobago. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 14 ·de nov-embro 
de 1980. - -Guilherme Lu.iz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pes
soal. 

A Comissão de Relações Exter:ores. 

A VISO DO MINISTRO DA PREVIDENCIA E 
ASSISTENCIA SOCIAL 

N9 574/80, de 17 de novembro de 1980, encaminhando informações da
quele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 297, de 1978, do 
Senador Orestes Quércia, "que altera a redação do "caput" do art.99 da Lei 
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n• 6.367,de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o segil'ro de acidente do 
trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências". 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N., 518/80, de 19 do corrente, comunicando a aprovação, sem emenda, 
do Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1979 (n• 2.522/79, na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador Paulo Brossard, que altera dispositivos da 
Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). (Projeto que 
se transformou na Lei n'? 6.851, de 17 de novembro de 1980). 

O FI CIOS 

DO SR. ]'?-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 78, DE 1980 
(N• 3.749/80, na Casa de orfgem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, 
um crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e 
cinqüenta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

O CongrC:sso Nacional decreta: 

Art. J9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministé:rio do ln~ 
terior, em favor da Secretaria-Geral~ Entidades Supervisionadas- um crédi
to especial atê o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões 
de cruzeiros), destinado ao atendinl.ento de despesas com a infra-estrutura 
econômico-social do Território Federal de Rondônia. 

Art. 29 Os recursos necessários à execuçãO desta lei serão provenien:es 
do excesso de arreCadação previsto para o corrente exerCício, estabelecido em 
conformidade com o disposto no § 3• do art. 43 da Lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 39 Esta lei entrarâ ero vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM NO 408, DE 1980 

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

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, o anexo projeto de lei que "autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministério do Interior um crédito especial atê o limite de 
Cr$ 350.000.000,00 (treZentos e cinqifenta milhões de cruzeiros), para o fim 
que especifica". 

Brasília, 30 de setembro de 1980. - Joio Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• JJI/80, DE 30 DE SETEMBRO DE 
1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETA
RIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 
Os impostos atribuídos aos Estados- Imposto sobre Circulação de Mer

cadorias e Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis- passam à competên
cia da União quando gerados nos Territórios Federais, nos _termos do§ 4v do 
artigo 18 da Constituição Federal, sendo sua receita integralmente recolhida 
ao Tesouro Nacional, como Receita Orçamentâria da União. 

Nos últimos anos tem sido observada uma significativa migração para o 
Ter-r-itófia- Federal-de- Rondônia;-fazendo-crescer--a-taxase1evãdas ã iUapopU~ 
lação e, em conseqüência, sua atívidade econóffiica. Em contrapartida, au
menta a demanda por serviços públicos básicos, financiados integralmente 
com recursos do Território. 

A estrutura de fiscalização e arrecadação de impostos, montada pelas Se~ 
cretarias da Receita Federal no âmbito do Território, não vinha sendo sufi
ciente para atender ao crescimento da atívidade econômica que ora se verifi
ca, porquanto até bem pouco tempo o nível de arrecadação não justificava a 
alocação de recursos humanos e matêrias de grande monta. 

Em janeiro de I 980, o Governo Federa] autorizou a Secretaria da Recei
ta Federal e o Território Federal de Rondônia a celebrareffi entre si um Con
vêriio visando a participação do Território nas atívidadês de aSsistência e 
orientação aos contribuintes, bem como_ fi_s~alização e arrecadação do Impos
to sobre Circulação de Mercadorias- ICM ~ e do Imposto único sobre Mine
rais- !UM. 

Para essas novas atividades o Território iniciou o processo de aparelha~ 
mente de sua máquina fazendária, atravês de recursos p!-óprios, deStacando~ 
se as seguintes providências: 

a) instalação de agências de rendaS em todos os Municípios e Distritos; 

b) seleção e treinamentQ de agentes fiscais; 
c) cadastramento dos contribuintes; 
d) emissão de formulários e estabelecimentos de acordo com a rede ban

cária visando a arrecadação; 
e) instalação de postos fiscais nas divisas, equipados com sistema de fo-

nia. 
Em função dessas medidas, a receita dos tributos, no Território, experi

mentará substancial acréscimo, estimando~se para o Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias um excesso de arrecadação da ordem de Cr$ 350 mi
lhões, que corresponderá a uma receita 23.3% (duzentos e trinta e três por cen
to) superior à previsão orçamentária para 1980. 

O Governo do Território Federai de Rondônia tem solicitado que lhes 
sejam destinados os recursos arrecadados através dos impostos sobre a circu
lação de mercadorias e sobre minerais gerados em seu Território. A Consti~ 
tuição Federal já destina 90% (noventa por cento) do Imposto único sobre 
Minerais ao Território e seus Municípios, rilas veda a vinculação do produto 
da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 

Em vista disso, tenho a honra de propor a Vossa Excelência o encami
nhamento ao Congresso Nacional do Projeto de Lei que abre o crêdito espe~ 
cial ao Território Federal de Rondônia atê o limite de Cr$ 350.000.000,00 
(trezentos e cinqüenta milhões_ de cruzeiros) correspondente à estimativa de 
excesso de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias gerado 
no Território Fedenil de Rondônia, para o corrente exercício, na forma do§ 
3• do art. 43 da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do 
meu mais profundo respeito. - Antônio Delftm Netto, Ministro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

Estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Mu· 
nicípios e do Distrito Federal. 

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 
existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de 
exposição justificativa. 

§ 39 Entende~se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o 
saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação pre-
vista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

À Comissão de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 79, DE 1980 
(N' 3.671/80 na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria a I i' Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional 
- do Trabalho respectivo, institui a correspondente Procuradoria Regio

nal do Ministério Público da Unlio junto à Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências. 

O CongreSSo Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam criados, por esta lei, a II• Região da Justiça do Traba
lho, que abrangerá os Estados do Amazonas e d.o Acre e os Territórios de 
Rondônia e ROfaiffiã, ·e, Com- jurisdição sobre a mesrria, o Tribunal Regional 
do Trabalho da llf- Região, que terá sede em Manaus. 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da II • Região será composto 
de 8 (oito) juízes, coin vencimentos e vantagens previstos na legislação em vi
gor, sendo 6 (seis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de in
vestidura temporária~ representantes, respectivamente, dos empregados e cm~ 
pregadores. 

ca: 

Parágrafo único. Haverá I (um) suplente para cada juiz classista. 
Art. 39 Os juízes tog!!.dos serão nomeados pelo Presidente da Repúbli-

I~ 4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conci
liação e Julgamento, por antigUidade e por merecimento, alternativamente, 
com jurisdição na área desmembrada da 8• Região da Justiça do Trabalho; 

II- I (um) cfuntre integrantes do quadro de carreira do Ministério Públi
co da União junto à Justiça do Trabalho; e 

III - I (um) dentre advogados no exercício efetivo da profissão. 
Parágrafo único. Para fins de preenchimento, por merecimento, das 2 

(duas) vagas de juiz togado reservadas a magistrados de carreira, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 8• Região, dentro do prazo de dez dias, contados da 
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publicação desta lei, elaborará duas listas tríplices, atendido o disposto no in
ciso I deste artigo, que serão encaminhadaS ao Ministério da Justiça, por in
termédio do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 49 Os juízes claSsistas serão desiinados pelo Presidente da Re
pública, na forma dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
dentre nomes constantes de listas tríplices organizadas pelas Associações Sin
dicais de grau superior, que tenham sede no território da 11• Região. 

Parágrafo úniCo. O- Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
dentro de dez dias contados da publicação desta lei, mandará publicar- edital 
convocando as Associações Sindicais, mencionadas neste artigo, para que 
apresentem, no prazo de trinta dias, suas listas tríplices, que serão encami
nhadas pelo Tribunal Superior do Trabalho ao Ministério da Justiça. 

Art. 59 Os Juizes do Trabalho,.Presidentes de Juntas e os Juízes Substi
tutos, que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o terri
tório da 11' Região, poderão optar por sua permanência, conforme o caso, 
no Quadro da 8• Região. 

§ {9 A opção prevista neste artigo serâ manifestada, por escrito, dentro 
do prazo de trinta dias, contados da publicação da presente lei, ao Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região e terá caráter irretratável. 

§ 29 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que optarem pela 8• 
Região permanecerão servindo na II" Região, garantidos os seus direitos a 
remoção e ptomoção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 8' Re
gH\o, observados os critéríOs legais de preenchimento. 

Art. 69 O Tribunal Regional do Trabalho da 11 f Região terâ a compe
tência atribuída aos Tribunais Regionais do Trabalho pela legislação em vi
gor. 

Art. 79 O novo Tribunal será instalado e presidido, até a posse do Pre
sidente e Vice-Presidente eleitos de conformidade com as disposições da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Juiz togadO mais antigo oriundo da 
carreira de Juiz do Trabalho, computada a antigUidade na classe de Juiz
Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. 

Parágrafo único. O novo Tribunal aprovarâ seu Regimento Interno 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua instalação. 

Art. 89 Uma vez aprovado e publicado o ReSimento IJlterno, na sessão 
que se seguir, o Tribunal elegerá o Presidente e o Vice-Presidente, de confor
midade com as normas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Art.99 Até a data da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 
11 • Região, fica mantida a atual competência do Tribunal_Regional do Tra
balho da 8• Região. 

§ I• Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da II' Região, o Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região lhe remeterá todos os 
processos oriundos do território sob jurisdição do novo Tribunal, que não te
nham recebido uvisto" do Relator. 

§ 29 Os processos que jâ tenham recebido .. visto" do Relator serão jul· 
gados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas nos Estados 
do Amazonas e do Acre e nos Territórios de Rondônia e Roraima ficam 
transferidas, com seus funcionários e seu acervo material, 'ara o Tribunal 
Regional do Trabalho da II • Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e 
respeitadas as situações pessoais de.seus juízes, vogais e servidores. 

§ 19 Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8• Região, a que se refere este artigo, são transferidos para o Tribunal Re-
gional do Trabalho da II' Região. 

§ 29 Os juízes, vâgais e servidores transferidos na forma deste artigo 
continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 8' Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por 
esta lei os recursos necess_áiios ao respectivo pagameilto. 

§ 39 Poderão ser aprovtitados no Quadro de Pessoal do Tribunal ora 
criado, em cargos equivalentes, os funcionários requisitados de outros órgãos 
da Administração Pública Federal em exercício nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento subordinadas à jurisdição, desde que haja concordância do órgão 
de origem. -

Art. II. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional 
do Trabalho da 11" Região, com a retribuição pecuniária prevista na legis· 
Iação em vigor, 2 (duas) funções de juiz classista e 6 (seis) cargos de juiz toga
do. 

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou_ criados na forma 
dos arts. 10 e 11 desta lei, ficam criados no Quadro de Pessoal da II' Região 
.da Justiça do Trabalho, com os vencimentos e vantagens fixados pela legis
lação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os cargos em comissão 
constantes do Anexo I do presente diploma legal. 

Art. !3. O Tribunal Regional do Trabalho da 11 • Região, dentro do 
prazo de 90 (noventa dias) contados de sua instalação, abrirâ concurso.públi-

co de provas e títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto, de
pois de satisfeito o disposto no art. 5"» desta lei. 

Art. 14. Os cargos constantes do Anexo I, de que trata esta lei, serão 
providos após a instalação do Tribunal Regional do Trabalho da II' Região 
com sede em Manaus, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 15. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento com jurisdição no território da 11' Região da Justiça do Traba~ 
lho poderão permanecer no Quadro de Pessoal da 8• Região, mediante opção 
escrita e i:i'retratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, den
tro do prazo de 30 (trinta dias) contados da püblicação desta lei. 

Art. 16. Fica-criada, como órgão do Minfstêrio Público da União jun
to à Justiça do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da II' Re
gião, com a competência prevista na legislação-em vigor. 

Parágrafo único. A Procuradoria Regionã.l do Trabalho da ll' Região 
compor-se-á de 4 (quatro) Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, um dos 
quais será designado Procurador Regional. -. 

Art. 17. Para atendimento da composição da Procuradoria Regional 
do Trabalho da li' RegiãQ, ficam criados 4 (quatro) cargos de Procurador do 
Trabalho de 2' Categoria, os quais serão preenchidos de conformidade com a 
legislação em vigor. 

Art. 18. Fica ctiado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 11 • Região, na forma do Anexo II desta lei, e seus cargos serão 
preenchidos de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes, entretan
to, aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificação e 
condições de trabalho fixados pelo Decreto-lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 
1976, com as alterações posteriores. 

Art. 19. O Ministério da Justiça, ouvido o Procurador Geral da Justiça 
do Trabalho, promoverá a instalação da Procuradoria Regional do Trabalho 
da II • Região. 

Art. 20. Os atuajs Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento da 8• Região da Justiça do Trabalho que te
nham sido declarados estáveis na forma da lei serão nomeados Juízes Substi
tutos do Quadro daquela Região, m~diante prova de habilitação organizada e 
realizada pelo referido Tribunal Regional. 

§ 1• Os Suplentes de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conci
liação e Julgamento da 8' Região que, na data da publicação desta lei, te
nham exercício no território da 11 • Regiiio deverão submeter-se a prova reali
zada pelo Tribunal criado por esta lei e, se aprovados, integrarão seu Quadro, 
na qualidade de Ju{zes Substitutos. 

§ 29 A prova de habilitação a que se refere este artigo será realizada de 
conformidade com as instruções expedidas pelo Presidente do Tribunal Supe
rior .do Trabalho e deverá estar concluída dentro de sessenta dias contados, 
corlforme o caso, da publicação desta lei ou da instalação do Tribunal Regio
nal do Trabalho da II• Região. 

§ 39 Os Suplentes de Presidente de Junta que não se inscreveram ou 
não forem aprovados permanecerão no exercício de suas fúnções, nas con
dições atuais, passando a constituir quadro em extinção, ficando desde logo 
extintos os demâis cargos de Suplente de Juiz do Trabalho Presidente de Jun
ta existentes na 8f e na 11 f Regiões. 

Art. 21. Os juízes nomeados- na forma do art. 39 desta lei toniarão pos
se, em Brasília, perante;: o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ou, 
por delegação deste, em Manaus, perante o Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas. 

Parágrafo úriico. A posse dos juízes nomeados na forma do art. 39 des
ta lei deverá realizar-se dentro de 30 (trinta ... dias) contados da nomeação, 
prorrogáveis por mais trinta, em caso de'força maior, ajuízo do Presidente do 
Tribunal Supc;rior do Trabalho ou, quando for o caso, do Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

Art. 22. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, através de seu 
Presidente, tomar todas as medidas de natureza administrativa para insta
lação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 11• Região. 

Art. 23. O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos esJieciais 
até os limites de CrS 50.000.000,00 (cinqfien,ta milhões de cruzeiros), e de Crl 
25~000.000,00 (Vinte e cinco -milhões de cruzéiros), para atender às respectivas 
despesas iniciais de organização, instalação e funcionamento do Tribunal Re
gional do Trabalho da li• Região e da Procuradoria Regional' do Trabalho 
da II' Região. 

§ 19 Os créditos aos quais se refere este art~go serão consignados, res
pectivamente, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministmo 
Público da União junto .à Justiça do Trabalho. . 

§ 2• Parll,~\endimento das despesas decorrentes da abertura dos cffili
tos especiais autOrizados neste artigo, o Poder Executivo poderá cancelar do
tações consignadas no orçiÚI!ento da 8• Região da Justiça do Trabalho, deati-
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nadas a despesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julga
mento desmembradas, outras dotações, bem como utilizar dotações constan
tes do orçamento do Mínistêrio da Justiça. 

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário. 

Diret.or G<.:ral da ~t.-<.1cturia 

Secrctãrio Ceral da fl·esiéEncia 

Secretário do Tl"i"bt..rnal Pleno 

iRT lla. L~$- i 01.4 

TRT lla. C'A~-101.4 

TRT lla. OAS-101.3 

D1retor de Secretaria Administrativa TRT 11a. DAS-10'1.3 

Oiretor de Secretaria Judiciãria 

D{retor de Serviço 

.rlssessor de Juiz 

J..ss.essor 

Secretário r!a Corregedoria 

TRT lla. DAS-107.3 

TRT l1a. CI'S-101.( 

TRT 11<:. OAS-102.( 

l'Rl' 11a. C!\S-102.2 

1R1 11a. DAS-10L2 

MENSAGEM W 396, DE 1980 

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter â ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que cria 
a I P· Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho res· 
pectivo, e institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministêrio 
Público da União junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

Brasília(DF), 23 de setembro de 1980. -:::João Figueiredo. 

EM/DAJ 0403 Em 22 de setembro de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
Tenho a honra de subm~ter 4 elevada consideração de Vossa Excelência, 

para a necessária aprovação e posterior encaminhamento ao Congresso Na
cional, a inclusa minuta de Projeto de Lei destinado a criar, basicamente: 

a) a 11• Região da Justiça do Trabalho, que abrangerá os Estados do 
Amazonas e Acre e os Territõrios de Rondônia e Roraima; 

b) o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, com jurisdição sobre o 
seu Território e sede em Manaus; e 

c) a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público~ 
A medida, além de dar continuidade ao programa de reforma do Judi

ciário, compatibiliza-se, perfeitamente, com a política de desenvolvírnento 
adotada pelo Governo para a Região Norte, sobretudo na ârea da Amazônia 
Ocidental. 

O projeto mereceu cuidadosos estudos técnicos e a despeito de constituir 
justo anseio das unidades bençficiãrias, corno atestam centenas de documen
tos processados neste Ministério, originários -de Federações, Sindicatos, As
sociações de Classe em geral, Parl~mentares e mesmo de autoridades ex-ecuti
vas estaduais e municipais, representa, sobretudo, a perspectiva de melhor 
atendimento às peculiaridades regionais, quando se sabe das enormes distân
cias a vencer, do ónus que isso representa, e do consequente desestimulo para 
demandar, em grau de recurso, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 8' 
Região, sediado em Bel~m, Estado do Parâ. 

Convém salientar, finalmente, que o Projeto em apreço está sendo apre
sentado sob o mais simples aspecto formal possível, adequando-se, assim, a 
recomendações técnicas e às conveniências corlfiiuradas n<?s regimes de con
tenção de despesas. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de pro
fundo respeito. - Ibrahim Abi~Ackel, Mínistro da Justiça. 

·: r x n 1.! 

(Lc:i r.9 de de. 

"''(('!.'"•:JHi· '.T~1l ~:.L r.A ~'.';::1!\A .o I '",'·1\-,C [i,\ li;>.. '•(;!J\0_ 

.GP:'i.:~S..I.!J~ _ fll~ll 

OUTRAS AI Jl.'lLi·ClS 

0[ N1VEt. SUPERIOR 
(PRT-lla. NS-920) 

S[RVIÇCS AUXJLl/.r.ES t,Gr.I;T( lD:i11\J$iFJ,TJVO 

(PRT-lla. SA-800)___ DATTLl:::R.AFO 

SERVIÇO 0[ TRA/iSPO!, 

TE OFICIAL [ PORTA

RIA 
(PRT-1Ja. TP-1200) 

t10TOP.ISTA OFICIAL 

AGENTE DI PORTARIA 

CARGOS EM COI':JSSAO 

CARGOS 

SEC.RETM! O REGI QN.P.L 

SECRETJ!:RIO ADMINISTRATIVO 

CHEFE DA SEÇM PROCESSUAL 

CHEfE DA SEÇM DE APOIO 

APMJNISTRATlYO 

PflT~l1a. i.S-:023 

PRT-11a. SA-801 

PRT:-lla. s.t.-802 

PRT-lla. TP-1201 

PRT·lla. TP-1202 

CO.QIGO 

PRT-lla. OAS-101.1 

PRT-11a. DAI-101.1 

PRT~lla. DAI-111.3 

PRT~l1a. DAI-111.3 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

....... ~ ............ ,; ... : .· ...... ~ ........ -·-· ..................... :. 
Seção IV 

Dos vogais das Juntas 

Art. 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suPlente deste 
são exigidos os seguintes req uísitos: 

a) ser brasileiro; 
b) ter reconhecida idoneidade moral; 
c) ser maior de 25 anos e ter menos de 70 (setenta) anos de idade; 
d) estar no gozo dos direitos civis e políticos; 
e) estar quite com o serviço militar; 

f) contar mais de dois anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicali
zado. 

Parágrafo único. A prova da qualidad~ profissional a que se refere a alí
nea f deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. 

Seção IV 

Dos juízes representantes ·classistas dos 
Tribunais Regionais 

Art. 684. Os juizes representantes classistas dos Tribunais Regionais 
são designados pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e 
dos empregadores, nos Tribunais Regionais, aplicam-se as disposições do art. 
661. 

Art. 689 Por sessão a que comparecerem, até o mâximo de quinze por 
mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos Tribunais 
Regionais a gratificação fixad~ em lei. 

Parâgrafo único. Os juízes representantes classistas, que retiverem pro~ 
cessos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos Tribunais Re
gionais, sofrerão, automáticarilente, na gratificação mensal a que teriam di
reito, desconto equivalente a 1/30 por processo retido. 
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DECRETO-LEI N• 1.445 - DE 18 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Poder 
Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da 
União, e dá oUtras providências. 

O Presidente d~ República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
55, item III, da Constituição, Decreta: 

Art. I'? Os atuais valores de vencimento, salário, pfOvento e pensão do 
pessoal civil, ativo e inativci, do pessoal civil docente e coadjuvante do magis
tério do Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do Decreto-lei 
n• 1.348, de 24 de outubro de 1974, serão reajustados em 30% (trinta por cen
to), excetuados'os casos previstos nos artigos 2~', 39, 49, 59, 89,99 e 17 deste 
decreto-lei. 

Parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente e coadjuvante do 
magistério da Aeronáutica, o reajustamento previsto iteste artigo incidirá 
sobre os valores fixados pela Lei n' 6.250, de 8 de outubro de 1975. 

Art. 29 Os vencimentos mensais dos Ministros de Estado; dos membros 
da Magistratura, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público; 
do ConSultor Geral da República e do Diretor-Geral do Departamento Ad
ministrativo do Serviço Público serão fixados nos valores constantes do Ane
xo I deste decreto-lei. 

§ 19 Incidirão sobre os vencimentos a que se refere este artigo, nos casos 
indicados no Anexo I deste decreto-lei, os percentuais de RepreserÍtação 
'Mensal especificados no mesmo Anexo. 

§ 29 Os membros dos Tribunais, quando no exercício da Presidência 
destes, e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral terão o valor da respecti
va Representação Mensal acrescido, respectivamente, de 10% (dez por cento) 
e de 5% (cinco por cento). 

§ 3• A gratificação prevista no artigo 12 do Decreto-lei n• 113, de 25 de 
janeiro de 1967, para os Juízes da Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, fica absorvida pelo valor global de retribuição estabelecido, para os 
respectivos cargos, no Anexo I deste decreto-lei. 

Art. 39 Os vencimentos ou salários dos cargos em comissão ou das 
funções de confiança integrantes do Grupo~Direção e Assessoramento Supe
'riores, a que se refere a Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão fixados 
nos valores constantes do Anexo II deste decreto-lei, ficando a respectiva es
cala acrescida dos Níveis 5· e 6, com os valores fixados no mesmo Anexo. 

§ }9 Incidirão sobre os valores de vencimento ou salário de que trata 
este artigo os percentuais de Representação Mensal especificados no referido 
Anexo II, oQS quais não serão considerados para efeito de cálculo de qualquer 
vantagem, indenização, desconto para o Instituto de Previdência e Assistên
cia dos Servidores do Estado, ou proventos de aposentadoria. 

§ 29 :E: facultado ao servidor de órgão da Administração Federal direta 
ou de autarquia, investido em cargo em comissão ou função de confiança in
tegrante do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, optar pela retri
buição de seu cargo efetivo ou emprego perman~te, acrescida de 20% (vinte 
por cento) do vencimento_ ou salãrio fixado para· o cargo em comissão ou 
função de confiança, não fazendo jus à Representação Mensal. 

§ 39 A opção prevista no artigo 49, e seu parágrafo único, da Lei n9 
5.843, de 6 de dezembro de 1972 far-se-ã com base nos valores de vencimento 
ou salârio estabelecidos; nos Anexos I e II, para o cargo ou função de con
fiança em que for investido o servidor e sem prejüizo da percepção da corres
pondente Representação Mensal. 

§ 49 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, a que se re
fere este artigo, não se aplicam aos servidores que se tenham aposentado com 
as vantagens de cargo em comissão, cújos proventos serão reajustados em 30 
(trinta por cento), na conformidade do artigo 19 deste decreto-lei. 

§ 59 A reestruturação do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores· 
e a classificação, na respectiva escala de Níveis, dos cargos em comissão ou 
funções de confiança que o integrarão far-se-ão por decreto do Poder Execu
tivo, na forma autorizada pelo artigo 79 da Lei n9 5.645, de 1970. 

Art. 49 As gratificações correspondentes às funções integrantes do 
Grupo- Direção e Assistência Interfnediârias, código DAI-110, serão rea
justadas nos valores estabelecidos no Anexo II deste decreto-lei, observado o 
disposto no parágrafo único .deste artigo. 

Parágrafo único. A soma da Gratificação por Encargo de Direção ou 
Assistência Intermediária com a retribuição do servidor designado para exer
cer a correspondente função, não poderá ultrapassar o valor da estabelecida 
para o respectivo cargo ou emprego, acrescida de 20% (vinte por cento) do 

'vencimento ou salârio fixado para o Nível 1 do Grupo-Direção e Assessora
menta Superiores. 

Art. 59 A partir de 19 de março de 1976, serã aplicada aos servidores em 
atividade, incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 
5.645, de 1970, a IX Faixa Gradual correspondente ao Nivel da classe que ti-

ver abrangido o respectivo cargo ou emprego, com o valor constante da Ta
bela ""B" anexa ao Decreto-lei n9 1.348, de 1974, reajustado em 30% (trinta 
por cento). 

Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa Aérea e Controle do 
Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e Planejamento, os valores de venci
mento ou salário fixados, respectivamente, pelos Decretos-leis n9s 1.392, de 
19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de 22 de abril de 1975, e pela Lei n• 6.257, de 
29 de outubro de 1975, serão reajustados em 30% (trinta por cento). 

Art. 69 A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e empre
gos permanentes dos servidores em atiVidade, incluídos nos Grupos de Cate
gorias Funcionais compreendidos no Plano de Classificação de Cargos, serã a 
constante do Anexo III deste decreto-lei. 

§ 19 As Referências, especificadas na escala de que trata este artigo, in
dicarão os valores de vencimento ou salário estabelecidos para cada classe 
das diversas Categorias Funcionais, na forma do Anexo IV deste decrCto-leí. 

§ 29 Na implantação da escala prevista neste artigo, serã aplicada ao 
servidor a Referência de valor de vencimento ou salário igual ao que lhe couw 
ber em decorrência do __ reajustamento concedido pelo artigo 59 deste decreto
lei. 

§ 39 Se não existir, na escala constante do Anexo III, Referência com o 
valor de vencimento ou salário indicado no parágrafo anterior, serâ aplicada 
ao servidor a Referência que, dentro da classe à que pertencer o respectivo 
cargo ou empfego, na forma estabelecida no Anexo IV deste decreto-lei, conw 
signar o vencimento ou salário de valor superior mais próximo do que resul
tar do reajustamento concedido pelo artigo 59, e seu parágrafo único, deste 
decreto-lei. 

Art. 79 Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de 
uma para outra Referência de vencimento ou salário, serão estabelecidos no 
regulamento da Progressão Funcional, previsto no artigO· 69 da Lei n9 5.645, 
de 1970. 

Parágrafo único. As referências que ultrapassarem o valor de venci
mento ou salário, estabelecido para a Classe final ou única de cada Categoria 
Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente poderão atingir 
servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lQtação global 
da categoria, segundo critério a se{ estabelecido em regulamento. 

Art. 89 Os vencimentos do pessoal integrante da c~rreira de Diplomata, 
Código D-301. quando em exercício na Secretaria de Estado, serão os fixados 
no Anexo V deste decreto-lei, sobre eles incidindo os percentuais de Repre
sentação Mensal especificados no mesmo Anexo. 

§ 19 A Representação Mensal a que se refere este artigo não será consi
derada para efeito de cálculo de qualquer vantagem, indenização, proventos 
de aposentadoria ou desconto previden.çiârio. 

§ 29 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, de que trata 
e_ste artigo, não se aplicam aos inativos, cujos proventos serão reajustados em 
30% (trinta por cento), na conformidade do disposto no artigo }9 deste 
decreto-lei. · 

Art. 99 A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e empre
gos permanentes dos servidores em atividade, incluídos no Grupo Magis
tério, Código M-400 ou LT-M-400, bem assim dos Auxiliares de Ensino, será 
a constante do Anexo VI deste decreto-lei. 

§ 19 Os cargos ou empregos de diiigentes de Universidades e de Estabe
lecimentos Isolados de Ensino Superior mantidos pela União, relacionados 
no artigo 16 da Lei n9 6.182, de 11 de dezembro de 1974, serão incluídos e 
classificados no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, não se lhes 
aplicàndo o sistema de Incentivos F.urtcionais, inclusive os previstos no § }9 
do referido artigo 16. 

-- -§-29 "os valores de vencimento e :SaiáriO a que se refere este artigo, não 
se aplicam aos_ inativos, cujos proventos serão reajustados em 30% (trinta por 
~nto), na conformidade do disposto no artigo 19 deste decreto-lei. 

Art. 10. Ficam instituídas a Gratificação de Atividade e a Gratificação 
de Produtividade, que se incluem no Anexo II do Decreto-lei n9 1.341, de 22 
de agosto de 1974, com as características, definição, beneficiários e bases de 
concessão estabelecidos no Anexo VII deste decreto-lei, não podendo servir 
de base ao cãlculo de qualquer vantagem, indenização, desconto para ·o Insti
tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, ou proventos de 
aposentadoria. 

§ 19 A percepção das Gratificãções de Atividade e de Produtividade su
jeita o servidor, sem exCeção, ao mínimo de 8 (oito)-horas diárias de trabalho. 

§ 29 As Gratificações de que trata este artigo não se aplicam aos servi
dores integrantes dos grupos- Magistério e Pesquisa Científica e Tecnológica, 
os quais estão sujeitos ao sistema de Incentivos Funcionais previsto na Lei n9 
6.182, de 1974, nem do Grupo-Diplomacia. 

§ 39 A Gratificação de Atividade será concedida a membros do Minis
tério Público, nos casos e percentuai especificamente indicados no Anexo I 
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deste decreto-lei, aplicando-se a ressalva constante da parte final do caput,. 
deste artigo. 

§ 49 As Gratifica-ções de Atividade e de Produtividade ficam incluídas 
no conceito de retribuição, para efeito do disposto no § 29 do artigo 39 e no 
parágrafo único do artigo 49 deste decreto-lei. 

Art. ll. O percentual referente à Grati~cação- por Trabalho com Raio 
X ou Substâncias Radioativas é fixada em 40% (C:J.uarerita por cento), de con
formidade com a Lei n'i' 1.234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabe
lecida no Anexo VII deste Decreto-lei. 

Art. 12. OS beneficiários do auxílio para moradia, previsto no item IX 
do Anexo II do Decreto-lei n'i' 1.341, de 1974, passam a ser os indicados no 
Anexo VII deste decreto-lei. 

Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n• 1.341, del974, sob 
a denominação de Gratificação por Produção Suplementar, a vantagem de 
que trata a Lei n'i' 4.491, de 21 de novembro de 1974, com as características, 
definição, beneficiãrios e bases de concessão indicados no Anexo VII, com as· 
mesmas ressalvas aplicáveis às demais gratificações previstas neste deCreto
lei. 

Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria 
Funcio-nal de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de traba
lho, podendo, a critério e no interesse da Administração, ~exercer, cumulativa
mente, dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão 
ou entidade. 

§ 19 O ingresso nas Categorias Funcionais de Médico de Saúde Pública 
e de Médico do Trabalho far-se~á, obrigatoriamente, no regime de 8(oito) ho
ras diãrias, a ser cumprido sob a fÕrma de dois contratos individuais de traba
lho, não fazendo jus o servidor â percepção da Gratificação de Atividade. 

§ 29 Correspondem à jornada estabelecida neste artigo os valores de 
vencimento ou salário fixados para as referências especificamente indicadas 
no Anexo IV deste decreto-lei. 

Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das Catego
rias Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comun'icação Social e T~nico 
de Laboratório ficam sUjeitos à jornada de 8 (oito) horas de trabalho, não se 
lhes aplicando disposições de leis especiais referentes ao regime de trabalho 
estabelecido para as correspondentes profissões. 

Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Categorias 
Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico de Laboratório poderão optar 
pelo regime de 30 (trinta) horas semanais e os da Categoria de Técnico em 
Comunicação Social pelo de 35 (trinta e cinco) horas semanais de trabalho 
caso em que perceberão os vencimentos ou salários correspondentes às Refe
rências especificamente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei, não fazendo 
jus à Gratrificação do Atividado. 

Parágrafo único. Nos caSos de acumulação de dois-Cargos ou empregos 
de Médico, a opção assegurada por este artigo somente poderá ser exercida 
em relação a um dos cargos ou empregos. 

Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata o artigo 29 do 
Decreto-lei n9 1.313 de 28 de fevereiro de 1974, serão reajustadas de acordo 
com o critério indicado no mesmo dispositivo e respectivos parágrafos, obser
vado o disposto no artigo 15 do Decreto-lei n• 1.341, de 1974. 

Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decorrência deste 
decreto-lei: 

I - os valores de vencimento e de gratificação de função, correspondentes 
aos cargos em comissão e às funções gratificadas previstos no sistema de clas
sificação de cargos instituído pela Lei n'i' 3.780, de 12 de julho de 1960; 

11 -As gratificações, vantagens e indenizações mencionadas nos parâgra~ 
fos 3• e 4• do artigo 3• e no§ 1• do artigo 6• do Decreto-lei n• 1.341 de 1974. 

§ 19 Os valores das gratificações pela representação de Gabinete serão 
fixados em regulamento. 

§ 29 A norma constante deste artigo alcança os servidores não incluídos 
no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n• 5.645, de 1970. 

Art. 19. As diferenças individuais de vencimento, salário ou vantagem, 
a que ftzer jus o servidor em decorrênCia d-a aplicação das faixas graduais ins
tituídas pelo Decreto-lei n'i'l.54l, de 1974, serão absorvidas pelo valor de ven
cimento ou salário resultante do reajustamento concedido por este decreto
-Jei. 

Parágrafo único. O servidor continuará a fazer jus à diferença indivi~ 
dual que venha a subsistir por força da aplicação deste artigo, a qual será ab
sorvida, progressivamente, na mesma proporção dos aumentos de vencie
mento, progressão ou ascensão funcionais, sUperveniente à vigência dos efei
tos financeiros deste decreto-lei. 

Art. 20. O reajustamento dos proventos de inatividade, na forma asse
gurada pelo artigo I~> deste decreto-lei, incidirá, exclusivamente, sobre a parte 
do provento correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre outras 

parcelas, de qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, apenas, 
a referente à gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 21. A partir de l'i' de março de 1976, os titulares de cargos em co
missão e de funções de confiança integrantes dos Grupos - Direção e Assesso
ramento Superiores e Direção e Assistêncfa Intermediárias, não poderão sez: 
desigQados para o desempenho çle funções de Assessoramento Superior a que 
se refere o Capítulo IV do Título XI do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro 
de 1967. na redação dada pelo Decreto-lei n• 900, de 29 de setembro de !969. 

Parágrafo único. O disposto lleste artigo não se aplica às designações 
para funções de Assessoramento Superior ocorrido antes da data da publi
cação deste decreto-lei, não podendo, nesses casos, haver alteração nos valo
res da retribuição percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício 
de tais funções, enquanto nelas permanecerem. 

Art. 22. Os órgãos da Administração Federal díreta e Autarquias fede
rais deverão providenciar a redução progressiva dos respectivos Quadros e 
Tabelas Permanentes, mediante extinção e supressão automáticas de cargos e 
empregos que vagarem em virtude de aposentadoria. 

§ I~> A norma constante deste artigo não se aplica aos integrantes do 
Ministério Público e dos Grupos Diplomacia, código D-300, Polícia Fede~al, 
código PF-500, e Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600. 

§ 29 Para efeito do disposto neste artigo, deverão os órgãos e autarquias 
encaminhar ao Departamento Administrativo do Serviço Público, a 19 de ju
nho e a I 'i' de dezemnbro de cada exercício, propOsta para reformulação das 
respectivas, lotações. observadas as normas legais e regulares pertinentes. 

Art. 23. O reajustamentO de vencimentos, salários, proventos e pen
sões, concedido por este decreto-lei e o pagamento das Representações Men~ 
sais e das Gratificações de Atividades e de Produtividades, nos casos e per
centuais especificados, vigorarão a partir de 19 de março de 1976. 

Art. 24. Nos cáJcufos decorrentes da aplicação deste decreto-lei serão 
desprezadas as frações de cruzeiro, ínclusive em relação aos descontos que in
cidirem sobre o vencimento ou salário. 

Art. 25. O Úrgão Central do Sistema de pessoal Civil da Adminis
tração Federal - SIPEC elaborará as tabelas- de valores de níveis, símbolos, 
vencimentos e gratificações resultantes da aplicação deste decreto-lei, bem as
sim firmará a orientação normativa que se ftzer necessária à sua execução, in
clusive quanto à aplicação do disposto no artigo 21 e seu parágrafo único des
te decreto-lei. 

Art. 26. Continua em vigor o disposto no §19 do artigo 6'l da Lei n'i' 
6.036, de 1• de maio de 1974. 

Art. 27. O reajustamento de proventos de aposentadoria previsto no 
Decreto-lei n• 1.325, de 26 de abril de 1974, com as alterações constantes des
te <1:rtigo, terá iníciq a partir de maio de 1976. 

§ }9·0 Pagamento da importância de aumento, decorrente do reajusta
mento de proventos a que se refere este artigo, far-se-á em parcelas bimestrais 
e em percentuais a serem estabelecidos de modo que o novo valor de proven
tos seja totalmenete atingido em 19 de março de 1977. 

§ 29 O valor de vencimento que servirã de base ao reajustamento serão 
correspondente à classe inicial da Categoria em que seria incluído, mediante 
transposição ou transformação, o cargo ocupado na atividade, considerado o 
valor da IX Faixa Gradual estabelecida para a referida classe, resultante da 
aplicação do disposto no artigo 59 deste decreto-lei. 

§ 39 Para efeito do disposto no parâgrafo anterior, não serão considera
dos os casos de transformação de cargos ocorridos em Categoria Funcional 
diversa daquela em que estes seriam originariamente incluídos. 

§ 49 Se as atribuições inerentes-· ao cargo em que se aposentou o servidor 
não estiverem previstas no riovo Plano de Classificação de Catgos, tomar~sewá 
por base, para efeito do disposto no parãgrafo anterior, a Categoria Funcio
nal de atividades semelhantes, inclusive no que diz respeito ao nível de res
ponsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exigidos para o respecti
vo desempenho. 

§59 No caso dos agregados, a Categoria Funcional que servirá de base 
no reajustamento dos respectivos proventos será aquela de atribuições coz:re
latas com as do cargo em comissão ou função gratificada em que ocorreu a 
agregação, observado o disposto no § 29 deste artigo. 

§ 69 O reajustamen.to de proventos assegurado por este artigo incidirá 
sobre a parte do provento correspondente ao vencirriento-base e acarretará 
supressão de todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras re
tribuições percebidas pelo inativo, ressalvados, apenas, o salário-familia e a 
gratificação adicional por tempo de serviço. 

§ 79 Não haverã o reajustamento dC proventos de que trata este artigo 
nos casos em que estes jâ sejam superiores ao valor de vencimento da classe 
inicial que servirá- de base ao respectivo câlculo. 

§ 89 Caberâ ao Úrgão Central do SIPEC elaborar instrução Normativa 
disciplinando a execução deste artigo, bem assim as tabelas como os valores 
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de proventos reajustados e com os percentuais bimestrais de pagamento a que 
se refere o parágrafo 1 <~ 

Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei serâ aten
dida à conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 29. Este decreto-lei entrarã em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em -contfárlõ: -----

Brasíla 13 de fevereiro de 1976; 155<~ da Independência e 889 da Repúbli
ca. - ERNESTO GEISEL- Armando Falcão- Geraldo Azevedo Henning 
- Sylvio Frota - Antônio Francisco Azeredo da Silveira - Mario Henrique 
Simonsen - Dyrccu Araujo Nogueira - Alysson Paulinelli - Ney Braga -
Arnaldo Prieto- J. Araripe Macedo- Paulo de Almeida Machado- Se"·ero 
Fagundes Gomes- Shigeaki Ueki- João Paulo dos Reis Velloso- Mauríi
cio Rangel Reis - Euclides Quandt de Oliveira - Hugo de Andrade Abreu -
Golber} do Couto c Silva- João Baptista de Oliveira Figueiredo- Antonio 
Jorge Correa - L.G. de Nascimento e Silva. 
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-
______ _, __ · .... ·_·' _ _j_ __ .. _ .. _···_·_ "' 1.~~11.0~ 

t.~r-~>.a~ 

• N 'I, o 11! I 
(Arti&O 6' do IIC!Cl'oto•ltol -r.t l !iJ!') o ~o ]J de l'OVC!rclr'J de 19 
I::SC:AI.A UU VCN(;IHUN'fOS U S:AU!UOS, U ltt:•·••~:t.'TIV,._S 1\lWl:Jff:.SCIM:i !JOS CM~t;C 

FETIVOS ~ I:HPREGOS PI!R~~'SA!IiES fNCLtlft·;S ;:') P!.ASO DI! C:..\SS!!'lCAÇ.\0 ;Jt.:. 

t:ARGOS LEQUE 1!\ATA A Ll!t N• S.ó45, DS :;;o OE DI;U:~l!>RO DI! 1!170. 

Valor r.o::ns:.l 
de vcncin::ntQ. 
ou :;alâri.o-CrS 

l3,31,l,OO 

12.676.00 
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Valor ~:~ens;;l 
11evenGL~mQo 
ou J.alÍTio-td 

lZ.C75,0CI 
u.sot,oo 
l~AS"!',JO 

l'J.'4l2,00 
9.934,00 

9.461,00 

9.011,00 

!.5!2011 
lt.l7l.~O 

7.78Z."O 
7.Hl,OO 

7,{160,00 

6,7tl,OO 

6,403,00 

s.c?&.oo 
s.tm.oo 
s.s:n,oo 
5,:!"7 .oo 
5.0!8,00 
4.7~'J.~O 

o~.su',oo 
~.ns.co 

4.U.a.cc 
l.93'Z,OO 

A N C X O lU 

JU:mt..t.;Cl.'\S I Valor h:tiS.II 
llc Yçl1o;i.-.;~~o 

~JU ~:t.\:ir'io 

'~>:elAS 

ss 

I 
J.JS'S,® " " Z.2~3,00 " " ~.078.00 l1 

" 1.SIJ2,0C " " 2.7\ll,Ct.l :!$ 

50 ,,65?,00 " " ·u.u.oo " 41 I 2:.4U,OO " " 2.:m.oo " " ,2",U:j,DO " " 1:.0!},00 19 

" 1.~as,oo " ., l-891.00 

" l.&Ol,OO 16 

" 1.716.('0 " t.634.00 14 

" 1.m •. oo " " 1.-t~~.oo " 
" 1.4lt.OO ll 

" t.l-t~.no " 
" J,l!tl.t'n ' ,. l.ZLS,CIJ 

" lolC.O,OO 
1.106.0() 

A N E X O~ lV 

SS6.CO 
su.oa 
~tiS,Oíl 

(S' l' do }.rt,6t do Oecre~o .. lel n' 1 .üQS • de l3 de rovon1ro _de 1!t16) 

R.I!'FE:t!!NCIAS DE VENCIMENiOS t SAL):!UOS DOS CARGOS 'E:~I:Ofi.VOS 1: EM!>!WGOS 

Pl:lrJ.!.(NE~tES. lSCLlf!DOS NO,.PlAI\0 Dil CLASSIFICAÇÃO Di! CARCOS DE QVIZ 
U.ATA A LU N,. $.645, Im lO DI! D~IEt-ttm.O DE. 1970. 

GRUPOS C.\1tiCOlUAS 
Ft.."NCIOMAIS 

?~sQ.\l:hntl.oT 
PiiSQUISA. CIE~ Ciê:ne!u JJ.x:.~tas 
'l'!FlC~ t iE~ c Ca N:~.turou 
NO':..OCtCA 

Pasquh~dor .. 
tPt1·2"~0 ov Ciências O.a S•.[ 
~t·PC't~40~} a e 

Pc:;:qui:;:!l.~or .. 
CiC:nci.as Soeiais 

C' H\lh:ll'l:loS 

Fes(!,uiuQor 
Tccn.oloçill 
Ciêncins Arrlco-

'" 
L) OelCS,óldO do 

l'OLÍCIA Ffillg Pol!da. Fed•~ 

r..<' rd 

(PF•SDO) ) ln:fp~tor de 
Pul Ídil t:e~e-
ral 

Por 1 t<l Crilr:l-.. , 
T9cnl.,:o •• 
Ceni\JJ'II 

•• } Alento cltt 
Hcitr. FcúonÍ 

d) Esta lviio ., 
PoHda Fed~ 
r o! 
PapilóSCOPl;! 
h Polic:l.nt 

a) Fhcnl de 
Tributos zt;:, 
ro.is 

'nUUJ'l'#.Ç);tl. 
b) Controhdor AM.~CAOJ\Ç'JI.O E 

flSCALIZAÇÃO ~ç Arrcc:o:t1l,!. 

(TAF-600) çio )letll!'r:tl. 

I e) Fiscal do 
Tributos cl.c 
Açue.::r e .(1, 
cool 

coorc:o 

PGt~ZOl ou 
L7 .. PCT·Z01 

PCT-202 ou 
LT ... PCT-20' 

PC'r·2<J5 ou 

L<~PCT-203 

PCT-!04 ou 
L'r .. PCT.Z04 

PF-S.Ul 

Pf~soz 

PF-31)3 

l1lf•!õO.f 

PF-506 

P.F-SOS. 

PF-s01 

'l'AF-601 

1'APl'60Z: 

TAJl .. 6C4 

""'"i~m~o "~o~·~r.tm'" "' 

CLASsr. ESPtClA.l. " i! c SS n., S7 

I'CJIÇ,ulsudor ~ der 5.1. t.t S4 

l"csqui.uJo:r A! 
socio.do 11' .. de .ta: o Stl 

Pesqu!JS&o~ A! 
sociad'o A ·d~4Si147 

Pesq,uis:~.dot" A! 
sistentc B •dc42a44 
Pcsqui~ador A! 
sht.cntc A .. dt :Sl S. I,.:J. 

Ct..\SSE ESFf.C'JAJ ... ec H a H 

CLASSE tl~ICA - de $1 ,_ S.J 

CLASSF. ESf'SCIAL • de .:~ s Sl 

CUSSJ! C 

cw.sst. » 
cu~se A 

... de .:;t; n J& 

-àc-42.:~.~$ 

.. de 37 :a ..:1 

Ct.MiSU I!Sl'I:CIAL .. ôc .S1 # J!J 

CI.A.SS~ C - d(' JJ. :.1 lli 
CI.ASSG a 
CLASSI! A ~ de :~ a .::a 

CUSSt 'ESP'f.CU.L :.. óc 37 :.. !>!f 

CLASSE B ~--de H !1 J6 

CLASSE IZSf'tClAL .. do: :;s !1 .S:1 
Ct.\S-SE C .. de Sl 11: 5~ 

Ct.-\SSE _B - de 4S :a 50 

CLASSE A - llc- (2 ;,. 47 

CI.ASSt I!.SPtClJ\L • de 54 ;,. S:ó 
CLASSE C 

Cl,..tS.SE .!l 

CLASSE A 

- de 51. >~. Sl 

~ t!c ~7 ~ s.o 
- d.o 4ç ; .;6 

CLAS.SE ESPJ:C!.\L - i!o sz a S.f. 

CLASSE C - dr 4S a S1 
CLASSE I> 
CL.\SS~ A 

- &.r: 4.S "' ~7 
- M :.1 .:z -'l.;" 

CltUPOS C.:Al'J:;::OR!AS 
fUNClO:Ud S 

A H !; X O IV 

~~;~;~t! ~~· ~~f 
cen.::~rl:t 

;.rtirt~e de ~1::!, t\!ft'-705 ou 
:liç.io e Pirot<!':i. Lt•I\R'í'-705 

"'' Artlíiec de AY- Alt'f~706 ou 
tes c;r:inc:l.s LT .. AR'í'-706 

;~~~~~i~a c! e A~ ~~:~~~:;~~ 

CLASSE ES?'!lCIAL - i.~: S~ 3. S6 
CLASSE C .. de ~O 3. 53 

Cl..AS.SE B 

ttASSO:: A 

- d<:' J; 3. 4; 

- é.ll 'O .~ .:1$ 

.. d'-' 30 a l4 

Cantt':llli.OStTe ~ d...- 14 • 29 

Jv:-dti.-.:.c ~s-
p<::ci:o.HU<lCI • dç 20 ~ 23 
A.rtirit:e ... d.c 14 a. 19 

AuJC\l!.nr do 
A1 tHice 

S.\-801 ou CL,\SSE ESPtCIAL " de :51 a 3SI 
~1'-S:..-õ'iH C\.,\SSll. C{N\vc-l <\)- dt: H n 36 

<.;!.ASSC B tlivel »"' de 23 a J.l 
CI.ASSE. A(Ni",tel l}- de Z4 :1 Zi 

SA.·ôO~ O!J 
LT-SA•BC2 

CLASSJ:: il!iPECIAt. ~ de 37 a lg 
CI.ASS!i S .. de 3l n liS 
Cl.ASS8 A • dt! ZS • 51 

I 
oJ Arqu\teto 

Atu.i'r[o 

OUíM:õ /I'I'IV::>~ A\l.JitP'I' 

!-1$-!))1 01.1 
l,T-~S~toli 
~s-ozs ou 
l.l'•NS·V2i 
NS·9H ou 
t.l~NS•?H 
N:-o•'J~·I Ull 
l,'\'•NS•!I!~ 

Jll'~ 111: Srvtl, l'uu 111 J.,, 
,\t!/'1.~/HI{ 

(SS·-ttn!J 1}\1 

l,õ-.\'.'>.,{!(f/ 

~::•·\1~: 11\1 
t1'•~o>:,•'Hl 

l.u 1: .. !1hll'U .~~.:~~~~~~~~ 
l:•,t:~·nho:!ro Al:lr2,1s.S·'JlJ uu 

~~~~dst\CO ~~:~~~!ll~U 
l.í~:IS-n6 

Cçélo~o "S-~20 cu 
. Lf•SS·9t0 . 

~~W~~~I)f do Trr·.ltr~t~');\)\1. 
h;~J·~t<>r <le Alo~ t>S•\lll ou 
t~c l'"'"''t<' '·~"·~~~~?l~ 
01].-llltÕto;:c r~:~~:~~a~u 
Quhi.Leo Ns-gn ou 

lT•NS•Hl 
T.!erdco d" Mllli NS•'JZ$ ou 

rJ;,~r~:;J:~ AH:' ~i=~~;H~U 
tus l:•h=~~Cion~i" 1T•II:S.~9l7 
T'i:.:1d~.:o 1:111 Erul 1:~-~)~ ou 
no 1: Orit~ltaçi;; LT•SS•!>H 
ildO«;aclon•l 
Zootcerli su NS-911 ou 

L·r.!\5•911 
Têenico eJl S~çu sS-Çl$ D-U 
ros; - L'l'•l'S•!IJS 

(j(lt~:tda d.jf 6 ho~ 
ns) 

d) H'He~ 

") l!ntenhclro l'lo~ 
r ... ~ t~ I 
Cqoii;;,fllÍQ 

!:S·~tt ou l.T 
N!i~~Dl 
NS•9Cl ou LT 
NS·'1ll! 
I'S-?Cl ou LT 
NS-901. 
NS-910 ou LT 
i'>S·SH' 

l'i:i-\113 01,1 ).j 
~S·'!\.\ 
NS•'Jt~ 011 I.T 
:-1~·!)19 

t:I,M>lW 1)$1'\!CI ... L • oh S~ 11 $.1 
t:~A~lSJI C ~ .la ~O 11 U 

(.'l,\SSC U • J~ H 1J U 
CLASSI! f, ~ Ó(l ~7 a. 43-

C:LASSI! C 
c:uss!:. a 
CLASSt A 

CiASSE C 

C\.f..S$t 5 
C!.ASSI: A 

• <lc 44 ;j: ~' 
- dt 3!1 :t .:~ 

... &rSCaSJ 

... ~t n, l? 

• &v t;S ;. ,:~, 
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(} Tii,nl.co em Coriu 
nu:.1çào Sodal
(,1a ,,l!'::;no.::l:z • N!_ 

~:;!~~~~{~:,i~! 
nat) 

(jom:zd:l..!t 1 hor:tS) 

c) Soe!.óloz~ 

h 11 J: X O IV 

l>:S•9ll ou L 
!I:S-!1l1 

CI.I\SSF. C 

CLASSI> I! 

CLASSE A 

~ .!e .U & 49 
-deU a 46 

~ de 40 :t 42 

NS-929 ou CLASSE ESPECIAL - de SZ a Sl 
LT-NS~II29 CUI.SSE B - dt 44 & Sl 

Ct.ASSEA ~<le33114l 

~:~: ~~~~~061-------t----t---------
SUPERIOit 

{~:HIOO OU 

LT-1\S-!H!O] 

()[JJ1ti.S/I.TMJlh 

IXiS 11! t:fVEI., 

M!Dto 

(»4--1000 00 

LNJ.S..lOOD) 

h) Anl,tC"nte So<j NS~9:1tt ou 
III 1.1'•NS~!l!o0 
llibllotccirlo ~ NS-!llZ ou 

LT-~S~IIJl 
l:tt~:c-nltt:iro As:d NS•!lt4 ou 
rwnso:r - LT~NS-914 

t:ng<'r.ht"i.ro de INs-ou ou 
OJ>c-raçol••::: I.T•NS-~18 
Metc-o:rotoo;Lsta r.s-!HS ou 

LT•NS•'liS 
Kunic ionin:z :0:S-9US ou 

I.T-NS-1105 
Têcnieo em ltu• NS~906 ou 
b!.l itaç!l'o LT•HS-~06 

i) En!e:r111ei:ro 

a) Agente de r.olgc:tÇ3o 

~ente de Con:n!C,!! 
,uo Socb1 
A&cnte de Uitlcnc e 
Sca;. ãl TT3b:~.lho .... 
,\gente de Inspcção 
;J,rei:i\ÚSt'Z'ia e Q! 

i\RCII1C dC' SC'&'I!'W'IÇO. 
~· Trãreco Ac:reo 

"'o:nte úc Ser.rl'M 
CocrÇ!tcmentares 

Aux! lbr de tnrcl'T.L! 
,,~ 

· hcscnhhta 

TG.qui':r::!n 

T[-a:ico de Co:~t:~M~ 
lid~e 

Técnico em'Cadmotro 
lb.lral 

~f~ieo em t:.'Z'tOtJ'!. 

,-:o:cnico cm Colonh:l 
Ç:t.O 

Tcc:nologist::a 

Tradutor 

NS•!IOC ou 

t.T-NS•,04 

K\1•10:50 ou 
LT·»-}.10.30 

»H0:5Z.ou 
LT-t&lOlZ 
W-10211 ou 
LT-~!-10211 

N!-1-lOZ.O ou 
LT-!>M-1020 

N-1-1041 ou 
LT·NU-ltloU 

f:.l-1004 ou 
LN~I-1004 

1\!>1-1001 ou 
LT~K.t•lODt 

1~1-ltllotlOt.l 
L.T·W.'-1014 

l\J.l·l~JS 0:1 
LT-~'-1035 

N..'-11'42 ou 
LT·!~t~l0-42 

rv.t-1\111 cu 
LT-N·HOll 

1\'\HOlS cu 
LT~:.2ol-l01S 

'»1-1012 ou 
LT·!'JJ-lOlZ 
t..,'\f·lOlS ()U 
L·r-tt-!-lots 
~.}.10311 01.1 
ll'•t-1'·1•lll:\4 

CLASSE l:SPI!C.IAL - do Sl a S-3 
CLASSE 11 

Ct.ASSI! A 

- d.c u 11 ~o 

~ <1.:: l3 "' h 

g~~~~ ;s~ECtAL : ~: :~ : ~~ 
CLASSI! A • ·da 3l & 42 

aJ.SSB l!SI'ECI/ol. • de 37 a l? 

CW5Il A 

• de lJ. a :56 

.. de Z4 a 30 

1------j-------------
CUlliAS ATlVt~ 1.1) T~nko '1.'1.1 ll:t11iUl2, 

'téiO 

CN-1;-1000 ' t:U 

LT~l-..~1000) 

''" 
c) A!!,c.onte êc Dllit~.!!. 

d~5 do Tdbun:ll 
Mtríti::o 
Atente de Orllpzcra 
c Barra.:c= 
Azcntu de Inspeção 
:ia Pc:::a 

~~istcntc Sind! 

MetrotOsista 

d) A&cmte lle !o!cani:tn 
ÇllD de Apelo -

Técnico "' "='!. 
!iõOS: Min~sh 

o) Jl.j,:<:ittu d111 P11trulha 
lblovlúrl~:~ 

Tik:nlcc '~ l'.el,!U,!. 
so:r; lli'tidco~ 

f) ~~~~~;r~~!tÜO\" Ibt! 

N!o~ltJO:S "'I 

LT·:\:>~ol()()3 

~f-103!l cu 
LT·NH030 

l*!O~O eu 
LT•f-iM-1040 

W.-1009 cu 
LN"'H009 
~1-1028 ou 
LT•!-.'+10211 

tN-1019 ou 
l.T-NM-1019 

!*-l()o13 ou 
L'NI~l04l 

No!-IC16 ou 
LT•t:H016 

~~IOll ou 
LT-~·1-1031 

~~IUI7 cu 
LT-t.:-1-lU17 

~~-um ou 
LT-~1-1036 

- "'"'~·ti~:: 
- ole !.t a 1!1 

CtJ.SSE ESFECrA[. • -ele .:s.; :~. ~ 

CLASSE B - -ele 2S a :3~ 

CU.SS! A - de 20 a 2i 

CASSE r:SPtet.U. - .de 37 n l!l 
CUSSf! C • êe :52 3 :35 
ct.\SSE B .. d~ 2:6 :1 ~1 
CV.SSE A -c!c-19a:S 

t.V.ssr-. rm'l:x::t,\1. ~ úc- 3-1 a ~c. 
CIAS."ll C - J..- :;c " :S3 
C!~\.').<;l! !5 - tk• 2{1 a :~ 
CU..'>Sl: A -d~·l!J.:.~S 

CJA<;s!! I!S<'CCI,\L • de :52 :1 ~ 
ClA'>Sê B .. Jr: Ur a 31 
tlASSé A .. <Je 19 a lS 

11. N!: X. O IV 

CRUPOS fC~~\~2~,~~~ l cCurGo ll~~~c~~~Rktg,nEPÓ~Ngt_~~~~o 
----+---'·----t--,1--C-IIS'-:t' 1-.rc-m-L---,do->7-,=,-

g) As~·nt~· 1lt' Ativul:t I ,,1 10, 7 CUL'im~ D ~de 32 u. :~ 

OUTRAS ATlVIi>A 

DES D.E StV.EL 

~:r.:PIO 

{M!•IUUO CIJ 

t.l·ti:.t:lt!lll)) 

OIJrn:~s ATI~ 

WS ll! NlVl:l. 

~r.uw 

(»1-1000 00 

LT-J:-1-tUOO) 

:U~~s J!J
(S.Htoo ';ltl 
LT•SJ•Ulltl) 

dt•s ~larítinot,; ;: 

1 
''\; · " 011 CUIS'il' C ·- d~ lO 111 :n 

Fluvids LT-:O.."•HDl7 CLJ\5:,:( U ~ dt Z!i ii 2\l 
CI.A&ili A ~ de 20 :t 25 

1,, .... ,·~~, .... ,,, .. 1 
llt) l\t111u :~I~• 
(jom;t~a llc B )KJl':l$) ' 

~J.\\llro t'll 

1:1'-t.'J.HO;:.o 

!.) Aultili3r c-m Anun NM-102:6 ou 

~~~~~c~~ 1 ~~~~~a }"i L r-m.r-10 26 
{jornada de 6 hora~) 

j) Age-nte de Deíua ~M~1008 ou 
Flo:restal LT~NM-100! 

1J Tc-lllfonisu N~l-1044 ()U 
1.'1'-NM-1044 

r:t) Atcntt- U,• 1'ci()CQr:t N~t-1027 ou 

~l~:~~c~ t" t:lt·tr.f/1,1' NM-11127 

Al!•lllotr '"" A•bUI> UR lU:~ •UI 
L"• l,lm "' htnlllo ti• I ... "'1·111~~ 

I 
-:;·"~~nte ti; ~~suntLJNM.'l:U·Z··I -o~ 

~~ r~'l~~:~l r i (I tu;u-~ LT •NM-1 024 

~!~n.i~ r~~c-~~~~ {~~ lt~:t~~I on;u 

A~j:~nte <ler Comerej:->~1-lOZZ ou 
ln:r~ão tio c~rv LT-NI-l-1022 

A3ente de Sõl.Gdc t;M-1002 ou 
P"b1l:11 lT~h~·lO!tZ 

Agente- d~ SC'rviça;,N.'.f-lOU ou 
dtl tnl:CIIh.tria t.T~/01•1013 

c;IA'i~!IJ 1~ij'l!l.:IAJ, • ,\o l'l rt .1\1 
n.r.:~ot( <.: .. - J~,~-;,o u Z<J 
CIA.<;')f: !I -de 2Z 11 Z!.l 
CtA'i:SU A .. du 1:5 u 21 

CWSI:: C 

CLASSLi B 
Ct.A.SSI! A 

- d.o Zl a 3Z 
.. do ZO a 27 

• d" li 11 19 

ClASSE I!SPECIAt. - d.e 34 ~ 3Ci 
CLASSE C - ·de- Z1 a ll 
Cl.ASSF. a • d~ ZO 1t Z6 
CLASSE A - de l2 a 19 

CLASSE ESPECIAL.~ de Z7 a Z9 
CLASSE R • de 20 :1 26 
CLA.SSI' A - tic U :1 111 

CLASSil ESP~CJAt. ~ de 24 11 26 
C:LA'ÕSI1 B • tic- 19 1 ZJ 
C:I,A:if.li A ~ ..!<1 li 11 U 

GI.ASSH l!SP1:CIAL - de 37 11 :59 
<:l.A~iSH O ~ ,llc lZ 11 3Ci 
t:IM>'>II C 
1'\.o\.'o~ol; 11 
1'1,\'t'il!lr. 

• tl~ 27 I ~I 
~ 11<1 :\1 " I!• 
~ de il 11 1\1 

CI./I.SSil !ôSI'IlCIAJ, - o.lu 37. a 39 

Cl:f~SSE D ·del0al6 

CLASSE C •d.eUaZ9 

Ct.lr.SSE S •do:l4a22 

CLASSE A .. de 1 • 9 

CU.SSI! ESPOCIAL • do :54 3 l6 
o) .\g:er.tc de As.sur.to:!õ 

d:z Ir.•l.:istria ).bolei 
rcírn -

1'..\HOZl ou CLASSE D - de :50 .z 33 

p) A&cntc de Transpor 
te Maritim:~ c flÜ 
vbl -

Att:a-lti~r ~CI'acio 

~~:~~~ S~lçc~ ll! 

q) l'~~'llko Jc L1born 
türio -

(jcm:~d:~. Uc8 horns) 

r) Técnico 'de L3boT& 
tó:rio -

(jom:td:t úe6 horas) 

s) .Agente- úe Ctnc!o~ 
toa;rafi:~ c Jolie:ro~ 
film:tç,cm 

u) Assbt-:111o Jurfllko 

Procuru~or Jlutiirqu! 
co 
ltrocurullar tlll r:u:r.c1t 
tla Mil• hn"'l -
111\.'1.:\II;JJul' t1'1'1hu~ 
1\111 ~WdtltlYJ) 

CUSSEC ~de2:5a29 
LT-!#-J023 C:USSE B ~ de lO a 16 

~1-JO:>S eu 
LT-~'\l-1035 

r-:.~uwc. t)u 
~~·tf·f-lllllC. 

n.l-lOOS ou 
LNl·t-lOOS 

~t-1033 ou 

LT·h."'f~l0:53 

.SJ-1J01 OLI 
L1'-SJ-UUZ 
SJ~1103 ou 
LT-SJ-1105 
S.HlUl uu 
1:1 :tl·ll\11 
:il-JIQ~ W 
J:l'-~~· ·110~ 

Q.ASSI:A •dela9 

CJ .. \SSE r::;ror;c~.'IL - e~ 1: a ~ 
C.lA."õS[:. O - de 2' :: 3C 
t:I4\.'>SI: C • .1<! Zl a :fi 
C:I.A'j~~; 11 • <k Hl :• :(: 
C.:tA<;St:: A • tk ~ tt 'J 

tlA<iS~ I:SI'I:ClA!. - tl~· ~1 n 3:! 
C.:l.·'.'>SI: t: ... J ... ~ :t ~~· 
CU\.'5$1:. !1 - ·•1..- Z·l :1 .!1 
Ct.\SSI:A •de~J.!l 

t:t.AS.<;E C 

a.ASSI! n 
CL.o\SSF. A 

~de:50:z~~ 

• êe Z3 J. :0:9 
•êe4a'!.l 

ClASSE E!:F'.::"Cl."-L • ée :n a SS 
CU..SSEC -~27al2 
CUSSI: B • de 2l ::r :i:6 
CL<\SSI!í4. ·de 4 :~.12 

(lASSll J.::;iP!l:L\:. - do S4 11 s1 
ClASSU C • Ú<! 49 iil !13 

,,., H n r.~ 

~ ..!~· 37 a ~.:, ---.... ,. _____ --·--- ----· ·---'··----
b) AdV~iiu.Jo !lo O!!ciu SJ~HUS lN CJ,\S$H I!Sl1!CW. " Út! 4t1 u ~l 

(Trlb\.:nal Jo.br!tiloo) LT•SHlOS C!N:iSI! O:m:.\ • ú~:~ JS :1 lll 

S!:RVIQ:lS LI! I 
TJI.II.,':sroRTE a) Atente de- Portaria 

OFICIAL f!: 

!!OI<TAAL\ 
(TP--1200 ou 

LT•TP-1200) b) :!obtorbtc Ofid.al 

TP-1202 ou 
L'T-TP•l202 

tll-lZOl ou 
LT-11'-1201 

CU.SS!l J".Slii!CIAL ~ ~e 18 a ~c 
CIASSI:. C: • t!c 13 11 !7 
~'&a -de 1z :z 
CLAS.5<: A - d-=: l :1 6 

cu.ssto i:S~EC.LA!. .. d~ z.t :a ~s 
ClASSE. R .. de 1~ :z ~a 
CLASSE A • d~ H :1 lS 
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D~A!REA 

a) TécJúco .Jc J)dt·sa 
Ai:rc:t c Controle 
do Tr.:ifezo t\<in•<J 

LT-DAC..1'A-
1301 

0..\.'JSt:: !SPOCIAL - de 52 a 54 
CI.A.• . .:sr: C - de 4~ n Sl 
Cl.t.SSI' D - Jc 44 c 47 
CL.AS!:~ A - de 39 c 43 

~ ~i1~1--------------+--------+--------------------
"""" 
(LT-~f..-

13CO) 

SfU;'R.\.~ E 

b) ~~~C:\c:r.à~~~~~ 
Control(lJ.}or de 'frii 
fez.o !.ErL"O -

c) Técnlço cm. -flctr3 
nic:J. e Tele.:<:t:U..Itl.T 
c.:l.<;Ões Aero:"'i:uti-= 
= 

1~:0?..\t\ÇO!ZS An:J.list:J. de Scs:uro.!1.Ç,_l1 
(LT-S!-l400) .S:J.cion.:ll e ~Cbili~çao 

Pl.\.~'I.J,\.'!:'.\":0 

(i.'-1~-c~_ o~ T...:c:üco d~ P.!.~ll'.cj;;:~.(.:!: 
LI-P-1500} to 

LT·MCfA· 
1302 

LT-0.\!:I'A-
1303 

LT-OACI'A-
1304 

l..T-SI-
1401 

LT-SI-
1402 

?-1501 
ou 1.1-
P-1501 

I. U E X O V 

~ : D!l'tQW.ClJ\ 

c:Ud~go: D-300 

Ct.to.sm:: ES!'ECIAL - de 40 n 41 
CI..J'o$t::C -de~7a39 
CL\SSt:: \l - de 33 a 36 
CLASSE A - de lO 01. 32 

CI..4SSE ESPr:CL\1. - de 40 :r. 41 
CU\$SE C .- do 38 a 39 
CLAS.;iliD -de3S.a37 
CLASSE:: A -do 31 .ll .34 

CLo\."iS!i CSPr:CIAL - de 54 u 57 
C~·ll -do44:~.53 
CLASSE A - de 37 .ll 43 

ClASSE ESPf..CIAL - de 54 .ll 57 
cu.s:·m c - de Sl :~. 53 
CLAS.St: D - de -16 .'l 50 
ClASSE A - de 37 :~. 4S 

ill!l!?_l,M .Q.E. 01 P!.O~tATA' 
Cüt.Li~:o: D-301 

Dcno .... inaç5o .:::s c::luse Venc::hlento 11ensal c,, 

.O.:inistr•J de Z=. Ct:use 10.000,00 

Rc-prosentaçio 
liiCII$111 

"' 
'" -------1----·-------- -------------~ 

1' Sccretii1·io (1.800,00 

2' Secretário S.l.CC,OO 

3' Secrctúrio 4.$00,00 

A N E X O VI 

Artigo 9' do Decreto-lei n' l.-445 • de J3 de !'ovoroi:zo:ie 1976) 

N!VEL 

Dcnom:!..naçiio' do 
e111prcgo 

Auxili:o-r de Encino 

CiRUPO : MACiiSTERIO 
CClOICO : M-<100 

R.cgitle de tr:lb:~.lho 

20 horas .sem:J.nais 

20 horas scm:J.nais 

20 hor:J.s SC.C:J.O:liS 

20 horas :::cm:1na is 

2D horas ~cr~::nais. 

20 hor<1s seman:J.is. 

Regime de trabalho 

40 horas 

Venci:::c:ttQ 
r.!<!:llS:J.l 

c'!. 6.000,00 

s .:soo~ o::r 
4.6CJO ,00 

c. 000,00 

2.800,00 

L7SO,OO 

Sal:Írio Mensal 

c, I 
s.ooo.oo 

:UV • Clt\TIFtCAÇ..\0 I"JJt SEJt\'lÇCS 

tsl'OCl\lS 

A N lô )'.O Vtt 

t~<;ovLJQ ,.,, ~er~ <J<>T<'~ 

l~Ir~·~~"!!!i!r~~. c:~~: 

tr.\'Sr.rmír.crRCt!nxcr
li v,uum:s 

<los' ~ct"Vit forll. .!;~ sNe 
orig:in.iri:~. .!e Set"Vi.~o , 
b<:mas$i.ol31:1sfWICion:i
nos inu:zr;mt~s da C:. 
t~&Qri~ l'un:Lol~<l J;:' fi~ N aell\lb.wnto 
f>is.:al ele TributO$ f<.'Jc 
rais, <!o Crup::1 'T'I'i'out.:l::' 
~~o • .Vrcc:u.bç:io e l'h-

~·~;i~~~~J~~~' :.~~ 
to ~'clho, l;,E J.J lll'~•~Ü: 
H.ln~<J.>i. !tio Ur.uo:..:. <' tkl.l 
Vuu. 

~~~s":s '~~:,~~~!,i!! 
~\:n:lonais de nÍ:Vt'l n§. 
J1u. im~·v:mt~s ...t." Cn• 
l"l~ U <j<l9 >0 rdCIIF " 
t..:i n? S.64S, ..te 1<;7ll , 
<;w. <.'t:tn\'T<>V'.JJ.l:l'4-n~e.Je- FilQI.l:s a. Rctut&~:r.~~to 
se,.oc.~un.:~. uo$ Uq;.ius 
s-et<>ri;ois,e s~..:ciol'o:Ji, 
hl~eJ:!rante~ J.l Sist<.VI:I 
XlCIONl dll' ]n{Q\'III.l~iii!S 
e Contra-lllfor~ii~Zia. U 

I rd;~~ de =rolo op•.:-r~c::íõ 

!E~~~:~~]~~i 
--~--1-----f---·------

X\' • G,<ATIFlC'A.t;.\0 POR l'llOUU

';;\0 SUPLl:MENTA.R 
D<:vt.lll., n:s run,a <I:! LU: 
n' 4;~!JL •k ll .i:! ,.., 
vo•.Lro de 1')1.>4. ~i 
serviJorus induroos 
3: ~~U~;.!a.J~·un:!~~~! Fi.J.:l .. ~-·~ C'M v...~•:l"""""to 
tk.Ôth'u Ju Cn•tou·Artr 
uu:~tu, Jll 11..1Vrl:lll•"": 
lU <k- 1"\ll~IU."' N..:.l<>!l-11 

............................................................................................. 

XVII - CKATIJ'ICAÇA:O DE ATIVlDA 
DE 

Dc-vhla õl.o s~rvidllr in Corl't',Jl:ln:lrnte a !C\ (\'lnte 
cluíJo on C:.ih•I:,'Ori:u. - por cento} <X> v.:-n..:'i::lt'r.to v~ 
fu"K"Itl<~1il ,J,. 11fv~l Sl-t s..l.;rw 1"-'Tú'l•ld.J !>tio Sl,'r• 
t>t;ll"'r• ,j,,$ C!11J""I à' vlolur, ··~uP1ol"' a"''""''")~~" 
'f" •• ulpn ~ 1 .. 1 "u L'•·~·'" .. "''' ""' ~ ":•·•~,.. 
11~ ~t.l~, t!..: t•J/0, ,,..._, t•J<11 L•. 1<.1 h11•u ~·:.t~\,.,,h .. 
ntr~ulu i t•J'<>ÍI~slo•·• cl~ ""',.,~...,,.~,,.,,!.,_ 

!!~l~; ~"1~!~::1!" ~~ 
ni~Jcll (o:to) lwr:~i. 

~!Ff:~:~~!~J:; 
r.;~; Je fis.::~l <le Tr.ibÜ 
lO$ fC'IJ,<.'UÜ l]o Gl!~.o-:' 
Trilx.tuçiio. A,trcé#;t
~:io e Fisc~l_it:tç~O.. ................................................ ·~ ......................... .. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de 
Serviço Público Civil e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 80, DE 1980 

(No 3.423/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria cargos em comissão e efetivos no Quadro Pernamente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dá ou~ 
tras providências. 

O Congresso Nacional_d~_cy_~: 

Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribu .. 
nal Regional do Trabalho da 2' Região, os cargos em comissão e efetivos, 
constantes dos Anexos I e II desta lei. 

Art. 211 Os cargos em comissão criados por es~_a lei, integrantes do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT. 2•-DAS-100, se
rão posicionados na respectiva escala de níveis por ato da Presidência do Tri~ 
bunal, observado o disposito no art. I o da Lei no 6.075, de 10 de julho de 1974. 

Art. 39 A distribuição dos cargos efetivos por classes e referências serâ 
realizada por ato da Presidência do Tribunal, cumpridos os percentuais de lo
tação fiXados pela legislação vigente. 

Art. 40 O provimento de 31 (trinta e um) dos 74 (setenta e quatro) car
gos de Atendente Judiciário, código TRT.2•-AJ~025, ora criados, fica condi
cionado à vacância e extinção determinadas pela Lei n9 4.067, de 5 de junho 
de 1962, de 31 (trinta e um) cargos de Servente que foram, posteriormente, 
transformados em cargos de Atendente Judiciário, nominalmente identificá~ 
veis. 

Art. 511 Ficam extintos, na vacância, 4 (quatro) cargos de Técnicos de 
Contabilidade, código TRT.2•NM-1.042, e I (um) cargo de Motorista Ofi
cial, código TRT.2•~TP-l.201, do Quadro Permanente da Secretaria do Tri~ 
bunal Regional do Trabalho da 2• Região, decorrentes de transformação au
torizada pelo art. 60 da Lei no 6.076, de 10 de julho de 1974. 

Art. 69 Aos cargos constantes desta lei aplicam-se as disposições conti~ 
das no Decreto-lei no 1.457, de 14 de abril de 1976, com as alterações introdu
zidas pelo Decreto-lei no 1.760, de 7 de janeiro de 1980. 

Art. 79 As despesas decorrentes da execução da presente lei serão aten
didas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Traba
lho da 2• Região. 

Art. 89 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 911 Revogam-se as disposições em contrârio. 

ANEXO I 

(Lei n9 .. dci de de 1980) 

SECRETARIA DO 1RIBU!:Al REGIONAL DO TRABALHO üP. 2a. REGUiO 

CARGOS n·, COHISSM 

GRUPO cnoico 

D~reção e Assessoramento SubS.ecretãrió do Tri~ 

Super1 ores: buna1 Pieno nn.:::a:-:.oAs~l02 

{TRT. 2a ;-DAS-100) 

Assessor TRT .2a .-DAS-102 

Secretãrio de Turrn<~ TRT.2i'I.~DA.S-1fll 

Oiretor de ServiÇo "TRT.2a .-DAS-1 01 

ANEXO Il 

N9- 'cE 
CAF)GOS 

01 

07 

ó< 
17 

{Lei nQ , de de de 1980 - Art. lQ) 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a. REGIM 

QUP.nRO PERt'!ANENTE 

GRUPOS CATf_:GOR1AS FUNCIONAIS cnqirw 

Atividades de Apoio rec~1co ·J~diciãrio TRT .2a-AJ-02l 

JL!diciãrio: Oficial de. Justiça Avaliador TRT.2a-AJ-022 
(TRT .2a-AJ-020) Auxi1 ia r Judiciãr-io TRT .• 2a-AJ-023 

Agente de Segurança Judiciã-

ria TRT .2<l~"AJ~024 

Ater:dente Judiciãric TRT .2a-AJ-02~-

Outras "Atividades de t-íed-i~o- TRT.2a-NS-9ól 
rnve1 Suoerio"r: Cont?lrinr- TRT.'/~-W:.-Q?l. 

(TRT .za.:Ns~900) Bib1 ioteâr-ro "TRT.2a::.r:s-s:~ 

1-19' G:: 
CARGC~ 

133 

109 

269 

030 

074 

001 
nn;:o 
002 

Outras Atividades df: Telefonista iRT. 2a-lli'.-1.0t.t; OOL 

Nrvel Médio: 

(lRT. 2a-NM-1 .044) 

Artesanato: 

(TRT. 2a-ART ~700) 

Serviços de Transpo.! 

te Oficial e Porta~ 

ria: {TRT. 2a-TP-1200) 

Artífl_çe de Estrutura de 

Obras e Meta 1 urgi a TRT. 2a-AR1-701 

Artífice de- l~ecâr.ica TRT .2a-ART-70t' 

ArtHice de E1etricidade e 

Comunicações TRT .2a~f,R1-703 

Artifice.> de Carpintaria e 
!>'.arcel!a-ria TRT .2a-ART-7fl4 

Artlfice de Artes Gr~ficas TRT .2a-ART- 70f. 

Agente de Portaria TRT.2a~1P-l.202 

MENSAGEM No 330, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

003 

DOê 

oo:: 

o o:, 
006 

027 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que 
.. cria cargos, em comissão e efetivoS, no Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dâ outras providências". 

Brasília, 13 de agosto de 1980. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAL/0299, DE 6 DE AGOSTO DE 1980, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DE JUSTIÇA. 

Excelentíssimo "Senhor Presidente da República: 
Acolhendo proposta do Tribunal Superior do Trabalho, tenho a honra 

de encaminhar à elevada consideração de Vossa Excelência, anteprojeto de lei 
que objetiva criar cargos, em comissão e efetivos, no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho na Segunda Região. 

A medida se justifica em face do insuficiente corpo de servidores na refe
rida Região, debilitado desde o Plano de Classificação de Cargos em 1974, 
que constituiu Situação Reãl inferior ao previsto na Situação Ideal. 

A carência de pessoal, na Segunda Região, agravou-se ainda mais com o 
advento da Lei no 6.567, de 19 de setembro de 1978, que, ao criar41 Juntas de 
Conciliação e Julgamento, dispôs apenas de 246 cargos efetivos, impossibili~ 
tando, assim, a instalçaão dos aludidos órgãos, em sua totalidade e nos pra
zos desejados. 

Ressalte-se que o acúmulo processual existente avciluma~se a 110 mil fei
tos, e a perspectiva, para 1980, é de 300 mil reclamações trabalhistas. 

Sobre a matéria, pronunciaram-se os órgãos técnicos deste Ministério, 
do Departamento Administrativo do Serviço Público, e da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, que emitirain pareceres favoráveis, 
tanto pela compatibilização da medida com as normas legais relativas ao as~ 
sunto, como pela existência de recursos próprios, nas dotações do Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda Região. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos do 
meu profundo respeito. - lbrahim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

-LEGIS!,AÇAO CITADA: 

LEI N.O 4.007, rõ1::5 DE .TUNJIO :(JiE 1962 

Aplica aoo cargos e funções db Quadro dio Pessoal """" 
órgãos da , Justiça d<>, '11raballw da 2.3 Regiií.o cllsposiçóes 
das LeiS n.~ 3. 780, de .12 d!> · julho e 3. 826, de '23 de. no
vembro,. a.mbas de'~; e dá. outras Jm~vid~Cias., 

O Presld~nte da Repúbllea.. 
Faço s,.ber que o CongressO N~ni;t :aeê~ta ·e eu sáóclono a 

seguinte L!'!; · 

os ·~~~i:~'ocÍ~~ s~l~fosd~~~~~~~~:inTss~~~ohQ-=~l~ 
Pessoal da Justiça do Trabalho da;,2:~ .Re~ão, saO 08 segul;ntes: 

Níve!s 'ou 
SímboiAIB 

PJCO 
PJ'-1 
PJ"2 
PJ'-3 
'PJ;'-4 
PJ:-õ 

.®.OOQ,óo 
~~.OQO,O(} 
58.000,(}() 
54.000,00 
50.000,00 
47.000,00 

. 2.000,00 
1.900,00 uoo,oo 
l':7lln,OO 
LOOD,OO 
1.5QO,OO 
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PJ-6 
PJ-7 
P.J-8 
P.J-9 
P.J-10 
P.J-11 
P.J-12 
PJ-13 
PJ-14 

44.000,00 
41.000,00 
36.000,00 
33.000,00 
30.000,00 
27.000,00 
25.000,00 
23.000,00 
21.000,00 

Art. 2.0 Os valores do vencimento 
tificadas do referido Quadro são: 

1-F - 44.000,00 
2-F- 42.000,00 
3-F- 40.000,00 
4-F - 38.000,00 
5-F - 37. 000,00 
6-F- 36.000,00 
7-F - 35.000,00 

1.450,00 
1.300,00 
1.150,00 
1. 000,00 

900,00 
850,00 
800,00 
7oo,oo 
700,00 

mensal das funções gra-

Parágrafo único. Se a função for_ exercida por_ f'qncionário 
do Quadro do Pessoal a gratificação será igual à diferença entre 
o vencimento do cargo efetivo e o_ valor do símbolo fixado para a 
função. 

Art. 3.0 Os funcionários da s'ecretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho da 2.a 
Região perceberão, a partir da vigência desta lei, gratificação 

adicional por tempo de serviço nas me_sl;llas bases da percebida 
pele-s funcionários da Secretaria do Tribunal Superior do Traba
lho por força do disposto no art. 5.0 da Lei n.o 2 .336-•A, de 19 
de novembro de 1954. 

Parágrafo único. Uma vez que o ser-vidor passa a perceber 
a gratificação adicional por tempo de se:i;viço, perde, automatica
mente, o direito à percepção de novas vantagens da progressão 
horizontal, incorporando-se, porém1 ao vencimento, para os efei
tos da lei, as que venha percebendo até __ então. 

Art. 4.0 O Quadro de Pessoal õo Tribunal e maJg órgãos 
da Justiça do Trabalho da 2.a Reg$ão, incluindo-se os_ _cargos de 
carreira e os isolado_.s de provimento efetivo ou em comissão, bem 
como as funções gratificadas e cujos níveis e símbolos dos venci
mentos terão os valores fixados nesta- -lei, fica. estruturado de 
acordo com as tabelas anexas, ressalvadas em relação aos atuais 
servidores, as situaçôes_já constituídas por força de lei ou de de
cisão judiciária proferida pela J·ustiça ·comum ou pelo próprio 
Tribunal Ragional do Trabalho da 2.a Região. 

1Parágrafo único. No Quadro a que se r·ef.zre este artigo es
tão incluídOs os cargos e funções destinadas à lotação r10s . servi
ços. administrativos das J.untas de Conciliação e Julgamento cria
das pela Lei n.O 3.873, de 30 de janeiro de 1960. 

Art. 5.0 As disposições da Lei n.0 3. 780, de 12 d& julho de 
1960, arts. 14, §§ 1.0 , 2.0 , 3.0 , 4.o, 7.0 , 74 c 91, bem como os dos arts. 
4.0 e 11 da Lei n.O 3. 826, de 23 de novembro do mesmo ano, apli
cam-s·e aos .!:;ervidore.s dos órgãos da Justiça do. Trabalho, de que 
trata esta lei. 

Art. 6.0 É incorporado aos: vencimentos dos servidores nesta 
lei o abono de que trata a Lei n.0 3.587 de 18 de julho de 1959. 

Art. 7.0 As vantagens financeiras, resultantes da classifi
cação de cargos e fu_nções .e da incorporação do aobno de que 
trata o artigo anterior, retroagirão a 1.0 de janeiro de 1961. 

Art. 8.0 Os ca-rgos iniciais da carreira de Auxiliar e Oficial 
Judiciário e da carreira de Servente do Quadro do Pessoal da 
Secretaria e mais órgãos da Justiça do TrabaJho da 2.a Região 
serão providos mediante concurso_ público de títulos e procvas 
organizado pelo Tribunal e de cuja mesa examina-dora fará pal'"
te um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de São Paulo. · 

§ 1.0 Os concursos para provimento dos cargos de.stinados à 
lotação nas Juntas de Conciliação e Julgamento dos Estados do 
Paraná e Mato Grosso serão realizados em curitiba e Cuiabá, 
respectivamente, sob a Presidência ·do Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho ou outro Juiz da mesma Corte por ele 
designado. 

§ 2.o Da mesa examinadora do concurso, na hipótese pre
·Vista no parâgrafo anterior, farão parte o Juiz Presidente d·a Jun
ta de conciliação e Julgamento majs antigo da Capital do Esta
do e um advogado ~ndicado pela seção local da Ordem dos Ad
vogados. 

§ 3.0 As vagas nas classes intermediái'!as e finais das car
relra.s a que se refere este artigo bem como nas de Oficial .Ju.dic 
c~~I'io, serão providas por promoção, alternadamente, por anti
guidade e merecimento. 

§ 4.0 As vagas de Oficial .Judiciário serão providas por Au
xiliares Judiciários, mediante promoção, um terço, por antigüida
de, ·e dois te-rços por merecimento. 

§ 5.0 ll: dispensado o interstício legal na.s promoções decor
rentes da nova estrutura do Quadro aprovado por esta lei até sua 
completa normalização. 

§ 6.0 No enquadramento dos cargos, classes e séries de elas
soo das carreiras do r.eferido Quadro, elevar-se-ão as regras e a 
proporção estabelecidas nQlS arts. 20 e 21 da Lei n.o 3. 780 de 12 
de julho de 1960, em tudo quanto for aplicável. ' 

Art. 9.0 Os cargos em comissão serão providos por funcio
nário~ efetivos do Quadro da Região, escolhidos pelo Presidente 
do Tnbunal. 

Art. 10. . Ficam extintos, quando vagarem, no Qua<:lro do Pe.s
soal da Justiça do Trabalho da 2.• Região, os cargos e funções 
criados pela legislação anterior, que não constem das tabelas ane
xas. 

Art. 11. A lotação das Juntas de ConciliaÇão e .Julgamento 
da 2.• Região da Justiça do Trabalho será fixada pelo Tribunal 
em face das necessidades de cada uma e dentro do.s seguintes li~ 
mites máximos: 

a) Juntas de Conciliação e. Julgamento das cidades de São 
Paulo, Santos e Santo André: 1 Chefe de Secretaria, 2 Oficiais 
Judiciários, 4 Auxiliares Judiciários, 1 Porteiro dos Auditórios» 1 
Oficial de Justiça e 2 Servent&s; 

b) Demais Juntas de Conc!liação e Julgamento: 1 Chefe de 
Secretaria, 1 Oficial de Justiça, 1 Porteiro de Auditório e 1 Ser
vente. 

Art. 12. O art. 7.0 da Lei n.0 2.188, de 3 de março d& 1954, 
não se aplicá aos servidores dos Quadros do Pessoal de Justiça 
do Trabalho nem dos demais órgãos do Poder Judiciário pagos, 
pelo Tesouro Nacional 

Art. 13. ll: revogada a Lei n.0 2.488, de 16 de maio de 1955. 

Art. 14. A modificação, a reestruturação de Quadro de Pes
soal e a alte~ação de valores de padrões, classes, niveis e símbolos 
de vencimentos de cargos e funções das secretarias e serviços au
x!llares da Justiça do Traba!hG da 2.• Região, bem como de- quais
quer outros órgãos do Poder Judiciário, serão sempre feitas atra
vés de lei, mediante proposta do Tribunal Interessado, ressalvados 
aos servidores os rMursos judiciais previstos em lei para, através 
da Justiça comum, haverem as reparações a que se julgarem con; 
cllreitG. 

§ 1.0 As decisões dos Tribunai.s e~ processo admini$trativo, 
que importem em modificações ou reestruturação de Quadro de 
Pessoal, na alteração de valores de padrões, níveis ou símbolos de 
cargos ou funções, ou em elevação de vencimentos, :não obrigam 
o T·e.souro Nacional a efetuar o pagamento resultante d;l. decisão. 

§ 2.0 o funcionário ou autoridade que requisitar ou autorizar 
adiantam-ento à conta do crédito orçamentário ou adicional, para 
atender a pagamento de des_pesa de.corrente de decisão declara
tória ou administrativa contrária ao disposto neste artigo inci
dirá nas sanções do art. 315 do Código Penal, além da devolução 
da quantia paga acrescida das comlnações de lei. 

Art. 15. É o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder 
Judiciário - Justiça do Trabalho .;....:. Tribunal Regional do Tra
balho da 2.• Região - o crédito especial até Cr$ 70. ooo. OPO,OO 
setenta milhôes de cruzeiros) para atender às despesas decor
rentes desta lei, no corrente exercício. 

Art. 16. Fica o Municipio de São Miguel Paulista: subordina
do à competência da jurisdição ctas Juntas de J.ul.gamento insta
ladas na comarca. 

Art. 17. A conc·essão do salário-família obedecerá ao dis
posto nas Leis n.os 3.780 e 3.826, respectivamente de 12 de julho 
e 23 de novembro de 1960. _ 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigOr na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasllla, 5 de junho de 1962; 141.0 da Independência e 74.0 
da República. 

·LEI J-fo 6.075, DE 10 DE JUIJHO DE ,1974 

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Região, e dá outras providências. 

Art. 1.0 Aos níveis de classificaç_~o dos· cargos de provimento 
em comissão. integrantes do Grupo-Direção e ASsessoramento Su-
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per!ores, código TRT 2.•-DAS-100, do Quadro J;>ermanenbe da· Se
cretaria do '!'ribun:;tl ,~~_gjo_nal do Tral:;lalho da Segunda ,Região, es
tl'uturado nos termos :Q.a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, 
correspondem os seguintes vencimentos: 

Níveis 

TRT. 2.•c DIAS-4 
TRT.2.•-DAS-3 

TRT.2.•-DAS-2 
TRT. 2.•-DAS-1 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

7.880,00 
7.480,00 
6.930,00 

~.390,00 

J:.IEI N.0 6.076, DE 10 DE JlULHO DE 1974 

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos
Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços 
de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Ati
vidades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível 
Médio, do Quadro Permanente da Se~retaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras 
providências. 

O !;'residente da República. 

Faço saber que o CongressQ_ Nacional deereta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 Aos n_íveis de clasificação dos cargos integrantes dos 
Grupos a que se refere esta Lei, do Quadro Permanente da se
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda "Região, 
criados e estruturados ,com fundamento na Lei n.0 5 .M5, de lO de 
dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos: 

I - GRUIPO-ATIVIDADES DE AJ:'OIO .JUiDIICIAruO 

Níveis 

TRT .2.• ,A.J-8 
TRT.2.A-A.J-7 
TRT .2.•-A.T-6 
TRT.2.•-AJ-5 
TRT.2.•-A.T-4 
TRT.2 .... AJ-3 
TRT.2.•-A.T-2 
TRT.2.•-AJ-l 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

5.440,00 
4.820,00 
4.080,00 
2.920,00 
2..510,00 
2.100,00 
1.630,00 
1.880,00 

II - GRUPO-SERVIÇOS AUX]LIARES 

Níveis 

TRT. 2.•-SA-6 
TRT.2.•-SA-5 
TRT .2.•-SA-4 
TRT.2.•-SA-3 
TRT.2.•-SA-2 
TRT.2.•-SA-l 

Vencimento-s 
Mensais 

Cr$ 

2.380,00 
2.040,00 
1.630,00 
1.080,00 

~50,00 

610,00 

III - GRUPO-SERVIÇOS DE . TRANSJ:'OiRoTE QIFK)IA!L E 
PORTARIA 

Níveis 

TRT. 2."-TJ:'-5 
TRT. 2.•-TJ:'-4 
TRT.2..•-'!1E'-3 
TRT.2.•-TP-2 
TRT. 2.•-TP-1 

··venCi.:Dlentos 
Mensais 

Cr$ 

1.290,00 
l.MO,OO 

95{),00 
740,00 
540,00 

Níveis 

TRT.2.•-ART-5 
TRT.2.•-ART-4 
TRT. 2."-AIRT -3 
TRT.2. 0 -ART-2 
TRT. 2.0 -ART-1 

IV - GRUPO-ARTESANATO 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

2..100,00 
'1.630,00 
1.2SO,OO 

880,00 
,540,00 

V - GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE N~VEL SUPERIOR 

Níveis 

'11RT .2.•-NS-7 
TRT. z.•~NS-6 
TRT.2.a._.N8-5 
·TRT.2.•-NS-4 
TRT. 2.•-NS-3 
TRT.2.•-NS-2 
TRT. 2.•-NS-1 

- Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

5.570,00 
4.960,00 
4.620,00 
4.080,00 
3.11'70,00 
3.460,00 
3.120,00 

VI - GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES. m!: NíVEL IMÊDIO 

Níveis 

TRT .2.•-NM-7 
TRT .2.0 -NM-6 
TRT.2.•-NM-5 
TRT.2.•-NM-4 
TRT .~•-NIM-3 
TRT.2.•-NM-2 
TRir .2.a.-'NM-l 

Vencimentos 
Mensais 

Cr$ 

2.380,00 
2.240,00 
2.040,00 
1. 760,00 
1.420,00< 
1.080,00 

6'10,00 

Art. 2.0 As diárias de que tr-ata a Lei n.0 4.019, de 20 de de
zemb!o <le 1961, e resl?ecti:ra_:s abso-rções, bem assim como as grati
ficaçoes de nivel uruversllarto e ~de re tribU\ção pelo regime de 
tempo Integral e dedicação exclusiva e pelo serviço extraordinário 
a ele vinculado, de representação, .referentes aos cargos QUê: in
tegram os Grupos 'de que trata esta Lei, ficarão absorvidas em 
cada caso; pelos vencimentos fixados no artigo anterior. ' 

§ _1.0 A partir da v!gência dos A tos de transformação ou trans
Posiça9 de cargos para as Categorias FunciOnais do noilo sistema, 
cessara, para os respectivos o-cupantes, o pagamento das vantagens 
especificadas neste artlgt>, porventura percebidas. 

§ ~o. Apl!ea-se o disposto neste .artigo aos funcionários do 
Quadro J:'ermanente da Secretaria do Tribunal Regional do 'I1ra
balho da Segunda Região, à medida que os respectivos cargos fo
rem transformados ou transpost_os pa:r:a as Catego-rias Funcionais 
integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na forma 
da Lei n.o. 5. 645,_ de lO de dezembro de •19,70. 

Art .• 3.0 A gratif!eação adicional por tempo de. serviço dos 
!unclonar!os do Quadro. J:'ermanente da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da Segunda Região que forem !ncluidos nos 
Grupos de que trata esta Lei e nos demai..s estruturados ou cria
dos na forma da Lei n.o 5.64!5, de 10 de dezembro de ·1970 será 
calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.o 4.3~5, 
de 26 de junho de 1964. 

Ar~., 4'.0 Aos atuais funcionários que, 'em decorrência desta 
Lei, passarem a perceber, mensalmente, retribuição_ total inferior 
à que vinham auferindo de acordo com a legislação anterior, 
será assegur_ada ,a, diferença como vantagem péssoal, noininal
mente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos 
parágrafos da Lel Complementar n.0 10, de 6 de mato de 197•1. 

Art. •5.o Os servidores aposentados que satisfaçam as condi
ções estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de es
truturação do Grupo respectivo farão jus à -reviSão de proventos 
com base no valor do vencimento fixado para o nivel Inicia.! da 
•• respondente Categoria Funcional, no novo J:'lano de Retr!bu1ção 

no Grupo. 

§ 1.o C?ara efeito do disposto neste artigo, será considerado 
o·- cargO efetivo ocupado pelo funcionãrio à data da aposentadoria, 
incidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspon
dente ao vencimento básico e ficando supr(midas todas as vanta
gens gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições que 
não 'se coadunem com o no-vo Plano de CLasslficação de Cargos. 
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§ 2.0 O cargo que servirá de base será o da -classe inicial da 
Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das 
mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado. 

§ 3.0 A revisão dependerá da existê_nCia de recursos orça
mentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada 
a transposição de todos os servidores n_a _ _a_tividade, de todos os 
Grupos em que ocotrer a inclusão mediante transposição. 

§ 4.o Os novos valores dos proventos serão devidos a partir 
da publ1cação do ato de revisão. 

Art. 6.o Na implantação nO" novo Plano de Classificação de 
Cargos, poderá o ~ribunal Regional do Trabalho da Segunda Re
gião, mediante ato da Presidência, transformar em cargos, ob
servada a regulamentação pertinente, _o.s empregos integrantes da 
Tabela ele Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos pela 
Legislação Trabalhista, que será considerada extinta. 

Art. 7.0 As funções integrantes do Grupo-Direção e 'Assistên
cia Intermediárias, necessárias aos serviços· da Secretaria do Tri
bunal da Segunda Região, serão por este criadas, na forma do art. 
·5.0 da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971, adotados 
os princípios de classificação e nivei.s __ de valores vigorantes no 
Poder Executivo. 

Art. 8.0 ReSSalvada a hipótese prevista no parágrafo único_ 
do art. 3.0 da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica ve
dada a contratação a qualquer título e sob qualquer forma, de 
serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização 
de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para o 
desempenho de atividades inerentes aos Grupos -de que trata esta 
Lei. 

Art. 9.0 Os vencimentos fixados no art. to desta Lei vigorarão 
a partir da data dos Atas de inclusão dos cargos no novo_ sistema 
a que se refere o § 1.0 de seu art. 2.o 

Art. 10. Observado o disposto nos arts. 8.0
, inciso III, e !12 

da Lei n.0 5.645 de 10 de dezembro de 1970, as despesas decor
rentes da aplicaÇão desta Lei serão atendidas pelos recursos or;.. 
çamentários próprios do Tribuna·! Regional do Trabalho da Se
gunda Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, 
na forma da legislação pertinente. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na da. ta de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 10 de julho de 1974; 153.0 da Independência e ·86.0 
da República. - Ernesto Geisel. 

DEC.RETO-"LEI N.0 1.457, DE 14-DE ABRIL DE 1976 

Reajusta o0s vencimentos •e salários dos servidor·es das 
Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras p·rovi~ 
dências. 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confe
re o art. 55, item UI, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 os attiais valores de vencimento, salário, provento e 
pensão do pessoal civil, ativo e inativo, dos Quadros Permanente e 
Suplementar da Justiça do Trabalho, decorrentes d~· aplic.ação do 
Decreto-lei n.0 1.375, de 11 de dezembro de 1974, serao reaJUStados 
em 30% (trinta por cento), excetuados os casos previstos nos arts. 
6.0, 4.o e 13 deste Decreto-lei. 

Art. 2.0 Os vencimentos ou salários dos cargos em comissão 
das funções de con!iança integrantes do Grupp-Direção e Assesso
ramento Superiores, a que se refere a Lei n.O 5.6~. de 10 de dezem
bro de 1970, serão fixa:dos nos valor~s constantes do Anexo II do 
Decreto-lei n.0 l.<l45, de 13 de fevereiro de 1976. 

§ 1.o Incidirão sobre os valores de vencimentos ou salário de 
que trata este artigo os percentuais de Representação Mensal es
pecificados no referido Anexo II, do Decreto-lei n.0 1. 445~ de 13 de 
fevereiro de 1976 1 os quais não serão considerados para efeito de 
cálculo dé qualquer vantagem, indenização, desconto para Institu
to de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, ou pro
ventos de aposentadoria. 

§ 2.o É facultado ao servidor da Justiça do Trabalho, investi
do em cargo em comissão ou função de confiança integrante do 
Grupo-Direção e Assessoram-ente Superiores, optar pela retribuição 
de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% 
(vinte por cento) do vencimento ou salário fixado para o cargo 
em comissão ou função de confiança, não fazendo jus à Represen
tação Mensal. 

§ 3P Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, a 
que se refere este artigo não se aplicam aos servidores que se te
nham aposentado com as vantagens do cargo em comissão, cujos 
proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento) na confor
midade do art. 1.0 deste Decreto-lei. 

§ 4.0 A soma dos vencimentos do cargo em comissão com a 
respectiva gratificação de Representação do servidor designado 
para exercê-lo não poderá ultrapassar o valor do v.encimento 
acrescido da gratificação de Repr-esentação Mensal fixado para o 
cargo de Juiz Presidente de Tribunal Regional do Trabalho. 

Art. 3.0 As gratificações correspondentes às funçõ-es integran
tes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, Código DAI-
110, serão reajustadas aos valores estabelecidos no AnexO II do 
Decreto-lei n.o 1.445, de 13 de f-evereiro de 1976, observado o dis
posto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. A soma da gratificação por Encargo de Di
reção ou Assistência Intermediária com a retribuição_ do servidor, 
designado para exercer a correspondente função, ~ão poderá ul
trapassar o valor do vencimento .ou salário, acrescido da IReuresen
tnção Mensal, fixado para o cargo em comissão ou função de con
fiança integrante do Grupo-Direç.ão e Assessoram:ento Superiores 
a que estiver dlretamente subordinado. 

Art. 4.0 Aos cargos integrantes de Categorias Funcionais co
muns aos Tribunais do Trabalho e ao Poder Executivo, serão apli
cados os mesmos· valores de reajustamento, critérios de gratifica
ções e condições de trabalho fixados para aquelas Categorias, pelo 
Decreto-lei n.0 1.445, de 13 de fevereiro de 1975. 

Art. 5.0 A ~escala de vencimentoS e respectivas Ref"Jrênclas, 
dos cargos efetlvos do Grupo-Ativ!dades de Apoio Judiciário, será 
a constante do Anexo IIT do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de feve
reiro de 1976, na forma do Anexo a este Decreto-lei. 

§ 1.0 Na Implantação da escala prevista neste artigo o servi
dor ·será incluído na Referência de valor idêntico ou 1Ínediata
mente superior ao que resUltar do reajustamento de seu venci
mento concéâ!do pelo art. 1.0 deste Decreto-lei. 

§ 2.0 Os critério~ e os requisitos para movimentação do ser
vidor de uma para outra Refe.,:ilncla da mesma Classe, bem eomo 
para atingir às Referências d&s Classes Especiais, serão definidos 
em ato regulamentar próprio. 

§ 3.0 A3 Referências ,que ultrapassarem o valor de vencimen
to ou salário, estabelecido para a Classe final ou única Q.e cada Ca
tegoria Funcional. corresponderão à Classe Especial, a que so
mente poderão atingir servidores em número não superior a· 10% 
(dez por cento) da lotação global da Categoria, segundo critério a 
ser estabelecido em ato regulamentar próprio, observadas as nor
mas a serem fixadas pelo Poder Executivo. 

Art. 6.0 O preenchimento dos cargos vagos das diversas cias
ses, bem como _ _a _rooYirn_entação nas referências a elas correspon
dentes, far-se-á de acordo com a regulamentação própria para 
progressão funcional, a ser aprovada pelos Tribunais, observados 
os princípios gerais da. regulamentação adotada pelo Poder Exe
cutivo. 

Art. 7.0 As Categorias Funcionais de Técnico Judiciário, Ta
quígrafo Judiciário e de Oficial de Justiça Avalladot, cujos Inte
grantes estão sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de trabalho apli
ca-se a Gratl!!cação de At!v!dade !nst!tulda pelo art. 10 do Decre
to-lei n.0 I. 445, de 13 de fevereiro de 1976. 

Parágrafo ftnlco. A Grati!lcação de Atlvldade a que se retere 
este artigo não servirá de base para o cãlculo de ctualquer vanta
gem, indenlzação, desconto ·preyldenc!ário ou proventos de aposen-
tadoria. · 

Art. 8.0 A Gratificação de Atividade fica incluída no concei
to de retribuição, para efeito do d!soosto no i 2.o do art. 2.o e pa
rágrafo único do art. 3.0 

Art. 9.0 O percentual referente à gratl!lcação por trabalho 
com Ralos X ou Substâncias Rad!atlvas é fixado em 40% (quarenta 
por cento), de conformidade com a Lel n.0 1.234, de 14 de no7em
bro de 1950, e na forma estabelecida no Anexo VII do Decreto-lei 
n.0 l. 445, de 13 de fevereiro de 1976. 

Art. 10. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes .da 
Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (qua-· 
tro) horas de trabalho podendo, a critério e no interesse da Admi
nistração, exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos des
sa categoria inclusive no mesmo órgão ou entidade. 

Pãrágrafo único. Correspondem à jornada estabelecida neste 
artigo os valores de vencimento ou salário fixados para as Re'fê~ 
rências especificamente indicadas no Anexo !"(1 do Decreto-lei 
n.0 1.445, de 13 de fevereiro de 1975. 

Art. 11. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes das 
Categorias Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comurucação 
Social e Técnico de Laboratório, ficam sujeitos à jornada de 8 (oi
to) horas de trabalho, não se lhes aplicahdo disposições de. leis es
peciais referentes ao regime de trabalho estabelecido para as cor
respondentes profissões. 
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Art. 12. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Cate
gorias Funcionais de M_édJco, Odontólogo e Técnico de Laboratório 
poderão optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais, caso em 
que perceberão os vencimentos ou salários correspondentes às Re
ferências especificamente indicadas no Anexo IV'_ do Decreto-lei 
n.o 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, não fazendo jus à Gratifica
ção de At!vidade. 

Parágrafo único. Nos caSos de acumulação de dois cargos ou 
empregos de Médico, a opção assegurada por este artigo somente 
poderá ser exercida em relação a um dos cargos ou empregos. 

Art. 13. As retribuições dos servidores de que trata o art. 2.o 
do Decreto-lei n.0 l.-313, de 28 de feyere1ro de 1974, serão reajusta-
das de acordo com o critério indicado no mesmo dispositivo e r_es
p.ect!vos parágrafos. 

Art. 14. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decor
rência deste Decreto-lei as gratificações mencionadas no art. 8.0 
do Decreto-lei n.o 1.375, de 11 de fevereiro de 1974. 

Parágrafo único . ds valores das gratificações pela Represen
tação de Gabinete serão fixados em conformidade com os critérios 
adotados no regulamento e~pecifico expedido para o Poder Exe
cutivo. 

Art. 15. O reajustamento dos proventos de inatividade, na 
forma assegurada pelo art. 1.0 deste Decreto-lei, incidirá exclusiva
mente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
base, sem reflexo sob_r_e outras parcelas, de qualquer natureza in
tegrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratifica
ção adicional por tempo de s<Jrviço. 

Art. 16. o reajustamento de vencimentos, salários, proventos 
e pensões, concedido por este Decreto-~ei, e o pag~mento das Re
presentações Mensais e das Gratificaçoes de At!Vldade nos casos 
e percentuais especificados, vigorarão a partir de 1.0 de março de 
1976. 

Art. 17. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto
lei, serão desprezadas as frações de cr1,1zeiro,- inclusive em relação 
aos descontos que inqidirem sobre o vencimento ou salário. 

Art. 18. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei 
será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da 
União. 

Art. 19. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasil!a, 14 lóle abri! de 1976; 155.0 da Indep-endência e 88.o da 
República. - EF..NESTO GEISEL - Arm~ando Falcão - Mário HCll
rique Símorisen - João Paulo dos Reis Velloso. 

DECREI'O-LEI N.0 1. 760, DE 7 DE JANEIRO DE 1980 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos ser
yidores dos Tribunais do Trabalho, e_ dá outras providên
cias. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe con
fere o artigo 55, !tem III, da Constituição, decreta: 

Art. 1.9 Os valor_es de vencimentos, salários e proventos do 
pessoal ativo e inatlvo dos Quadros Permanente e Suplementar da 
Justiça do Trabalho serão reajustados em: 

I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1.0 de janeiro 
de 1980; e 

II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1.0 de março 
de 1980. 

Parágrafo único. O percentual flxado no item II incidirá 
sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I. 

Art. 2.0 Em decorrência do disposto no artigo anterior, os 
vencimentos e .salários~ bem como as retribuições dos cargos em 
comissão, funções de dlreção e assistência intermediárias e re
presentação mensal, do pessoal em atividade, pa.ssam a ser os 
constantes dos Anexos II e III do Decreto-lei n.O 1. 732, de 20 de 
dezembro de 1979. 

Art. 3.0 Fica elevado para Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cru
zeiros) o valor do sa!ário-famil!a por dependenta. 

Art. 4.0 Nos cálculos decorrentes da aplicação deste De
creto-lei serão desprezadas as frações de cruzeiro. 

Art. 5.0 A despesa. decorrente de aplicação deste Decreto-lei 
con·erá à conta das dotações constantes do Orçamento da União 
para o exercicio de 1980. 

Art. 6.0 Este Decreto-!e! entrará em vigor na data. de sua 
publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1.0 de ja
neiro de 1980. 

Brasil!a, 7 de janeiro de 1980; 159.9 da Independência c 92.0 
da Rcpúb!lca. - JOJ!.O FIGUEillEDO - Golbery do Couto e Silva. 

ANEXO II 

(Art. 2.0 do Decreto-lei n.o 1. 732, de 20 de dezembro de 1979) 

ESCALA DE RETRIBUIÇJ!.O DOS CARGOS EM COMISSÃO, FUNÇõES DE DIREÇÃO E ASSISTJ!:NCIA IN
TERMEDIARIAS, INCLUíDAS NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DE QUE TRATA A LEI N.o 

5.645, DE 1.0 DE DEZEMBRO DE 1970. 

Grnpos 

a) Diteção e assessoramen to 
Superiores 

b) Direção e Assistência 
Intermediárias 

Vencimento ou Salário Mensal 
Níveis A partir de A partir de 

Representação 
M:ensal 

1.0-1-1980 1.0-3-1980 

DAS-6 
DAS-5 
DAS-4 
DAS-3 
DAS-2 
DAS-1 

Níveis 

62.790,00 
56.510,00 
53.371,00 
45.522,00 
40.812,00 
34.533,00 

78.487,00 
70.637,00 
66.713,00 
56.902,00 
51.015,00 
43.166,00 

Valor mensal de 
Gratificaçáo 

A partir de 1.0 -1-1980 
Correlação com Catego
rias de Nível Superior 

DAI-3 
DAI-2 
DAl-1 

Correlação com Catego
rias de Nivel Médio 

DAI-3 
DAI-2 
DAI-1 

7.848,00 
5. 963,00 
4. 708,00 

4. 708,00 
4.080,00 
3.138,00 

60% 
55% 
50% 
45% 
35% 
20% 

V alo r mensal de 
Gratificação 

A partir de 1.0 -3-1980 

9.810,00 
7.453,00 
5.885,00 

5.885,00 
5.100,00 
3.922,00 



6944 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (St.-ç:io 11) '\lon•mhru dt.• 1980 

ANEXO III 

(Artigo 2.0 do Decreto-lei n.0 1.. 732, de 20 de dezembro de 1979) 

ESCALA DE VENCIMENTOS E SALARIOS, E RESPECTIVAS REFERll:NCIAS, DOS CARGOS E EMPREGOS 
PERMANENTES INCLUíDOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇAO DE CARGOS, DE QUE 'DRATA A LEI N.0 5.645, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Valor Mensal do Ve:ncimento ou Salário 

Referências A partir de A partir de 
1.0 -1-1980 1.0 -3-1980 

Cr$ Cr$ 

2. 722,00 2.402,00 

2 2.857,00 2. 571,00 

3 2. 997,00 3. 74e,OO 

4 3.146,00 3.932,00 

5 3.3m,oo 4.126,00 

6 3.470,00 4.337,00 

7 3.641,00 4.551,00 

8 3.823,00 4. 778,00 

9 4.018,00 5.022.00 
1() 4.220,00 5.275,00 

11 4.427,00 5.533,00 

12 4.648,00 5.810,00 

13 4,882,00 6.102,00 

14 5.128,00 6.410,00 

-15 5.383,00 6.728,00 

16 5.652,00 7.065,00 

17 5.935,00 7.418,00 

18 6.230,00 7.787,00 

19 6. 536,00 8.170,00 
2() 6.865,00 8.581,00 

21. 7.210,00 9.012,00 

22 7.570,00 9.462,00 

23 7.946,00 9.932,00 

24 8.345,00 10.431,00 

25 8.763,00 10.953,00 

26 9.202,00 11.502,00 

27 9:661,00 12.076,00 

28 10.146,00 12.682,00 

29 10.655,00 13.318,00 

30 11.188,00 13.985,00 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1980 
(n~' 3.353/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a reversão ao Município de Pinheiro, Estado do Mara
nhão, do terreno que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 I' Fica o Poder Executivo autOrizado a promover a reversão ao 
Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, do terreno com a área de 200 
ha (duzentos hectares), situado à margem da Estrada Pinheiro-Facas, entre 
o perímetro suburbano e a zona rural daquele Município, doado à União Fe
deral pela Escritura Pública de 29 de setembro de 1949, transcrita no Cartório 
do 11' Oficio do Registro dC Imóveis da Comarca de Pinheiro sob o n9 738, tls. 
91 do Livro 3-B, em 29 de setembro de 1949. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publiCação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 273, DE 1980 

ExcelentíssimOs Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. SI da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda o anexo projeto de lei que 

Valor Mensal do Vencimento ou Salário 

Referências A partir de A partir de 
1.0 -1-1980 1.0 -3-1980 

Cr$ Cr$ 

31 11.753,00 14.691,00 

32 12.342,00 15.427,00 

33 12.958,00 16.197,00 

34 13.607,00 17.008,00 

35 14.286,00 17.857,00 

36 14.998,00 18.747,00 

37 1-5.751,00 19.688,00 

38 16.533,00 20.666,00 

39 17.362,00 21. 702,0() 

40 18.228,00 22.785,00 

41 19.142,00 23.827,00 

42 20.098,00 25.122,00 

43 21.102,00 26.377,00 

44 22.163,00 27.703,00 

45 23.267,00 29.083,00 

4e 24.431,00 30.538,00 

47 25.656,00 32.070,00 

48 26.941,00 33.676,00 

49 28.288,00 35.360,00 

5() 29~ 700,00 37.125,00 

51 31.186,00 38.982,00 

52 32.748,00 40.935,00 

53 34.383,00 42.978,00 

54 36.105,00 45.131,00 

55 37.906,00 47.382,00 

56 39.800,00 49.750,00 

57 41.792,00 52.240,00 

(Às Comissões de Serviço Público Civil e de Finan,·as.) 

"autoriza a reversão ao Município de Pinheiro, Estado do Maranhão, do ter
reno que menciona". 

Brasília, 9 de julho de 1980.- João Figueiredo. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 129, DE 24 DE JUNHO DE 1980, DO SE
NHOR MINISTRO DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
No anexo processo, cogita-se da reversãÕ ao MunicÍpio de Pinheiro, Es

tado do Maranhão, da área, com 200 ha, situada à margem da Estrada 
Pinheiro-Pacas, entre o perímetro suburbano e a zona rural, naquela Munici
palidade. 

2. Fora esse imóvel doado à União Federal, pelo aludido Município, 
mercê da Lei Municipal n9 6 de 17 de julho de l 948 e da Escritura Pública de 
29 de setembro de 1949, transcrita no Registro de Imóveis da Comarca de Pi
nheiro, no Livro n~' 3, às fls. 91, sob o n~' 738, em 29 de setembro de 1949. 

3. _ Tratando-se de doação, sem encargo, aceitou-se a União Federal, 
através do despacho de 11 de julho de 1979 do Dr. Procurador Geral da Pro
curadoria da Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro. 

4. Destinou-se essa área à instalação do Posto Agropecuãrio de 
Pinheiro-MA. 

5. Consoante os Avisos GM n~'608 de 12 de seteffibro de 1979-e GM n~' 
240 de 24 de abril de 1980, S. Ex• o Senhor MfnistrO da Agricultura anui a al
mejada reversão. 
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6. O Serviço do Património da União e a Secretaria-Geral deste Minis
têrio opinam favoravelmente àquela medida. 

7. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Congresso 
Nacional, acompanhado de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida 
proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. -'Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

(Às Comissões de Agricultura e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1980 
(n• 3.897/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na 
do Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, ria-Carreira do Ministêrio Público do Distrito 

Federal, os seguintes cargos: 4 (quatro) de Subprocurador-Geral, 21 (vinte e 
um) de Curador, 3 (três) de Promotor Público, I (um) de Promotor Substitu· 
to e 12 (doze) de Defensor Público. 

Art. 2"? Ficam criados, na Carreira do Ministêrio Público dos Terri
tórios Federais, os seguintes cargos: 3 (t'rês) de Curador, 2 (dois) de Promotor 
Público e 8 (oito) de Defensor Público. 

Art. 39 As despesas com a aplicação da presente lei correrão à conta 
dos recursos atribuídos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri~ 
tórios. 

Art. 4"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5"' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 430, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que 
Hcria, na Carreira do Ministêrio Público do Distrito Federal e na do Minis~ 
tério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica". 

Brasília, 20 de outubro de 1980.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• EM/DAJ/0432, DE 13 DE OU
TUBRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Com a proposta para que seja reconhecida a excepcionalidade prevista 

no art. 29 do Decreto n9 84.817, de 18 de junho do corrente ano, em face dos 
motivos adiante expostos, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência, com vistaS a posterior encaminhamento ao Congresso 
Nacional, o incluso projeto de lei destinado a criar 54 (cinqüenta e quatro) 
novos cargos nas carreiras do Ministêrio Público do Distrito Federal e d_os 
Territórios. 

Trata-se, sem dúvida de medida de efetiva necessidade, tanto mais recla
mada em razão da vigência, neste exercício, da Lei n9 6.750, de 10 de de
zembro de 1979, que deu nova estrutura ao Judiciário no Distrito Federal e 
nos Territórios. 

Releva frisar, por oportuno, que o Governo ao editar referida lei não 
chegou a fixar, correlata e simultaneamente, o novo número ·de cargos indis
pensáveis à atuação do Ministério Público, sem cuja iritei"venção não poderá 
funcionar o Poder Judiciário. 

Daí a importância do projeto em apreço que, apesar de proposto dois 
meses antes da expedição do Decreto n9 84.817/80, mencionado ao início, so
mente agora está sendo apresentado em virtude de apreciação complementar 
junto aos órgãos técnicos do Departamento Administrativo do Serviço Públi
co e da Secretaria de Planejarnento da Presidência da República, conforme 
autos do Processo MJ n• 2.420/80. 

Cabe destacar, por fim, que a despesa mensal resultante do preenchimen
to de todos ,os cargos ora propostos. segundo cãlculos atuais conferidos pela 
SEPLAN, deverá ficar em torno de Cr$ 3.400.000,00 (três milhões e quatro
centos mil cruzeiros), o que evidentemente não constituirá maiores preocu
pações de ordem orçamentária. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de real 
estima e profundo respeito. - lbrahim Abi~Ackel, Ministro da Justiça. 

(Às Comissões do Distrito Federal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1980 
(n' 3.670/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria a 10" Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional 
do Trabalho respectivo, e institui a correspondente Procuradoria Re~ 
gional do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'? Ficam criados, por esta lei, a lO• Região da Justiça do Traba~ 
lho, que abrangerá o Distrito Federal e os Estados de Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, e, com jurisdição sobre a mesma, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 10• Região, que terá sede em Brasília. 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região serã composto 
de 8 (oito) Juízes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vi
gor, sendo 6 (seis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de in
vestidura temporária, representantes, respectivamente, dos empregados e em
pregadores. 

ca: 

Parágrafo único. Hayerá 1 (um) suplente para cada juiz classista. 
Art. 39 Os Juízes togados serão nomeados pelo Presidente da Repúbli~ 

I- 4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conci
liação e Julgamento, por antiguidade e por merecimento, alternativamente, 
sendo 2 (dois) na área desmembrada da 2• Região e 2 (dois) com jurisdição na 
área desmembrada da 3• Região; 

II - 1 (um) dentre integrantes do quadro de carreira do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho; e 

III - 1 (um) dentre advogados no exercício efetivo da profissão. 
§ 19 Para fins de preenchimento, por merecimento, das 2 (duas) vagas 

de juiz togado reservadas a magistrados de carreira, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 2• Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 3• Região, den~ 
tro do prazo de 10 (dez)· dias contados da publicação desta lei, escolherão, 
cada um, uma lista tríplice, atendido o disposto no inciso I deste artigo, que 
será encaminhada ao MinistériO da Justiça por intermêdio do Tribunal Supe
rior do Trabalho. 

§ 29 No primeiro provimento, verifiCada a insuficiência, na área des
membrada, de candidatos para composição da lista tríplice, a suplementação 
se farã por aproveitãmento de juízes da Região de origem, indicados pelo res
péctivo Tribunal. 

Art. 49 Os Juízes classistas serão designados pelo Presidente da Re
pública, na forma dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
dentre nomes constantes de listas tríplices organizadas pelas Associações Sin
dicais de grau superior, que tenham sede no território da IO• Região. 

- Parágrafo úriico. -O PresidCnte do Tribunal Superior do Trabalho, den
tro de lO (dez) dias contados da publicação desta lei, mandará publicar edital 
convocando as Associações Sifldicais- mencionadas neste artigo, para que 
apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, suas listas tríplices, que serão enca
minhadas pelo Trib.unal "Superior do Trabalho ao Ministério da Justiça. 

Art. 59 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas e os Juízes Substi
tutos, que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o terri
tório da I O• Região, poderão optar por sua permanência, conforme o caso, 
no Quadro da 2' ou da 3• Regiões. 

§ }9 A opção prevista neste artigo será rhanifestada, por escrito, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente lei, ao Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho respectivo e terâ carâter irretratável. 

§ 29 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que optarem pela 2• 
ou 3' Regiões permanecerão servindo na tO• Região, garantidos os seus direi
tos a remoção e promoção, à medida em que ocorrerem vagas no Quadro da 
2• ou 3' Regiões, observados os critêrios legais de preenchimento. 

Ar!. 6• O Tribunal Regional do Trabaiho da 10• Região terã a compe
tência atribuída aos Tribunais Regionais do Trabalho pela legislação em vi
gor. 

Art. 7"? O novo Tribunal será instalado e presidido até a posse do Presi
dente e Vice~Presidente eleitos, de conformidade com as disposições da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Juiz togado mais antigo oriundo da 
carreira de Juiz do Trabalho, computada a antiguidade na classe de Juiz
Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. 

Parágrafo único. O 'novo Tribunal aprovará seu Regimento Interno 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua instalação. 

Art. 8"' Uma vez aprovado e publicado o Regimento Interno, na sessão 
que se seguir, o Tribunal elegerão Presidente e o Vice-Presidente, de confor
midade com as normas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 
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MENSAGEM N• 395, DE 1980 

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

submeter à elevada deliberação de Vossas _Exc_elências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado d» 
Justiça o anexo pro}eto de lei que cria a. lO.a._ R.egião da Justiça do 
Trabalho. o Tribunal Regional do Trabalho respectivo. e institui 
a correspondente Procuradoria Region:al do Minl.stério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, ·e dá outras_ providências. 

Bra.sília, 23 de setembro de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O EM/DAJ/0401, DE 22 DE SETEM
BRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUS
TIÇA. 

Excelent:í.ssimo Senhor Presidente da RepUblica: 
Dando continuidade à execução do programa de refo;rma do 

judiciário, com destaque, ag_ora, à melhor distribuição de justiça. 
para a população obflei~a. tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência, para merecer aprovação e pos
terior encaminhamento ao COngresso Nacional, a inclusa minuta 
de Projeto de lei que objetiva criar, basicamente: 

a) a 10.a Região da Justiça do Tra}Jalho, que abrangerá o 
D-istrito F.ede!'la.l e os Estados de Goiás, Mato Gro.s:::rõ e Mato_ Grosso 
do Sul; 

bJ o '11r!bunal Regional do.'!'rabalho respectivo com jurl.sdi
ção sobre o seu temi tório e ·sede em Bl'lasília; -e 

c) a correspondente Procuradoria Regional do Ministêrio Pú-
blico. ·· -·· 

Trata-se como se vê, de medida,. de longo alcance· social e que, 
para sua proposição atual, z:nereceu cuidadosos estudos técnicos 
deste Ministério e dos próprLOs órgãos interessados, hav•endo re
qUterido, principalmente, fundadas apreciações do Egrégio Tribl:l
nal Superior do Trabalho, tendo em_vtsta. o .seu papel de cauda.tã
rio das ireivindicações regionais e de órgão representativo máximo 
da Justiça trabalhista 

O projeto, ,a despeito _de constituir justo anseio das unidades 
beneficiárias, como -atestam centenas de docu~entos proce.ssados 
neste Minl.stério, originários de Federações, Sindicatos, Assocla
cões de Cla&re em geral, Parlamentares e mesmo de auto~dad,e·s 
éxecutivas estaduais e municipais, representa, sobretudo, a pers
pectiva de desafo·go de Regiões oob enorme carga de demandas 
tmbalh1stas,- como sóem ser a 2.a e s.a. Regiões, cujos 'rribunals 
respectiv:os estãD sediados ,em São Paulo e Belo Horizo_nte. 

Importa esclarec·er, finalmente, que o projeto em apreço está 
sendo apresentado sob o mais simples aspecto formal pos.slvel, 
ajustando-se, assim, a r-ecomendações técnicas e às conveniência..<> 
configucrada.s nos ;regimes de contenção de desp-esas. 

Valho--me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de profundp respeito. - Ibrahim Abi-Ackel, Minl.stro da: Jus
tiQa. 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSOLIDAÇAO DAS LEIS DO TRABALHO 

SEÇAO IV 
Dos Vogais das Juntas 

Art. 661. Para o exercício da função de vogal da Junta ou 
suplente deste são exigidos os seguintes requisitos: 

a) ser brasileiro; 
b) ter reconheclc!a idoneidade moral; 
c) ser maior de 25 anos e ter menoS de 70 (setenta) anos de 

Idade; 
d) estar no gozo dos direitos civl.s e políticos; 
e) estar quite com o serviço militar; 

f) contar mais de dois anos de eretivo exercício na profissão 
e ser sindicalizado. 

Parágrafo único. A prova da qualidade profl.ss!onal a que se 
refere a alínea ''f" deste artigo é feita mediante declaração do 
respectivo sindicato. 

SElÇAO IV 
Dos Juízes Representantes Cla:ssistas dos 

Tribunais Regionais 

Art. 684. Os Juízes representantes classlstas dos Tribunais 
Regionais são designados pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. Aos juizes representantes classl.stas dos 
empregados e dos empregadores, nos Tribunais Regionais, aplicam
se as disposições do art. 661. 

Art. 689. Por sessão a que comparecerem, até o máximo de 
quinze por mês, perceberão os juizes reJ?re.sel!.tan~es classistas e 
suplentes dos Tribunais Reglonal.s a gratlflcaçao fiXada em lei. 

P~rágrafo único. OS juízes representantes clasststas que re
tiverem processos além dos prazos, estabelecidos no regimento in
terno dos Tribunais Regionais, sofrerãO. automaticamente, na gra
tificação mensal a que teriam direito, desconto equivalente a 1/30 
por processo retido. 

DElCRETO-LEI N.0 1.445, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores civi'l 
do Poder Executivo, dos membros da l\1agistratura e do Tri
bunal de Contas tia União, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no u.só da atribuição que llle con
feve o art. 55, Item III, da Constituição, decreta.: 

Art. 1.0_ Os atlüiís valàres ·ae vencimento, salário, pro:vento e 
:pensão do pessoal civil, ativo e !nativo, do pessoal civil docente 
e coadjuvante do magistério do Exército e dos pensionistas, de
correntes da aplicação do Decveto-lei n.0 1.348, de 2~ de outubro 
de 1974, serão reajustados em 30% (trinta por cento), excetuados 
os casos previstos nos art.s. 2.0, 3.0 , 4.0 , 5.0 , 8.0 ; 9.0 e 17 deste de
creto-lei. 

-parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente e coad
juvante do magistério d.a Aeronáutica, o reajustamento previsto 
neste artigo incidirá sobre os valores fixados pela Lei n.0 6.250, de 
8 de outubro de 1975. 

Art~ 2.0 Os ·vencimentos mensais dos Ministros de Estado; dos 
membros da Magistratura, do Tribunal de Contas da União e do 
Wnistêrio Público; do Consultor-Geral da Repúbli!Ca e do Diretor
Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público serão 
fixados nos valores constantes do Ane:x;o I deste decreto-lei. 

§ 1.0 Incidirão sobre os vencime-ntos a que se refere ·este ar
tigo, nos casos indicados_ no An·exo I deste decr.eto-lei, os percen
tuais de Representação _Mens3!l especificados no mesmo Anexo. 

§ 2. 0 Os membros dos Tribunais, .quando no exercício da Pre
sidência destes, e o Pr-esidente do Tr:Lbunal Superior Eleitoral te
rão o valor da respectiva Representação Mensal acrescido, respec
tivamente, de 10% (dez por cento) e de 5% (cinoo por cento). 

§ 3.0 A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei n.O 113, 
de 25 de janeiro de 1967, para os Juízes da Justiça do Distrito Fe
deral e dos Ter.ritórios, fica absorvida pelo valor global de retri
buição estabelecido, para os respectiVos cargos, no Anexa I -deste 
decreto-lei. 

Art. 3.0 OS venci-mentos ou salários do.s cargos em comissão 
ou das funções de confiança integrantes do Grupo-Dlreção e As
sessoramento Super:l.ores, a que se refere a Lei n.o 5 .645, de 10 
de dezembro de 1970, serão fixados nos valores constantes do Ane
xo II de$te decreto-lei, ficando a respectiva escala acrescida dos 
Níveis -5 e 6, com os valores fixados no mesmo Ane-xo. 

§ 1.0 Incidirão sobre os valores de vencimento ou srulário de 
que trata. este artigo os percentual.s de Representação Mensal es: 
pecificados no referido Anexo II, os quais: não serão c·onsiderados 
para efeito de cálculo de qualquer vantagem, indenização, descon
to para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado, o-u proventos de aposentadoria. 

§ 2.0 É facultado ao servtdor de órgão da Administração Fe
deral direta ou d.e autarqUia, investida. em cargo em co-missão ou 
:função de confiança integrante do Grupo Direção e Aisessora.
mento Superiores optar pela retribuição de seu cargo efetivo ou 
emprego jpermanente, acrescida de 20% (v1nte por cento) do ven
ci'mento ou salário fixado para o cargo em comissão ou função de 
confiança, não fazendo jus à Repr~sentação MensaL 

§ 3.0 A opção pre-vista no art. 4.0 , e seu parágrafo único, da 
Lei n.0 5.843, de 6 de dezembro de 1972 far-'Se-á com base nos 
valores de vencimento ou -salário estabelecidos, nos Anexos I e II, 
para o cargo ou função de confiam.ça em que for investido o servi
dQr e sem >prejuízo da percepção da correspondente Rep-vesentação 
Mensal. 

§ 4.0 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, 
a 'que se refere este artigo, não ·se aplicam aos servidor.es que se 
tenham 3.1J)Osentado com -as vantagens de cargo em comissão, cujos 
proventos serão reajustados em 30% (trinta por cento), na colllfo-r
mldade do art. 1.0 deste decretÇ>-lei. 

§ 5.0 --- A reestruttir:lÇão do Grupo-Direção e A.ssessoramCillW 
Superiores e a classificação, na respectiva escala de_ Níveis, dos 
cargos em comissão ou funções de confiança que o integrarão fAr-
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se-ão por decreto do POder Executivo, na forma autorizada. pelo 
art. 7.0 da Lei n.• 5.645, de 1970. 

Art. 4.0 As gratificações correspondentes -às funÇões integran
tes do Grupo-Dtreção e Assistência Intermediárias, código D!AI

. 110 serão reajustadas nos valores est~belecidos no Anexo n deste 
dec'reto-lel, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. A soma da Gratificação por Encargo de 
D!reção ou Assistência Intermediária com a "etribuição do sem
dor designado para exercer a correspondente função, não poderá 
uitTapassar o valor da estabelecida 1para o respectivo cargo ou em
prego, acrescida de 20% (vinte por cento) do vencimento ou salá
rio fixado para o Nível I do Grupo-íDireç.ão e Assessoramento 
Superiores. 

Art. 5.0 A partir de 1.0 de março de 1976, será apl!cada aos 
servidores em atividade, Incluídos no Plano de Classificação de 
Cargos instituído pela Lei n.0 5. 645, de 1970, a IX Faixa Gradual 
cor:respondente ao Nível da classe que tiver abrangido o respectivo 
cargo ou emprego, com o valor constante· da TAibela "B" .arnexa a,o 
Decreto-lei n.• 1.348, de 1974, reajustado em 30% (trinta por cento). 

Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa Aérea e Oon
trole do Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e Planejamento, 
os valores de vencimento ou salário fixados, respectivamente, pe
los Decretos-leis n.os 1.392 de 19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de 
22 de a;bril de 1975, e pela'Lei n.O 6.257, de 29 de outuíbro de 197'5, 
serão rea;justados em 30% (trinta por cento). 

Art. 6.0 A escala de "encimen tos e salários dos cargos ef<ltlvos 
e empregos permanentes dos servidores em atlvidade, Incluídos 
noo Grupos de Categorias Funcionais compreendidos no Plano de 
ClMsificação de Cargos, será a constante do Anexo III deste de
creto-lei. 

§ 1.0 &;. Referências, especificadas na escala ,d~ que trata ~ste 
.artigo, indicarão os valores de vencimento ou sa1ano e.stabelec1dos 
par.a cada cla.sse das diversa.s categorias Funcionais, na fOtrma do 
Anexo IV deste decreto--lei. 

§ 2.0 Na implantação da escala prevista neste artigo, será 
aplicada ao servidor a Ref..e_rência de valo! de vencimento ou sa
lário igual ao que lhe_ couber em decorrencfa do reajustamento 
concedido pelo art. 5.0 deste decreto-lei. 

§ 3.0 Se não existir, na escala constante do AneJCo Ili, Refe
rência com o valox de vencimento ou salário indicado no parágrafo 
anterior, será aplicada ao servidor a Referência que, dentro da 
classe a que pertencer o respectivo cargo ou emprego, na ~arma 
estabelecida no Anexo IV deste decreto-lei, conslgmar o vencnuen
to ou sa:ário de valor superior mais próximo do que resultar do 
reajustamento concedido pelo art. 5.0, e seu parágrafo único, deste 
decreto-lei. 

Art. 7 .O Os critérios e requisitos para a movimentação. do ser
vidor de uma para outra Referência de vencimento ou salario, se
rão éstabelecidos no regulamento da Progressão Funcional, p!re
visto no art. 6.o da Lei n.O 5.-645, de 1970. 

Parágrafo único. As Referênc~as que ultrapassarem o v!Ll~r 
de vencimento ou salário estabelectdo para a Classe final ou uru
ca de cada Categoria F{mcional, corresponderão à Cla..s.se Eslpe
cia:l a que . .somente poderão atingir .servidores em número não 
SUIPerior a 10% (dez por cento~ da lotação global da Categoria, 
segundo critério a ser estabelecido em regulamento. 

Art. 8.0 Os vencimentos do pessoal integrante da carreira de 
Diplomata, Código D-301, quando em exercício na Secretaria de 
Esta<lo serão o:s fixados no Anexo V deste decreto-lei, sobre eles 
lncictindo os percentuais <le Repres-entação Mensal especificados 
no mesmo Anexo. 

§ 1.o A Representação Mensal a que se refere este artigo ~ão 
será considerada para efeito de cálculo de qualquer v~~ag-em. •. ln
denização, proventos de aposentadoria ou desconto iprevldenciario. 

§ 2.0 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, de 
que trata este artigo, não se aplica·m aos !nativos, cujos proventos 
serão reajustados em 30% (trinta por cento), na conformidade 
do disposto no art. 1.0 deste decreto-lei. 

_1\rt. 9.o A escala de vencimentos e sa.J.ários :ctos cargos ef~ti
vos e empregos permanentes dos servidores_ em atividade, in~lmdos 
no Grupo Magistério, Código M-400 ou LT-M-400, bem assun doo 
Auxiliares de Ensino, será a oonsta.nte do Anexo VI deste decreto
lei. 

§ 1.o Os cargos ou einpregos de dirigentes. de Univ~rsidades 
e de Estabelecimentos Isolados de Ensino Sup_e_nOf mantidos pela 
União, relacionados no art. 16 da Lei n.0 6 .182, de 11 de dezem
bro de 1974, serão Incluídos e classificados no Grupo-D!reção e 
Assessoramento Superiores, não se lhes aplicando o sistema de In
centivos Funcionais, inclusive os previ.stos no § 1.0 do referido 
acrt. 16. 

§ 2.0 o.s valores de vencimento e salário, a que se refere este 
artigo não se aplicam aos ±nativos, cujos .proventos serão rea}us
tados 'em 30% (trinta por cento), na conformidade do disposto no 
art-. 1.0 _deste decreto-lei. 

Art. 10. Ficam instituídas a Grati-ficação de Atividade e a 
Gratificação de Produtividade, que se incluem no A..11exo 1I do 
Decreto-lei n.o 1.341, de 22 de agosto de 1974, com as característi
ca.s, definição, beneficiá,rios -e bases de concessão esta:be:ecidos no 
Anexo VII deste decreto-lei, não podendo servir de base ao cálc~lo 
de qualquer vantagem, in<Lenização, desconto para o lostituto de 
Previdência e Assistência dos Servidore-s do Estado, ou proventos 
de aposentadoria. 

§ 1.0 A percepção das gratificações de Atividade e de Produ
tividado. sujeita o servidor, sem exceção, ao mínimo de 8 (oito) 
horas diárias de trabalho. 

§ 2.0 As Gratificações de que trata este artigo não se aplicam 
aos servidores integrantes dos Grupos - Magistério e Pesquisa 
Cientifica e Tecnológica, os quais estão sujeitos ao sistema de In
centivos Funcionais previsto na Lei n.o 6 .182, de 1974, nem aos do 
Grupo-Dl~lomacia. 

§ 3.0 A Gratificação de Ativldade será concedida a membros 
do Ministério Público, nos casos e percentual especificamente Indi
cados no Anexo I deste decreto-lei, aplicando-se a. ressalva cons
tante da parte final do caput deste artigo. 

§ 4.0 As Gratificações de Atividade e de Produtividade ficam 
incluídas no conceito de retribuição, para efeito do disposto no 
§ 2.0 do art. 3.o e no parágrafo único do art. 4.0 deste decreto-lei. 

Art. 11. o percentual referente à Gratificação por Trabalho 
com Raios X ou· Substâncias Radioativas é fixado em 40% r quaren
ta por cento), de conformidade com a Lei n.O 1.234, de 14 de no
vembro de 1950, e na forma estabelecida no Anexo VII deste de
creto-lei. 

Art. 12. Os beneficiários do Auxilio para Moradia, prevl,sto no 
item IX do Anexo II do Decreto-lei n.O 1.341, de 1974, passam a ser 
os indicados no Anexo VII deste decreto-lei. 

Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n.o 1.341, de 
1974, sob a denominação de Gratificação por Produção Suplemen
tar, a vantagem de que trata a Lei n.0 4.491, de_21 de novembro 
de 1974, com as caracteristicas. definição, beneficiãrios e bases de 
concessão indicados no Anexo vn, com as mesmas ressalvas apli
cáveis às demais gratificações previstas neste decreto-lei. 

Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da. 
Categoria Funcional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 
(quatro) horas de trabalho, podendo, a critério e no interesse da 
Administração, exercer, cumulativamente, dois cargos ou empregos 
dessa categoria, inclusive no mesmo órgão ou entidade. 

1 1.0 o ingresso nas categorias Ftmcionais de Médico de Saú
de Pública e de Médico do Trabalho !ar-se-á, obrigatoriamente, no 
regime de 8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a forma de 
dois contratos individuais de tralJalho, não fazendo jus o servidor 
à percepção da Gratificação de Atividade. 

§ 2.0 Correspondem à jornada estabelecida neste artigo os va
lores de vencimento ou salário fixados para as Referências especi
ficamente indicadas ·no Anexo IV deste decreto-lei. 

Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos integrantes d_!.s 
Categorias Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comunicaçao 
Social e Técnico de Laboratório ficam sujeitos à jornada de 8 (oito) 
horas de trabalho, não se lhes aplicando disposições de leis espe
ciais referentes ao regime de trabalho estabelecido para as corres
pondentes profissões. 

Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Ca
tegorias Funcionais de Médico, "Odontólogo e Técnico de Laborató
rio poderão optar pelo regime de 30 (trinta) horas semanais e os 
da Categoria de Técnico em Comunicação Social pelo de 35 (t_!inta 
e cinco) horas semanais de trabalho, caso em que perceberao os 
vencimentos ou salários correspondentes às Referências especifi
camente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei, não fazendo jus 
à Gratificação de Atlvidade. 

Parãgrafo único. Nos casos de acumulação de dois cargos ou 
empregos de Médico, a opção assegurada por este artigo somente 
poderá ser exercida em relação a um dos cargos ou empregos. 

:Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata o art. 2.0 
do Decreto-lei n.O 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, serão reajusta
das de acordo com o critério indicado no mesmo dispositivo e res
pectivos parágrafos, observado o disposto no art. 15 do Decreto-lei 
n.O 1.341, de 1974. 

Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decor
rência deste decreto-lei: 

I - os valores de vencimento e de gratificação de !unção, 
correspondentes aos cargos em comissão e às funções grati!icadas 
previstos no sistema de classificação de cargos instl tuido pela. Lei 
n.o 3. 780, de 12 de julho de 1960; 
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II - as gratificações, vantagens e indenlzac;ões mencionadas 
nos U 3.0 e 4.0 do art. 3.0 e no § 1.o do art. 6.0 do Decreto-lei n.00 

1.341, de 1974. 
§ 1.0 Os valores das gratl!!cações pela Representação de Ga

binete serão fixados em regulamento. 
§ 2.0 A norma constante deste artigo alcança os servidores 

não incluídos no Plano de Classificação de cargos de que trata a. 
Lei n.O 5.645, de 1970. 

Art. 19. As diferenças !ndivlduais de vencimento, salário ou 
vantagem, a que fizer jus o servidor em decorrência da aplicação 
das faixas graduais Instituídas pelo Decreto-lei n.0 1.541, de 1974, 
serão absorvlllas pelo valor de vencimento ou salário resultante do 
reajustamento concedido por este decreto-lei. 

Parágrafo único. O servidor continuará a fazer jus à dife
rença Individual que venha a subsistir por força da aplicação deste 
artigo, a qual será absorvida, progressivamente, na mesma propor
ção dos aumentos de vencimento, progressão ou ascensão funcio
nais, superVenientes à vigência dos efeitos financeiros deste de
creto-lei. 

Art. 20. O reajustamento dos proventos de !natividade, na 
forma assegurada pelo art. 1.0 deste decreto-lei, incidirá, exclusi
vamente, sobre a parte do provento correspondente ao vencimen
to-base, sem reflexo sobre outras parcelas, de qualquer natureza, 
integrantes do provento, ressalvada, apenas, a referente à gratifi
cação adicional por tempo de serviço. 

Art. 21. A partir de 1.0 de março de 1976, os titulares de car
gos em comissão e de funções de confiança, integrantes dos Gru
pos-Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência. 
Intermediárias, não poderão ser designados para o desempenho de 
funções de Assessoramento Supertor a que se refere o Capítulo IV 
do Título XI do Decreto-lei n.0 20. de 25 de fevereiro de. 1967, na 
redação dada pelo Decreto-lei n.O 900, de 29 de setembro de 1969. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às 
designações para funções de Assessoramento Superior ocorridas 
antes da data da publicação deste decreto-lei, não podendo. nes
ses casos, haver alteração nos valores da retribuição percebida pe
los respectivos titulares em razão do exercício de tais funções, en
quanto nelas permanecerem. 

Art. 22. Os órgãos da Administração Federal dlreta e Autar
quias federais deverão providenciar a redução progressiva dos res
pectivos Quadros e Tabelas Permanentes. mediante extinção e su
pressão automáticas de cargos e empregos que vagarem em virtude 
de aposentadoria. 

§ 1.0 A norma constante deste artigo não se aplica aos inte
grantes do Ministério Público e dos Grupos Diplomacia, Código 
D-300, Policia Federal, Código PF-500, e Tributação ( Arrecadação e 
Fiscalização, Código T AF-600. 

§ 2.0 Para efeito do disposto neste artigo, deverãO os órgãos e 
autarquias encaminhar ao Departamento Administrativo do Ser
viço Público, a 1.0 de junho e a 1.0 de dezembro de cada exercício, 
proposta. para reformulação das respectivas lotações, observadas 
as normas legais e regulamentares pertinentes. 

Art. 23. O reajustamento de vencimentos, salários, proven
tos e pensões. concedido por este decreto-lei, e o pagamento das 
Representações Mensais e das Gratificações de Ativldade e de Pro
dutividade, nos casos e percentuais especificados, vigorarão a. par
tir de 1.0 de março de 1976. 

Art. 24. Nos cálcnios decorrentes da aplicação deste decreto
lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação 
aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou salário. 

Art. 25. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC, elaborará as tabelas de valores 
de níveis, símbolos, vencimentos e gratificações resultantes da apli
cação deste decreto-lei, bem assim firmará a orientação normati
va que se fizer necessária à. sua execução, inclusive quanto à. apli
cação do disposto no art. 21 e seu parágrafo único deste decreto-lei. 

Art. 26. Continua em vigor o disposto no § 1.0 do art. 6.0 da 
Lei n.O 6. 036, de 1.0 de maio de 1974. 

Art. 27. o reajustamento de proventos de aposentadoria. pre
visto no Decreto-lei n.0 1.325, de 26 de abril de _1974, com as alte
rações constantes .deste artigo, terá Inicio a partir de 1.0 de maio 
de 1976. 

§ 1.0 o pagamento da importância de aumento, decorrente do 
reajustamento de proventos a que se refere este artigo, far-se-á em 
parcelas bimestrais e em percentuais a serem estabelecidos de 
modo que o novo valor de proventos seja totalmente atingido em 
1.0 de març_o de 1977. 

§ 2.0 o valor do vencimento que servirá de base ao reajusta
mento será o correspondente à classe inicial da Categoria em que 
seria incluído, mediante transposição ou tran::;formação. o cargo 

ocupado na atividade, considerado o valor da IX Faixa Gradual 
estabelecida para a referida classe, resultante da aplicação do 
disposto no art. 5.0 deste decreto-lei. 

§ 3.0 Para efeito do disposto n9 parágrafo anterior, não serão 
considerados os casos de transformação de cargos ocorridos em 
Categoria Funcional diversa daquela em que estes seriam origina
riamente incluídos. 

§ 4.0 Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposentou 
o servidor não estiverem previstas no novo Plano de Classificação 
de Cargos, tomar-se-á por base, para efeito do disposto no pará
grafo anterior, a Categoria Funcional de atividades semelhantes, 
Inclusive no que diz respeito ao nível de responsabilidade, comple
XidaCte e grau de escolaridade exigidos para o respectivo desem
penho. 

§ 0.0 No caso dos agregados, a Categoria ;Funcional que ser
virá de base no reajustamento dos respectivos proventos será aque
le de atribuições correlatas com os do cargo _em comissão ou fun
ção gratificadas em que ocorreu a agregação observado o disposto 
no § 2.0 deste artigo. 

§ 6.0 O reajustamento de proventos assegurado por este arti
go incidirá sobre a parte do provento correspondente ao vencimen
to-base e acarretará a supressão de todas as vantagens, gratifica
ções, parcelas e quaisquer outras retribuições percebidas pelo ina
tivo, ressalvados, apenas, o salário-família e a gratificação adicio
nal .per tempo de serviço. 

§ 7.0 Não haverá o reajustamento de proventos de que trata 
este artigo nos casos em que estes já sejam superiores ao valor de 
vencimento da classe inicial que servirá de base ao respectivo cál
culo. 

§ 8.0 Caberá ao órgão Central do SIPEC elaborar Instrução 
Normativa disciplinando a execução deste artigo, bem assim as 
tabelas com os valores de proventos reajustados e com os percen
tuais bimestrais de pagamento a que se refere o § 1.0 

Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei 
será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da 
União. 

Art. 29. Este decreto-lei entrará em vlgor na data de sua pu
bllcação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de 1976; 155.0 da Independência e ss.o 
da Repúbllca.- ERNESTO GEISIEL- Armando Falcão- Geral
do Azevedo Henning - Sylvlo Frota - ,Antônio Francisco Azeredo 
da Silveira. - Mário Henrique simonsen ,_ Dyrceu Araújo Noguei
ra - Alysson l'aullnelll ,..... Ney Braga. ,..... .Arnaldo l'rieto - ;r • .Ara
ripe Macedo ,..... Paulo de Almeida Machado '- Severo Fagundes 
Gomes - Shigea.ki Uekl - loão l'a.Ulo dos tReis Veiloso ,..... Maurício 
Rangel Reis - Euclides Quandt de Oliveira. ,..... Hugo de Andrade 
Abreu - Golbery do Couto e Silva - João Baptista. de Oliveira Fi
gueiredo- Antonio ;Jorge Correa .._L. G. do Nascimento e Silva. 

ANEXO I 

(Art. 2.0 do Decreto-lei n.• 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.) 

ESCALAS DE RETRmUIÇAO 

a) CAAO:IS DC: W\TUJ!EZA ~ 
PI:C!AL 

Ministro de listado 22.000.00 70\ 

Clln.sul tor---Ccnl da Rcp:il·~ 
22.000,00 701 

OirctoT-~ral. do Oepzrt~.!! 
to ,\ol;ninistrativQ dD Scl'Vi-

22.000,00 70\ r;o PÜblico 

Q:lvem:~dor de território F~ 
18.000,00 m úcnl 

Secretário de C<lvcrno de 
Território Fedcul \Z.lDO,OO '" 
b) W.ClsmAnPA 

Minist:ro do SUpremo Tr ib!:!_ 
22.000,00 70\ nd Fedenl 

Ministro do Tr!.bun:ll Fcd! 
20.000,00 60\ r.ll de Jl.cC\IUOS 

JUSTIÇA MILlTAA 

Ministro do Superior Tri~ 
zo.ooo.oo 601 n.al ~Iili t:lr 

h.lditor Corrc;C<lor 14.000,00 "' Aur.lltor Militar de :Za. r:n-
t:I.SOO,I)Q '" trWl.;Lu. 

Al.rlltor M.J.litar de 111 •. En• 
trânc:b u.ooo,oo 2SI 
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hlditcr Substituta de ''· l:ntriin··Ja 

A:l<litc.or Sl.lb.nltuto tle lo. 
Eutr~la 

JIJSTIÇA 00 'flt.I.D.o\UO 
~Unbt.'O do Tl'lburl3l StJpo-
rior do T'rabaiOO 

Jult do Tribunal llezlonal •• Tf'lllxdho 

J<Jil-Prasidtnta de Junta dt 
Concilhçâo o Jul2;uncnto 

Juit-P:z·e,idonte StJbstituto 

JUSTIÇA 00 OJS'l'Rl10 FDJffiAL 
E OOS ,-::::nniTOI\JOS 

Dose~~tbt.ra;::~dor 

Juh. de Dittllto 
Juit 9Jbst1tütcl 
Juh T""'"P"ririo 

JUST!Çio n:oEIW. DE ll. 
U!STOCL\ 

Juit F..derlll 

Juit Fednol SJbstituto 

c) TRIBI..tiAL DE cettrAS Ili\ ltlViO 

Ministro do Trlbun&l do ~tu 
da Uni;:o 

Au:lltol' 

d) NINISTt!tlO PCDLICO JlRoliO 
}. JUSTIÇo\ o:r-t.N 

Proc:urndor·Certl da RcptibHCI 

9Jbprc:urador-Cclntl dôl ~tcPi 
llllct 

ProCIMdor d& hpübUet 
d• la. Caucorla 

--· ·--· ---- ---

rr<.~<:ur~•IOt da !k]nÍI•Il\:1 
UI:' lu, Cd\1!'~\JTID 

l'rc<:UTllllor <la R~]~ihll~~ 
dg l.:l. Cuto~o:crhl 

,n.mo A JUSTIÇA HILJTM 
Pro.;torii<IIJr•C.:r••l ,\J ,/11,!_ 
~ Iça H.i L Jtur 

Subprocurn·l.:rr·Ccr~ I 

Pruc:uu.!or dC' lm. C.'to;,~o 
ria -
Proc:urado.r dC' z,. Catc~o 
ria -

J>rncundor de 3a.. C::ltC'~o 
ria -
Advo&:r.do do Ofício de 2a. 
Entrll!ICLI 

Advoslld~;~ de Oí)do o.lC' lo. 
Entun~la 

JlJNTO À JtiSTIÇA 00 ~ 

""'" 
Prccl.lrlldor·Coro I U<1 Jus-
tlço do TTo\ralho 

J>rocura<Jor !!J Trobnlho do 
la. Cate~ori. 

J>rncurJ!Ior ,JQ Trnbnlh) du 
Zll. Cat~.:orln 

l'rocuu,lor i\Jjunto 

JUNI\l A JUS'rl~'•\ PJ lll:i'lm 
TU ~·UlU~OJ. L.: DOS 'll'J:.Ril\1=" 
RIOS 
?rocl.lrador-~n.l 

Subprccur.ldor 

CW"11dcr 

,Prc!!Otol' PUblico 

PTo~rCtor Substituto 

Oefen.sor ?úbiico 

DL~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) :"1/o,·embro de 1980 

ANEXO I (co,,titu.lç,io) 

Vcnc lMCMO J\msnl ltcpt·r~.('nt:ll,:ioJ r:t:~tlr\c.t.;:i·• 
<.:rS )L n~al Jc ,\t ll"t•l·•·l·· 

·----· 
to.ouo.oo "' 
J,9SO,OO !UI 

za.ooo.oo 601 

i6,0Q0,00 "' 
u.ooo,oo U\ 

10.950,00 ~{1', 

)6.000,00 ln 

15.100.00 .\S\ 

ll,SOO,OO .lO\ 

10.000,00 !11\ 

16.000,00 m 
lZ.SOQ,OO zs·. 

zo.ooo.oo 60\ 

u.soo,oo '" 

Z2.0QG.IJO 7{1~ 

20.000,00 totl\ 

u • .su,oo "' 

ANlJXO I 

'l<t~l>.\...-nh.t ~~nstl 1\rrl'ro~e:ltl~~" Grutlfk;u.;i" 
(.'l'l ).k;rual Uo AtlvloJIIJ• 

10.!)~0.00 lCI 

9.450.00 201 

w.ooo,oo 601 

12.700,00 m 

10.950.00 "' 
9.450,00 "' 
1.1:100,00 '" 
6.aso,co '9' 
5.31:10,00 201 

20.000,00 "' 
10.950,00 "' 
?ASO.OO "' 1.600,00 "' 

16,000,00 "' u.ooo.oc "' 10,950,00 201 

LO.OOO,!Hl "' 1,900,00 101 

6,850,00 "' 

JUNro M) mi MW. OE CONTAS 

DA I.INI-'0 

Procl.lruJcr·Co:ral 20.000,00 '" .J.:I)I.l.'lto de Proc:unular lO.S'SO,CO "' 
~) n\lllt.l!{\f. MAR!TNJ 

..l.llz Prtsidcnte lZ.lOO,OO "' """ 12.100,00 201 

IArtl,v• l'' t 1 "' l•orn•o·lol •' 1 h!i•1 , "'' lldr tno~dr1, "' I'JI~l 
~~CHJ. Ot .tf.IIVI~-~0 \lU~ C,\IU:U$ L~ l'l~ll~·,),!l, lU:J•;<lh li\ l.ll~l lAr.(~ L !1~".•~1 ', l'l. ~1•1 :AV l'll A•,,•, 

T[NCIJ. INf kHtOt.l~!A>, INI'lUfiiU~ lill 1'1 . .1.,\1) III (1,\~~ll't\~~.\0 lll tAMW~ 1•1 ·~!11 TMU ~ ILI ~· }.tiÍ 

ut 1~ u~ 1•1 tt~>~l'~l• 111 ua • 

ClUPO S s.\"1 1" l-lo••• I )1~1'1•1 

----f--·---- ------··--- - -·------
• • , ~-···-~ ...... r; .••• - ... ·r-....... .,-.-... -

1) lHK~Ç.I.il L AS~l SSI.1 

A»!~NTO SIJ~CIIIIl=~:i 

rr1-'\ 
OH• I !~.0011 ~O tU 
OA~·I lf DU~,1•0 H\ 

I!A~·I 1T ~O" 00 Ir I 

UAS•J I~ SOO DO f51 

OJ.S•l \J,ODO CD H\ 

\IAi•l LI Ot'!OO :01 

N I 'li IS 

i~~~~~~ç~~v~r's~~~~% CrJ 
LIAI•S z,sao,n 
DAI•J t.too,co 

b) UIUÇ.I.O E ASSIST!!! DAI•I \.500,00 

t~uro.ctot.Ul.U \--õ;
00

:;;,.:::.,-:c,,:;.,;:-,:::;,::-,:c":c""''+-..:C.::::.:.O:.:.... ___ i---~--
RIU 011 Nl\'n ~CIItO 

0.-\.1•1 
UAI·I 

I ,ll'D.~U 
I.JPn,nD 

, •• ~~.DP I . 
----~------"------------

A 14 D X O III 

(MtlKO 6' d• Uoer.lo•lol nt l I.JlL!;i 1 o.lt lJ do tourolro d~ l91b) 

l!SCAt.A Dll VUNCII>IUNTOS LJ SAt..(niOS, U IWSI'Ct:TIVAS ltr.l'l!ll.nNCIAS DOS CAII.I>OS !! 
PETIVOS E EHPilBCOS PI!FlMANAHTEii fNCUJfOOS NO i>U.NO DI! CI.ASSIFICAÇ).Q Dl! 

CAP.!;OS DE QUI TMT.I. A t.El H' s.US, Dli 10 D! ofZ04tiFI.O O! 1970. 

V•lor ftlnnl ~f'EI!ENCLAS 
Valor ~~C:us.ll 1\EI'EP.l1clAS Valor Sle!\Ul P.ll'IJIJ)CEAS 

: ~~~~~rl d.tvonctfl<.ontO U• v~ncl,.,.MD 
ou ul~rlo ou u\lirlo 

u.ns.oo " J,J45,00 " l.OH,OU ' 
U,671,'10 " ),565,00 10 1.00).00 4 

u.o?s oo .. :J,l\IS,OO " IIS6,00 ' 
11.$01.(10 14 3.Zl3,~ " 911.00 I 

to.ul ao " s.on.oo " hi.OO I 

11J,4H,OO " l-VlZ,OO " 9.934,00 n 2..711Z,OO " ll.46l,OO " 2.6511,UO 14 

Sl.ou.oo .. z.m.oo " •• su.oo .. z.nz,co 11 
1.173,00 41 r.2r~,oo Zl 

7.71!,00 " z.u1,oo zo 
--···---- ----· 

A ~· 1 t O t 1 T 

~;~~~n:L::~~~ rtr.Hlll'.•:c~:>- -~~:·~,;·,···;.~,.·T~~~~~.:-r·~~;;:~ ~·~.~~:~~r~~~~~ WfJUJ~u.s 
~.::~~~~r!.t ~-- ... ~·:,t::~:,:1 •••. ---i;-·-- --~' . .ll.lÜ.!L, -----

7 .o6o.oo (4 J.~.l~.t·o 1s 
0.123,00 " LS:Jl,llO 17 

6.403,00 " 1.801,00 16 

6.098,00 " l. ?l~ .fll IS 

5.807,00 " t.11H,l'~ " s.m,oo " L. ~1·1·,'''1 " 
5.!67,00 " L.4U!,\I(I " s.ou.oo " L•li,UU 11 

4.111,00 " l.:O.·.I~.!lll '" 4.s~l.oo " l.Wt.•,t 

~.n~.oo " ].l{'),t'J 

4.128,00 " l.l(IJ,OO 

3.932,00 " l.l:l6,0C 
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A J.: E 'x O. IV 

Cll' do An,6' do Decreto-lei n~ 1 1.116 , de 13 de rovorc:,iro de 1976) 

REFER!:NC!AS DI:. YtNCnUWTOS C SM.MIOS DOS CARGOS EFI!TioVOS E EM!'Jl.ECOS 

PI:rtHANJ::'i1'I:S, 1!\CLU!DOS XO,I•tN.o V~ .CLASSlJ:1CAÇÃO DI! CARCOS DI! QU!Z 
TRATA A Ltl N' S.óH. tl[ lO 01. tli:Zt:~IIIRO IJF. 1970. 

GRUPOS CATt:Cü!UAS 
FU!>ClO!~.\IS 

C0DIGO 

CLAS.!il!, ESPI!CJAL .. tlc 55 o.. S7 

NOLOC!CA 
o d<t !{:1 tu r~· z~ 

, L'l•l'C'r-2tH rosqul~uJor " dll Sl ' s~ 

!'I!S'[UhlldOr A! 

(PCT·2~0 OU 

LT-PCT-!00) 

soei o-:! o ' -,, " ' so 
Pesquislldor A! 

Posquisador l'~ I PCT·202 ou 
Cit:nda.s Ua SaQ Lt~Pcr .. zol 
do sodil.do A ~de4Sa41 
Pesqui.s:~dor em PCT- 203 ou 

Ciinci.:~:: ·soefnis / L'r~PCT-Z0 3 
c I!Urt:ll'l:l.S 

Pesquis:tdo'l' 
Tccnolo!!i.::. 

Ci<nciu Agrlco-

1" 

PCT-20.~ 

LT·PCT.204 

Pesqul s:1dor A! 
sistcn:e ' - de ., ' 
f'csflui:;ador A! 
sist.~ntc A -,, " . 

CLASS5 l::.SrF.CIAJ. - dt SS 11. S7 
POf,!CIA HO.§ Polida Fodo• PF-501 CLASSE ONICA 

'-A L 
(PP-500) 

TRIBUTAÇÃO, 

"' 
lrup•tor do 

l'ol[da Fede~ PF-S02 

nl 

Pnito Crinli• Pi1-S03 

ncl 
r~~·,,J,:o 

Consu1'11 

) Agento tlo P2, PF-S0 6 
1 [c: ia F~·dural 

dJ Escr1vüo do PP-SOS 

TO! 

Papilosc:opi! pp_ 507 
ti Polidat 

<1) PisCIIl oo 

Tributos F,! TAF~CíDl 

nis 

CLASSE ESPECIIIL - de 49' 11 SI 

CLASSJ! C - de 46 a J.i 

CL.ASSI:D -dc4Z:~4S 

CLASSE 11 

CLMiSll l!SI'l:t:lo'!L - dct J7 o .W 

CI.ASSt: C - ti~ l3 :1. ::16 
Cl.ASSi! 8 

CLASSC A 
- d~ 29 :1 l1 

- de 24 n =a 

CLASSr. fSPEC!AL - de J1 11 :SSI 
CLASSE D 

CLASSt! 11 
-do 31 :1 .H 

- de Z4 a 30 

CLASSll ESI'I:Ctt\L - do SS :1 57 

CL.\SSE C 

CLASSE B 

- de Sl 11 54 

- de H I 50 

ARRECAOAÇ'Ao E b) Controllldor 
CLASSE A - de 42 :t 47 

CI.ASS~ I'!SI1f:CJAL - de 54 c Só 
PISCAI.IZAÇ'AO da ,A.rrecad!. TAI'I-60Z CLASSC C 

CLASSE D 

CLASSE A 

- de 51 a SJ 
(TAF-600} ção reUcral -do O n Sll 

ARTI.iSANATO 

(.\RT-100 úU 

LT•AnT-700} 

c) Fiscal de 

Tributos de TAF-604 

Açucar e .(1 
c:ool 

d) Phc:al de 

Contribu!ç~o TAP•!O$ 
PrevidancU'-
rh• 

t •• \lln1ftl',•; 
r ~~~~~ r I li IA I ~; 

,\ ~I 1. X O !V 

Ctl\IICO 

• ) ,\ 1 I ( I t <' t' ,r <' I -~ 
1 1 utu1.1 ,I.: ll!q ,,., AI\'I'·'IUJ I>U 
,. ~k!J!I.lt~<u 1.1'-1\Wf-701 

/.r~ u .. ·e ,lo• ~h'r:.i Aln'-10~ ou 
. I.1'-All'f-7CZ 

~de•oa~6 

CLASSE ESPtClAL - de 52 a 5~ 

CLASSE C - dr- 48 a 51 

CLASSE B 
CLASSl: A 

~ de 4J 1 47 

·dc37a4~ 

CLASSE! ESPECIAL " dt J4 1 56 

CLASSE C • dr: SO ~ 53 
CLASSE B 
CLASSE A 

- de 47 a 4!1 

" de 40 a -46 

Ul:l'l:R.tNCIAS DP. VJ!NCH!!:NTO CU' 
SA[...(RIO l'Oil CLASSC 

Cl.ASSJ! !:Sl'I!CIAL - de .H a 37 
- do;- JO A l4 

,\rt: 1 1<:1· J, l'lc 
rri1 ttU<.ll' <' L~ 
l"liJ\>L~~<H'' _ 

,,,.~r r~~.:~ u,. c11!. 

ART-103 uu Cuntr.lmostTC 
Ll'·,\HC• 70J ArtíCicc Es

pcciu.lindo 

- de 24 a 29 

~ de i:O 1 2l 
- do 14 11 1!1 

~·~.~~~~·.;=- c ~-~~!. 
ART-104 ou • 
l.T-ARi-7041 Arttfice 

.. 
" 

~r~~~ i~.\~;·ot~~ 
ni.1 -

·\rt Ífi.Ct" tlt' AT· 
tcs Cr:ÍL'i.C:IS 

,\rtífic-c de A! 
ron::;utka 

ART•70S ou 
LT-,\RT-705 

ART•706 ou 
LT•ART•70ú 

MtT•707 ou 
I.T•ART•707 

lo) .\•1.\1!1,,,. ,,,. Ar AnT-70!l nu 
t li 1, ,. ' l.T-,\lt'l· 70~ 

b.::::" 
OtJTT<A~ ld JVIU.J :::~~~ tor 

NS-!117 OU 
!..l·NS·!ll 7 
SS-?H ou 
l.'f·NS-9l~ 
,'fS•!I:H uu 
J.1'·1j.;-n~ 
NS•!JH uu 
1.1-~~.-ot~~ 
fl:••,1l- <III 
Jl•lf!o•\1/l 
tl.~•\11 (t Ull 
I.I'·N';•lllh 
ll':i•:ll ~ dU 
1.1'. h ::i-? ~ l 
XS:•9lb ou 
l.T•:lS•f2't. 
NS·~20 i!U 
LT•!'fS•9liJ 

lUiS IJI. s!n.L 

fH.~··•uu 

r:r-:Js.;~n!l) 

I • ''""'~I~ I • 
i•ll:<'nllllilu 

l:nr~·ul1dro .\tr~ 
(101<Q 
L'nadstleo 

Aux l1illr do 
A1 tifice - Jci 1 11 l) 

t:I,MSH l!$11UCI ... I. • LI• S~ 11 $7 
':J,AIJIUI C • \111 49 " U 
CL,\SSU IS • <lot ~~ ~ U 

ÇL.r\SSt! A .. de J1 11 U. 

b) FIT!!IIcêutico NS-903 ou CLASSC Z:SP!õCIAL • de 5' 1 p 
L.T•NS-908 CLASSE ll - d~ 46 r. ~l 

OUTRAS A.TtVID~ (joTn.ld.!. d• 4 hons 
IJI!::l lJU N[VUJ. 

SUPERIOII. 
(NS-900 OU 

LT•NS-900} 

c} Mfllico 

1-iédlco dot Saúdo 
Piiblic:c 
~~~ico do Tnb! 

~f~ico Veter1n!_ 

(jornada d.• 6 ho• 
ru) 

d) N9Ht:o 

NS·~HH ou LT 
N.S-901 
NS•90l ou LT 
li.S-90Z 
NS-901 ou LT 
NS-90$ 
NS-910 ou LT 
~-910 

t) lln~:euhlro l'lo- N!ô•\IU ou I.'T 
rt-•t•J liS·Pil 
L:oô~r,.CI' ~~:~i: ou I.T 

P•fc:Qluao NS-1107 ou LT 
/lS 1101 

Ticnlc:l a• As- tlS·'H~ ou lt 
'1111t•H Cultunh NS•Ill 
Téc::nlc-1) ta Co•u- H5-9U ou LT 
nlu~io loei&l NS•Ul 

CLASSF. A - dto J1 " 4S 

CtASSI! C 

CLASSZ: 11 

CLASSE A. 

CLASSE C 

CLASSE li 

CL.\SSE A 

• dt' (4 11 ~ 7 

• liC" 39 a o 
-de J2 & H 

• de SI) a S3 
-de" 47 a 49 

• dr- 41 a 46 

CI.A~fol: .C~I•n:I,O.I, • ~~~ SI 11 S\ 

CLASSt C 

Ct.A:tSl; !I 
cUt.s:a A 

- ,1" n ,, H 

- J, H • 'IJ 
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' " I V 

rt>ll't:~>nti\'; rJ:nmr.N.CtAS te vt:tc.nu:ntu I! 
C"UT os cOn!t;o -"-'---+---' u_«_J:~~_:_s _ ----1-----'SAW=::c':.:o;_, :c'~c:"..:'""""'-'---

í) lo:th"'O \"1'. ('<'1"1>. 
111>"•1',•••> '•'"'•'l 
l ol.t .\~· "n~ < ,, 'j ~ 
: ,.,h,ol ,. ol [lo•. 
:o•n ,,.t''l'•' tl~ 

"•1'• "'. ' ., .~.lo.l' 
t>.>l) 

(jorn:.•l.• •'• ',' lwo. 

-.,:~.~li UIJ 1.1 
:\;.-nl 

n.o.s~;ro c 
rt.A'iSl [I 

Cl.ASSt A 

• d~ 41 ;L 49 

-de H 4 46 

- Jc 40 a H 

NS-929 ou CI.ASSE llSPtCIA!. - de SZ a Sl 
I.T·NS·9~~ t:I..ASS!õ ll • de 4~ a 51 

CLo\SSE A • de B o._ 43 

OIJTIUS ,\TlVID~ ---·-·-·--1----j---------
UEr. 11r. N!Vt:t. 

Sl1l'l:Jtl01> 

{NS•UOU OU 

!."l'•~'>·'ltlll}1 

C'Ll'fllA.'i,\TfVt~ ,, 
~:.c; 1~: Nfv::r. 

/1!010 

Ç\M-1000 00 

LT•t>."-1--1000) 

h) ,\ul~h·nh• SIJ<:j N~·')~[l IIII 
"I t:r~NS·!l~ll 
Lllhl iult•.:,ir lu t.::i-~.\: ou 

t.'r·NS·'Jll 
~;:~~~;;:~c\ n• o\~•·.f SS-~H ou 

~:i::::~~·:·~' ·.st~c ~~i~~~~:~~: 
1 l-N'->)[~ 

~\Hll H>liiHI '!5· 1,)!1~ OIJ 
!,l•S'o 90S. 

ll1:1\I~O , 1 Re;~· I.S-906 ou 
billto.~~:i•• t.T-NS-1106 

.. !:r.reTmetro NS·!J04 '" 
LT•NS-~04 

AJ!Clltc tlc íolr~Cnç:io ~1-lDlO ou 
1.r-n:-1olo 

~~~n;~cl:~~ :···~~J.!_IIC'~ t"'l·lO~Z ou 
l-1'-m·10l2 

·"-t:'·mtc <.h: l!i1:i..:-ne c !+1•1029' C\J 
.';i~l:· do T'l'~l'lltho t.T·~!4 1D29 

:·;~cn~;d•:Í~'ri~!;p~ç~; MHO:!O ou 
··-~·rt'lo 

LT-tl-!~lOZO 

:~~:~·~:-~r:~~::~~~~~~~~ 1'.1-1•10-ll Otl 
L'l'~~t-10.11 

,,~ente rJ~· -~~·rviço$ t:-•·1004 ou 
l~"•r<h-•tt>CIIl:tr~·5 LT-~1--100>1 

,\u:d Un (]~· l:nr~·nn.:.!. ""'1-lllOt ou 
&~'III LTwf-J,j.lOOl 

llcsctthhtu t,!!.l--1014 ou 
LT-t-~>J-,.1014 

!I ~ 1~ ~ 11 IV 

CLASSE [;SI'I:C.lAt. - d.a Sl o. Sl 

1:1..1\SSF. 1\ 

C.:I.ASS!! A 
• tlt ol.2 D 50 

- <lc 33 a H 

'CT.ASSt ESPECIAL • ,, " . " CLASSE !I ,, 
" ' " CLAsse 1o. ,, 
" . " 

CLASSP. fSI'tClA!, • do 37 c l9 

"'"""'. • do ll. 
' " 

CJ.\SS1l A .. dcZ4a3-0 

----~-.. ~-~~~~-~-,----r~-~~--~-~~-,-~,.~.-,:-o-·-~~0~;~-- ·-c~r:~~-~~~~-.~-~;i:"~~r.~t·~~~:·~~ 

raquftr.:~ra ~=~~ror~ 
T&:nl.t:o de C:cmtôibl· NJ-10•2 ou 
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n:.t t'ate1orh l'uni:~011:1l Fblldos t11t P..-;ulUientCI 
ll• Artlfi•·v Urt .-.rh•s 
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................................................ , ............................. . 
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l•I,..ID!,'IoLo -r. lt~•l~...,.tlfl, 

(Às Comissões de ConstituiçãO e Justiça, de Legislação Social, de 
Serviço Público Civil, do Distrito Federal e de Finanças.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGLSLATIVO N• 28, DE 1980 

(N• 62/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e Indus
trial, firmado entre os Governos da República Federativa do Brasil e 
do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Econômi

ca e Industrial, firmado entre os Governos da República Federativa do Brasil 
e do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 339, DE 1980 

ExcelentíssTrifó"S-"Senhores Membros do Congresso Nacional: 
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Fe

deral, tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Cooperação Econômica e In
dustrial, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino dos Países Baixos, em Brasília, a 23 de julho de 1980. 

Brasília, 20 de agosto de 1980.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE-I/DAI/224/800(B46) (F26), DE 
18 DE AGOSTO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
RELAÇ0ES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência o 
texto do Acordo _entre o Brasil e os Países Baixos sobre Cooperação Econô
mica e Industrial, assinado em Brasília, em 23 de julho de 1980, pelo Embai
xador dos Países Baixos, Senhor Hein Theo Shaapved, e por mim. 

2. O mencionado Acordo visa a intensificar a cooperação econômica e 
industrial entre os dois países, criando urna ComisSão Mista para melhor 
coordená-la. 

3. Permita-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o Go
verno brasileiro ratificar o presente Acordo, sendo para tanto necessária a 
prévia autorização do Congresso Nacional, conforme os termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição Federal. 

4. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mensagem 
Presidencial, para que Vossa Excelência, se-assim houvefJicir bem, encaminhe 
o texto do anexo Acordo à apreciação do Poder Legislativo. 

AProveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo fespeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E O GOVERNO 00 REINO DOS PAI SES BAIXOS SOBRE 
COOPERAÇÃO ECONOMICA E INDUSTRIAL. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos 
Países Baixos, 

Desejosos de fortalecer os tradicionais laços de amizade que unem seus 
países, e de intensificar a cooperação econômica-·e industrial em base de igual
dade, visando ao benefício mút1..o de ambos os países, 

Convieram no segUinte: 

Artigo I 

As Partes Contratantes encorajarão e procurarão desenvolver mutua
mente a cooperação econômica e industrial entre instituições, organizações, 
empresas e outras partes interessadas nos respectivos países. 

Artigo II 

As formas, modalidades e condições para cooperação dentro do quadro 
deste Acordo serão negociadas e acordadas pelas instituiÇões, organizações, 
empresas e outras partes interessadas, com base nas leis e demais a tos norma
tivos dos respectivos países. 

Artigo li! 

As Partes Contratantes procurarão facilitar, na medida do possível, as 
formalidades relacionadas com a preparação, contratação e implementação 
da cooperação dentro do quadro deste Acordo. 

Artigo IV 

Fica estabelecida pelo presente Acordo uma Comissão Mista Intergover
namental de Cooperação Econômica e Industrial entre o Brasil e os Países 
Baixos. A Comissão Mista poderá incluir representantes de instituições, orga
nizações, empresas e outras partes dos dois paises. 

Artigo V 

I. A Comissão Mista examínará e promoverá as relações econômicas e 
industriais enfre os -dois países. Examinará, de uma maneira geral, todos os 
assuntos de ordem econômica relativos à cooperação nos setores da econo
mia dos dois países nos CfuãTs tãrCOOperação possa ser iniciada. 

2. Com vistas ao desenvolvimento dessas relações, procurará identifi
car áreaS de iriteresse comum e tomará pro:vidências para a implementação de 
projeto e programas específicos. -

Artigo VI 

A Comissão Mista servirá como meio para a troca de informações e con
sulta sobre assuntos de sua competência e encorajará e facilitará contatos en
tre as instituições, organizações, empresas e outraS partes, mencionadas no 
Artigo I. 

Artigo VII 

A Comissão Mista reunir-se-ã em Brasília ou na Haia, por solicitação de 
qualquer das Partes Contratantes. 

Artigo VIII 

1. As Partes Contratantes notificar-se-ão, por escrito, do cumprimento 
das formalidades constitucionais exigidas por ambos países para a entrada 
em vigor deste Acordo. O Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias a contar 
da data da última dessas notificações. 

2. O presente Acordo terá vigência por um período indeterminado. 
Qualquer das Partes Contratantes poderá notificar à outra, por escrito, sua 
decisão de denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis meses a Con-
tar da data de recebimento da nOtificação. 

Artigo IX 

No que diz respeito ao Reino dos Países Baixos, o presente Acordo 
aplicar-se-á ao Reino na Europa e às Antilhas Neerlandesas. 

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para esse 
fim, assinaram o presente Acordo. 

Feito em Brasília, aos 23 dias do mês de julho de 1980, em dois exempla
res originais, nos idiomas português, neerlandês e inglês, sendo todos os tex~ 
tos igualmente autênticos. Em caso de divergência quanto à interpretação, 
prevalecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo do Reino dos Países Baixos: Hein Theo Schaapved. 

PROTOCOLO 

Por ocasião da assinatura do Acordo entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos sobre Cooperação 
Econômica e Industrial, os Plenipotenciários abaixo-assinados convieram, 
igualmente, no seguinte entendimento que deve ser considerado corno parte 
integrante do referido Acordo: 

As autoridades competentes do Brasil e das Antilhas Neerlandesas pode
rão manter consultas diretas quanto a assuntos relacionados com a coope
ração econômica e industrial entre o Brasil e as Antilhas Neerlandesas. Tais 
consultas, por solicitação das referidas autoridades, serão mantidas alterna
damente em Brasília e em Willemstad. 

Feito emBrasilia, aos 23 dias do mês de julho de 1980, em dois exempla
res originais, nos ídiomas português, neerlandês e inglês, sendo todos os tex
tos igualmente autênticos. Em caso de divergência quanto à interpretação, 
prevalecerá o texto em inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo do Reino dos Países Baixos: Heln Theo Schaapved. 

(Às ComiSSõeS de Relações Exteriores e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Do Expediente lido constam 
os Projetes de Lei da Câmara n9s 78, 79, 80, 82 e 83, de 1980, qUe receberão 
emendas, peiante a primeira comiSSão a qU:e foram distribuídos, pelo prazo 
de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, ••b", do Regimento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sobre a mesa, projetos de lei 
que serão lidos pelo Sr. }9-~ecretário. 
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São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 329, DE 1980 
Modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para 

o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais tam~ 
bém integre a remuneratão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O§ 19 do ~rt. 457, CL T, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ {9 Integram o salário; não só a importância fixa estipulada, 
como também a contraprestação habitual por horas extraordi
nárias, as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias 
para viagens e abonos pagos pelo empregador." 

Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
A modificação que aqui se faz ao vigente teixto do§ }'i' do art. 457, CLT, 

visa determinar, como está explicitado na emenda, que as importâncias cOr
respondentes ao pagamento por horas extras habituais passem a integrar o 
salário do trabalhador, para todos os efeitos legais, inclusive, especialmente, 
para o efeito de percepção de benefícios previdenciários. 

Devo lembrar, em favor da adoção da medida pleiteada, que presente
mente não são poucas as decisões de nossos tribunais trabalhistas mandando 
computar as horas extras na remuneração do empregado, para todos os fins. 
Entretanto, tais decisões carecem de respaldo legal ou, então, beneficiam ape
nas aqueles trabalhadores que eventualmente recorrem ao-judiciário, não 
abrangendo os demais. 

Por outro lado, é sumamente injusto o procedimento atual da previdên
cia social que, para calcular as contribuições devidas por seus segurados, não 
se esquece de incluir as importâncias percebidas a título de horas extraordi
nárias, mas, no momeirito de prestar-lhes qualquer benefício, simplesmente as 
desconsidera. 

Assim, por se tratar de medida compatível com a tendência jurispruden
cial trabalhista e com o princípio de justiça que deve prevalecer nas relações 
de trabalho, contamos com o apoio da Casa para a aprovação deste projeto 
de lei. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1980. - Cunha Li_ma. 
LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Da Remuneração 
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos 

os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 

§ J9 Integram o salário não só a importância fixa, estipulada, como 
também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias pátá via~ 
gem e abonos pagos pelo empregador. 

§ 2º Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as 
diárias para viagem que não excedam de cinq üenta por cento do salário per
cebido pelo empregado. 

§ 3'i' Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada 
pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empre
sa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer titulo, e destinada à dis
tribuição aos empregados. 

(Às Comissões de Constituição e1ustiçi:z, de Legislação Social e 
de Financas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 330, DE 1980 

Institui o "Dia Nacional do Seringueiro", e dá outras providên-
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'i' Fica instituído o "Dia Nacional do Seringueiro", a ser come

morado no dia 20 de janeiro de cada ano. 
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

J ustifica~ão 

O seringueiro é uma fig-Ura digna de admira-ção e, eni.bora legendária, é 
praticamente ignorada da maioria dos nossos patrícios. Sempre incluí o serin
gueiro entre aqueles que ajudaram a desbravar a Selva Selvaggia da Amazô
nia, penetrando-a com "ímpeto quase guerreiro'\ como escreveu Arthur Ce
zar Ferreira Reis,sem atentar para os perigos da empresa. 

Graças a essa classe, o Brasil teve sua presença física naquele mundo de 
água e selva, extraindo o látex e preparando a borracha como uma das bases 
ecOnômicas da área amazônica e que, no princípio do século, depois do café, 
foi a que ofereceu maior receita ao tesouro nacional. 

Homenageando-se o seringueiro, através de uma lei que contribua para 
lembrar, anualmente, o seu vulto, estaremos cumprindo um dever de gratidão 
para com essa classe que, através de seu trabalho silencioso, deu e ainda estâ 
dando valiosíssima contribuição ao Brasil. 

Quando falamos em seringueiro, não podemos dissociar a outra classe 
que complementa o duo, a do seringalista, porque, se o seringueiro, no seu la
bor cotidiano, arrisca a vida e o trabalho, o seringalista arrisca a vida e o ca
pital, e os dois sempre preocupados, visando à produção gumífera, porque a 
borracha, como matéria-prima essencial para a vida dos povos, se confunde 
com o petróleo. Aquela é corpo e este é sangue e ambos representam segu
rança nacional. 

Daí ser das mais justas a lembrança de festejar-se anualmente essa classe 
heróica, admirada e legendária, no dia 20 de janeiro - data também consa
grada a São Sebastião, o santo predileto da maioria dos seringueiros. Tam
bém nesse mês os trabalhos gumíferos ficam praticamente encerrados, pelas 
copiosas chuvas que caem nas zonas produtoras de borracha, o que leva o se
ringueiro a dedicar-se a out_ro mister, até o reinício de sua atividade, a partir 
da segunda quinzena de abril. 

Sempre nutri admiração pelo seringueiro e com ele sempre me preocupei. 
E não foi por acaso que, quando Deputado Federal, apresentei, no dia l'i' de 
maio de 1963, o Projeto n9 282, de amparo ao seringueiro e ao agricultor da 
Amazônia, o qual certamente serviu de subsídio para a lei conhecida como do 
FUNRURAL, hoje extensiva a todo o território pátrio. 

A figura patriarcal do ex-Deputado à Assembléia Legislativa do Estado 
do Acre, Joaquim Lopes da Cruz, de Cruzeiro do Sul, teceu loas à nossa ini
ciativa e a Assembléia Legislativa do AmazonaS aprovou moçãO- de louvor à 
nossa pessoa. 

Portanto, cremos chegado o mOmento de imortitlii:ar-se, através de lei, o 
reconhecimento nacional ao seringueiro. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1980.- Jorge Kalume. 

(Às Comissões _de Constituição e Justiça e de Educação e Cultu
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Os projetos lidos serão publi
cados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidas as seguintes 

Em 20 de novembro de 1980 
Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 6 de dezembro de 1980, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, § 2'i', da Constituição e art. 44 do Regimento In
terno, participar da XXXV Sessão da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas - J'i' período. 

Atenciosas saudações. - Jarbas Passarinho. 

Em 20 de novembro de 1980 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

- País a partir de 21 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na 
forma do art. 36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, parti
cipar da XXXV Sessão da Assembléia Geral da Organização das Nações 
Unidas - 3'i' período. 

Atenciosas saudações. - Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- As comunicações lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidas as seguintes 

OFICIO N• 226/80 Brasflia, 20 de novembro de 1980. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De

putados Guido Arantes e Nilson Gibson para integrarem, em substituição 
aos dos Senhores Deputados Francisco de Castro e Jayro Maltoni, a Comis
são Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 97/80, que-"dá n9va redação aos artigos 101 e 102 e ao item 
XIX do artigo 165 da Constituição Federal". 
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

O fi cio n' 227/80 Brasília, 20 de novembro de 1980. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De

putados Jorge Arbage e Guido Arantes para integrarem, em substituição aos 
Senhores Deputados Salvador Julianeli e Osmar Leitão, respectivamente, a 
ComissãO-Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição n9 94/80, que .. altera e acrescenta dispositivos na Constituição 
Federal, para o fim de tornar regra o ensino grattiüo e a cargo do Poder 
Público". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 536, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 193, de 1979. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1980. -_-Jos.ê Richa, Pela Liderança 
do PMDB. 

REQUERIMENTO N• 537, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Resolução n9 43, de 1978, que altera a composição 
de classes da Categoria- Funcional de Assi&te:pte Legislativo do _Grupo
Atividades de Apoio Legislativo de que trata a Resolução n9 18, de 1973, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1980. - Gilvan Rocha - Roberto 
Sãturnino - J arbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia da sessão seguinte, 
nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Há oradores inscritos. 
Com a palavra _o nobre Senador Orestes Quércia; queTalarâ como Líder 

do PMDB. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB- SP. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o PMDB, sucedâneo do MDB na Oposição, tCm como- porilO fundamental do 
seu programa a convocação-de uma Assembléia Nacional Constituinte, obje
tivo priórHàriõ", bàsíCá. Entende que essa luta estâ perfeitamente de acordo 
com a aspiração da maioria do povo brasileiro. 

Quando, numa situação como a nossa, ó -povo vê o seu futuro como um 
ponto de interrogação, quando as incertezas do ponto de vista econômico, as 
incertezas em razão dos problemas sociais, as incertezas em razão dos proble
mas políticos avassalam a Nação, como nos dias nos quais nós estamoS viven
do, torna-se fundamental pensar claramente, com vontade mesmo, na convo
cação de uma Assembléia Nacional Constituinte. Já disse nesta Casa, e repi
to, que o argumento de que, para se convocar uma Constituinte, há necessi
dade da derrubada do Governo, isto é, da ascensão d_e um outro poder, cai 
por terra quando nós analisamos a realidade; dQs acontecimentos políticos 
nos últimos tempos. Na França, por exemplo, em 1958, foi convocada uma 
Assembléia Nacional Constituinte; na Espanha, recentemente, sem a derru
bada material do poder. O mesmo pode e deve ocorrer no Brasil, Sr. Presi
dente, tendo em vista a situação deplorável, principalmente do ponto de vista 
jurídico, quando uma Constituição - se é que ela é digna deste nome-, re
talhada, tem que expressar a realidade jurídica do País, torna-se fundamental 
a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Quem pode, Sr. Presidente, convocar uma Assembléia Nacional Consti
tuinte? Um poder emergente, conforme a tradição dos tratadistas, ou o Con
gresso Nacional? Esse assunto foi ultrapassado na medida em que, recente
mente, a Mesa do Congresso recebeu um projeto de emenda de nossa autoria 
e deu tramitação à mesma, convocando uma Assembléia Nacional Consti
tuinte. Em razão de algumas divergências no Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro, nós retiramos, antes da votação, aquela emenda. Hoje, es
tamos assumindo a tribuna pela Liderança do PMDB, para anunciar a apre
sentação de uma emenda que prevê a convocação de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte para 15 de novembro de 1982. 

Este novo projeto, Sr. Presidente, teve a colaboração de diversos compa
nheiros do PMDB: do Presidente nacional do Partido, Ulysses Guimarães, 
do Líder Paulo Brossard, do Líder na Câmara, Freitas Nobre, e de diversos 
outros parlamentares com quem trocamos idéias, com o objetivo de fazer 
com que este projeto realmente tenha o respaldo do PMDB e, acreditamos, o 
respaldo de todos os Partidos de Oposição nesta Casa e no Congresso Nacio
nal. E, evidentemente, também o respaldo que nós pretendemos do Partido 
situadonista. 

O Sr. Gih'an Rocha (PP- SE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB - SP) - Com prazer, nobre 
Líder do Partido Popular. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sabe V. Ex• do empenho das forças de· 
mocráticas, que assim podem ser chamadas neste País, para a concretização 
de uma Assembléia Nacional Constituinte. Sabe também V. Ex• a grave crise 
econômico-social que este País atravessa e os prejuízos que advêm do Con~ 
gresso Nacional perder quase todo seu tempo útil, no sentido de dar ao País 
uma legislação que seja coerente com o estado democrático. Vê V. Ex• quanto 
prejuízo trazem esses resquícios de arbítrio, que aindã empanam a chamada 
abertura do Presidente Figueiredo. Ontem, Sua Excelência o Senhor Presi~ 
dente da República anunciava modificações na legislação eleitoral. Como se 
fosse coisa complicada e necessitando revisões freqUentes, a missão popular 
de escolher democraticamente seus dirigentes. Esse princípio simples, essa 
base elementar da democracia torna-se complicada na medida em que o Go
verno tenta faz~r da escolha popular uma maneira de se manter no poder. E 
tudo indica, Exf, que, no próximo ano legislativo, enquanto o povo brasilei
ro, não literalmente, mas absolutamente, e de verdade, morre de fome no 
Nordeste, ainda iremos lutar para o estabelecimento das regras de um jogo 
multissecular, que é o jOgo democrático. V. Ex• tem toda a razão em insistir 
que o problema principal deste País é a organização democrática, sem a qual 
não se resolverão rlCnhum dos graves problemas do País. E para a reorgani
zação democrática é claro que somente se auscultando diretamente o povo, 
seus anseios e seus direitos por uma Assembléia Nacional Constituinte, estará 
o Congresso em condições de passar para a sua alternativa principal, que é a 
de éijudar, na harmonia dos poderes que não existe até hoje, a resolver os 
problemas nacionais. V. Ex•, seguramente, conta com o apoiamento de todas 
as verdadeiras forças democráticas deste País. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB - SP) - Agradeço ao nobre 
Líder dO Pútido Popular, que também subscreve esta nossa emenda, este 
nosso projeto de emenda constitucional, agradeço o seu aparte pela adesão e 
pela justificativa dessa adesão. Realmente, temos que fazer prevalecer o pri
mado da política sobre os problemas deste País, resolver problemas elementa
res como o da legislação bâsica da Nação brasileira ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB -SP)- Em razão disto, Sr. Pre
sidente, nós estamos encaminhando este projeto, que vou passar a ler daqui a 
instantes, depois do aparte do nobre companheiro Itamar Franco. 

O Sr. It8.mar Franco (PMDB- MG)- Eu quero me congratular com 
V. Ex• dentro da mesma linha do líder do Partido Popular, Senador Gilvan 
Rocha. V. Ex' tem razão, a normalidade institucional deste País só será asse
gurada com a convocação dC ur:n3: Assembléia Nacional Constituinte.~ o po
der origiriãrio,--é o' povo atrãvé_s_ de todos os segmentos sociais opinando. A 
Constituição está por- demais remendada, não há mais como reformulá-la. A 
todo instante, temos ouvido falar na chamada paz social, mas essa paz social, 
Senador Orestes Quércia, ela só será obtida através da normalidade política, 
normalidade política que nós não temos. E, ainda ontem, não é surpresa para 
ninguém, o Presidente da República falou na modificação da legislação elei
toral. Fala-se nas eleições de 1982, mas nem as regras eleitorais nós conhece
mos. Estamos entrando no-jogo, no escuro. as Oposições brasileiras sabem 
que vão jogar no escuro. O_ Governo vai tentar se perpetuar através de 82, 84, 
até o ano 2000, como nós jã ouvimos falar nesta Casa. Então, faz bem V .. Ex• 
reapresentar, digamos assim, essa sua idéia da convocação de uma Assemble
ia Nacional Constituinte pelo Congresso N<1_cional. t claro que a tradição 
brasileira tem demonstrado, não só na história contemporânea, que essa con
vocação pode se dar pelo ExecUtivo. Ninguém discute que ela pode ou não se 
dar pelo Executivo. Ela tem se dado pelo Executivo. Mas não há nada que 
impeça que o Congresso Nacional, através da emenda que ... 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB- SP)- Muito mais democrati· 
camente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Eu diria até que seria mais de
mocrático. V. EX• fala da convocação da Assembléia Nacional Constituinte 
em 1982, nós hoje defendemos que ela deveria vir agora. Evidentemente po-
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deria estar o Congresso funcionando, nos seus poderes ordinârios, e a Às
sembléia Nacional Constituinte, convocada, examinando os aspectos para a 
nova Constituição deste País. Veja V. Ex•: o que se tentou em 1967? Institu
cionalizar o processo rompido logo depois, em 1969. Foi uma tentativa que se 
fez. A História tenta demonstrar, Senador Orestes Quércia, que o nosso en
contro tem que ser1 quer queira alguns ou não, mais cedo ou mais tarde, com 
a Assembléia Nacional Constituinte, voltando ao povo o direito do seu poder 
ordinário de dar uma nova constituição a este País. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte do 
eminente companheiro Senador Itamar Franco. 

Foi uma pena que o Líder do PDS tenha saído, porque S. Ex• ia ser pro
vocado neste instante pelo orador que se encontra na tribuna, em razão do 
seu sorriso durante o aparte do nobre Senador Itamar Franco. Como nin
guém sorri de tristeza ... 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- O sorriso do Senador Jarbas 
Passarinho, Senador Orestes Quércia, possivelmente deve ser porque S. Ex•, 
em breve, irâ ocupar a cadeira da Presidência do Congresso Nacional. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Então, houve um sorri
so também do Senador Aloysio Chaves, e como ninguém sorri de tristeza, 
sorriso de alegria, é evidente ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O SenadorAloysio Chaves, por 
exemplo, dá o sorriso, mas no fundo ele concorda coriosco. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP) - Nós estamos pressu
pondo uma adesão da inteligência lúcida de urn Senador da expressão do Se
nador Aloysio Chaves. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sorriso de adesão. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB - SP) - Pois não. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - V. Ex• chamou-me à colação, 
como se diz no jargão jurídico. Então, sinto-p1e compelido a prestar um escla
recimento. Naturalmente que a Bancada do PDS não estâ sisuda, séria, con
trafeita porque, segundo uma interpretação que passou em julgado aqui, a 
bancada dos melancólicos é da Oposição. Esta situação de melancolia, que, 
às vezes, domina aqui os eminentes colegas, ê própria dá Oposição e não do 
PDS. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Quer dizer que V. Ex• 
confirma que esse sorriso de siMpatia e de alegria é em razão da nossa pro
posta para convocar, através do Congresso Nacional, órgão que tem mais' le
gitimidade que qualquer outro neste objetivo~ para que tenhamos uma As
sembléia Nacional Constituinte e iniciemos, através do debate desta as
sembléia de delegados eleitos especialmente com esse objetivo, a solução da 
estrutura jurídica, como instrumento Capaz de nos levar ao desenvolvimento 
que queremos para este País. 

O Sr~ Gilvan Rocha (PP ~ SE) - Permite um aparte, nobre Senador 
Orestes Quércia? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB - SP) - Com todo o. prazer. 

O Sr. ·Gilvan Rocha (PP - SE) - Apenas um reparo à observação do 
Líder, em exercício, sobre a nossa melancolia ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Talvez Líder efetivo,nobre Se
nador. 

O Sr. Gllvan Rocha (PP - SE) - Provavelmente, Líder efetivo. 
Exibimos nossa melancolia, não digo orgulhosamente, mas sem dúvida 

da maneira mais correta pássfvel, porque nós não fazemos parte daquela le
gião governamental que teima em usar os óculos de Pangloss, que vê tudo 
cor-de-rosa, como os que o Senhor Presidente da República usou em viSita ao 
meu Nordeste, região sofrida, onde se está morrendo de fome, só viu alegria, 
só viu gente satisfeita no Nordeste. Mas pelo menos, temos essa virtude de 
sermos realistas; enquanto o Governo ri, o povo padece; e nós preferimos, 
melancolicamente ou não, ficar com o povo. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- V. Ex• me permite? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Ouço o aparte do nobre 
Senador .Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Senador Orestes Quércia, em pri
meiro lugar, V. Ex• estâ numa posição um tanto contraditória, porque foi o 
primeiro subscritor de uma Proposta de Emenda à Constituição visando a 
convocação de uma AsSembléia Nacional Constituinte, Proposta de Emenda 
esta que tive a honra de relatar na Comissão Mista. Chegando ao Congresso 
Nacional, iniciada a discussão, V. Ex• a retirou. Agora, insiste na convocação 
da Assembléia Nacional Constituinte. De duas uma: ou a Proposta de Emen-

da, patrocinada por V. Ex•, padecia de algum vicio insanâvel, inclusive da 
oportunidade, parece que foi o critério que presidiu a decisão de V. Ex•, ou 
então V. Ex• não estã convencido da tese que defende. Quanto ao Nordeste ... 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Agora V. Ex• vai passar 
à segunda parte da resposta respondendo ao Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - O debate ficou triangular. 
Quanto ao Nordeste, a que se refere o nobre Líder do PP, ouvi, na pre

sença de vários parlamentares do Nordeste, a declaração do Senador Dinarte 
Mariz de que nunca, em nenhum período anterior, em qualquer Governo, o 
Nordeste recebeu tanta ajuda quanto a que jâ foi conCedida no Governo do 
Presidente João Figueiredo. O Presidente da República, no Nordeste, ao lado 
de outras declarações, informou ao povo que já havia transferido para aquela 
ãrea, só com o problema da seca, mais de vinte e três bilhões de cruzeiros. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB - SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex• e esclareço que não há nenhuma contradição de minha parte. Eujâ ex
pliquei, claramente, o objetivo da retirada do projeto anterior, porque algu
mas modificações foram colocadas neste projeto, jâ agora com a adesão das 
lideranças maiores do meu Partido. E em razão disso, espero que a Oposição 
estej'á. de acordo com este projeto, que não difere fundamentalmente daquele 
anterior; basicamente é o mesmo, mas algUmas questões formais foram reti
radas e esperamos agora a adesão total da Oposição a esse projeto de nossa 
autoria. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) :-Adesão total da Oposição? A Opo
sição, então, estava contra o-projeto de V. Ex•? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Existiam algumas dúvi
das a respeito de aspectos formais. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Bem tinha razão eu, no meu pare
cer, quando não aceitei a Proposta de Emenda de V. Ex• 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Então a recíproca é ver
dadeira: esperamos que agora aceite, já que não ace:itou o primeiro em razão 
das alterações que flz. Vamos dizer que V. Ex• o aceite agora, porque, se a 
re-cíproca é verdadeira, V. Ex• estarâ de acordo com este novo Projeto. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• sabe que, no debate promo
vido pela Comissão Mista, um ilustre jurista de São Paulo, convocado por V. 
Ex•, respondendo a uma colocação do Senador Leite Chaves, esclareceu que 
o Congresso N aciOriai ,;_ basta iet a--"Cõnstituição -= não tem eõmpetênciã 
para convocar uma Assembléia Constituinte. Não 'a tem também o Senhor 
Presidente da Repüblica, desde que foram revogados os atas de exceção. De 
sorte que só um entendimento amplo, a nível suprapartidârio, envolvendo ne
cessariamente a pessoa do Presidente da República, é que pode permitir o 
exame de uma questão dessa natureza. De outra maneira não hã solução jurí
dica, porque não há uma ordem política; a ordem jurídica não foi destruída 
em virtude uma Revolução, de um movimento revolucionârio novo no País; 
portanto, a Assembléia Constituinte- é uma tese para ser examinada sob dife
rentes aspectos, inclusive quanto a esta competência que V. Ex• se atribui, 
junto a outros colegas, de convocá-la através de uma emenda à Constituição. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP)- Acredito que esta é uma 
matéria ultrapassada, porque na medida em que a Mesa jã aceitou a emenda 
anterior ... 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - Ulírapassada não, muito a tua!, 
porque, pertinente cõm a- Proposta. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDB- SP) - ... e aceitou a trami
tação da emenda anterior, implicitamente, aceitou a possibilidade da emenda. 
t uma realidade .que nós entendemos, que o Congresso ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Orestes Quércia, per
mite V.Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)
Senador Orestes Quércia, solicito ã. V .Ex• que não conceda mais apartes, pois 
o tempo de V.Ex• estâ esgotado. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (PMDa- SP) - Pois não, Ex• O Con-
gresso deve até estabelecer esta convocação. · 

Concedo aparte ao nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Apenas para lembrar ao nobre 
líder do Governo, Senador Aloysio Chaves, que ainda ontem o eminente e 
ilustre jurista Afonso Arinos de Melo Franco defendia a tese de que o Con
gresso Nacional pode convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) -V .Ex• sabe que só poderã fazê-lo, 
se houver entendimento a nível de todos os Partidos, porque, de outra manei-
ra ... 
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O Sr. Itamar Franco (PMDB-MG)- Mas, V.Ex• disse que não poderia. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Eu peço vênia a V.Ex• para insistir 
nesta matêria que, aliâs, é a tese defendida pela própria Oposição. O ilustre 
Presidente do PP ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Um dos Presidentes. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) ... o ilustre Senador Tancredo Neves 
declarou que é quase uma ingenuidade pensar em convocar uma Assembléia 
Constituinte, sem a participação do Presidente da .República. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -Isto é um pensamento do nobre 
Senador. Mas, não quer dizer que o Congresso não possa, nobre Senador 
isto é outra coisa. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E o movimento iniciado com ma
nifesto de alguns partidos da Oposição e, depois, em praça pública, em São 
Paulo, reunindo cerca de 500 pessoas, mostrou que esse projeto é um nati
morto. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, Ex• V.Ex• disse que não 
poderia. Nós estamos dizendo que pode. 

O SR. ORESTES QUll:RCIA (PMDB- SP)- A questão ê clara, como 
ficou evidente, porque o contraditório, aqui, é o ilustre Senador paraense, 
porque S.Ex' admitiu que, se houvesse um consenso de todos, poderíamos 
convocar. Evidentemente, o que quero é um consenso da maioria, através da 
aprovação de uma emenda porque, se isto houver- e aí a minha tese estâ de 
acordo com a tese de V. Ex'- nós poderemos convocar a Assembléia Nacio
nal Constituinte. 

Sr. Presidente, então, somente para ler o projeto ... 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria que V.Ex• concluísse o 

seu pronunciamento porque temos vários oradores inscritos. 

O SR. ORESTES QUll:RCIA (PMDB - SP) - Leio a Proposta: 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N• /1980 

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 
art. 49 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgam a se
guinte Emenda Constitucional: 

Art. 19 incluam-se, nas Disposições Gerais c··Transitórias da Consti
tuição Federal (Título V), os seguintes artigos: 

Art. 1:: convocada a Assembléia Nacional Constituinte, a ser 
eleita cm 15 de novembro de 1982, com poderes ilimitados para ela
borar e promulgar a Constituição do Brasil no prazo que vier a ser 
estabelecido pelos Constituintes. 

§ 19 Enquanto não vigorar a nova Constituição, uma Câmara 
Legislativa ordinâria, composta por dez por cento dos Constituintes 
eleitos pelos mesmos, funcionarâ nas dependências do Congresso 
Nacional. 

§ 29 Votada a nova Constituição, a Assembléia Constituinte da
rá por terminada a sua missão, separando-se a Câmara dos Deputa
dos e Senado Federal, que passarão ao exercício da função legislati
va. 

§ 39 São preservados os mandatos dos Senadores eleitos pelo 
voto popular direto e secreto, que poderão participar dos trabalhos 
da Assembléia Constituinte. Todavia, só poderão votar se recebe
rem mandato expresso do corpo eleitoral para tal fim, manifestado 
nas eleições de 15 de novembro de 1982, na forma das instruções 
que forem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Art. '1!1 O inciso III do § 2• do art. 152 da Constituição passa a 
ter a seguinte redação: 

Art. 152 ............................................ . 
§2• .............................................. .. 
II - a atuação permanent~ dentro do programa, assegurada 

ampla liberdade de propaganda, inclusive a gratuita, através das 
empresas concessionárias dos serviços de radiodifusão, na forma da 
lei e das instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral." 

Justificaçào 
Visa esta emenda, antes de mais nada, convocar a Assembléia Consti

tuinte, a ser eleita em 15 de novembro de 1982. 
Esta data foi escolhida porque ela marca o dia em que serão eleitos os 

novos membros do Congresso Nacional. Tem, por isso mesmo, a vantagem· 
de coincidir com as eleições gerais jâ previstas. 

A convocação de uma Assembléia Constituinte se impõe, em primeiro 
lugar, porque inegavelmente constitui aspiração nacional. 

O povo jã estã cansado de ver modificado e Estatuto Bãsico sem sua par
ticipação, muito embora permaneça no texto constitucional vigente, como Ie-

tra morta, o princípio de que "todo poder emana do povo e em seu nome é 
exercido" (art. 19, § 19). 

Verdade é que o Congresso Nacional tem o poder de reforma. Realmen
te, o Estatuto Básico atual o prevê nos artigos 46 a 49. Ao definir o processo 
legislativo, o art. 46 menciona, em primeiro lugar, as emendas à Constituição. 
Entretanto, é a própria Lei Maior que limita o poder de reforma. 

Já a Assembléia Constituinte tem poderes amplos, porque o povo a elege 
para elaborar a Constituição, sem qualquer restrição. 

Assim o entendem os autores: 
.. Para nós, Constituinte é o poder assim chamado porque tem a 

finalidade de elaborar a Constituição estatal. 
Sua natureza, portanto, é sempre suprema e, além disso, origi

nâria, individual e ilimitada. Essa limitação, como é óbvio, não 
acompanha a faculdade de modificar a Constituição, eis que esta, 
atualmente, sempre prevê no seu texto o processo de reforma, dis
pondo logo, inclusive, sobre o que pode e o que não pode ser altera
do. Tal previsão limita, de modo geral, o poder que vai reformâ-la, 
o qual, por isso mesmo, não merece a denominação de Constituinte, 
até porque, sendo via de regra, o próprio Legislativo jâ está então 
constituído."(Anderson de Menezes, "Teoria Geral do Estado", 
p.222.) 

Referindo-se à elaboração do Código Supremo pela Assembléia Consti
tuinte, doutrina Carlos Maximiliano: 

.. 0 primeiro sistema é incontestavelmente mais liberal e demo
crâtico; devolve à Nação o direito de alterar ou substituir as insti
tuições; satisfaz melhor o ideal de reconciliar o Governo com a li
berdade; o eleitor confere a investidura, consciente de que será am
pla, visto haver sido explícita." (Comentârios à Constituição de 
1946, art. 217, n• 651, vol. III.) 

A idéia de convocação de uma Constituinte conquistou a consciência 
cívica da Nação. Todos estão cansados de reformas que se fazem com fre
qUência inusitada, sem consulta popular. A Constituição, elaborada em 1967, 
foi totalmente modificada por um ato de força, quando foi- promulgada a 
Emenda n9 I de 1969. Num pedodo de apenas dez anos, seguiram-se mais 
onze emendas à Constituição, feitas sem consulta popular. 

Na verdade, a Constituição que af está ê uma colcha de retalhos, à qual 
estâ completamente alheia a participação popular. 

Por isso, o Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro, sensível às 
aspirações populare~ anseia por uma consulta às fontes mesmas do poder, 
isto é, o Colégio Eleitoral, a fim de que o povo seja ouvido e indique seus re
presentantes, conferindo-lhes poderes expressos para elaborar uma Lei Fun
damental que, nesse tormentoso período de nossa História, exprima o ideãrio 
que anima todos os brasileiros, desejosos de instauração de um regime de li
berdade e responsabilidade, que concilie nossos compatriotas e assegure o fu
turo e a prosperidade do País. 

Isto só pode ser feito através de uma Assembléia Nacional Constituinte, 
eleita com o mandato expresso para elaborar a nova Constituição da Re
pública. 

Fiel a essas aspirações nacionais, a presente proposta convoca a As
sembléia Constituinte para 1982. Serão eleitos Deputados e Senadores que •. 
uma vez realizada a tarefa de maior aprovação da nova Cart~ Magna, se se
pararão em Câmara dos Deputados e Senado Federal, passando ao desempe
nho das funções que lhes foram atribuídas, inclusive a legislativa ordinâria. 

A proposta preserva os mandatos dos Senadores eleitos pelo Voto direto 
em 15 de novembro de 1978. Como estes não receberam mandato expresso 
para votar uma nova Constituição, a proposta admite que tal poder lhes seja 
conferido pelo corpo eleitoral, em 15 de novembro de 1982. 

Os -mandatQ~ _dos Senadores elei~os por voto indireto cessarão com a ins-
talação da Constituinte. -

Alteração da maior importância é a indicada para o inciso III do § 29 do 
mesmo artigo 152, relativa ao debate político e à propaganda partidâria. 

Como todos sabem, foi praticamente abolida a propaganda pela impren
sa, especialmente pela radiodifusão. Nunca é demais lembrar a famosa "Lei 
Falcão", que amordaçou as agremiações partidárias. A nova redação propos
ta pãra o dispositivo constitucional restituiu aos Partidos a mais ampla liber
dade, inclusive o anterior direito de que gozavam à propaganda gratuita pelas 
emissoras de rãdio e televisão. 

Evidentemente, essa propaganda deve ser feita na forma da lei, de acor
do com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, ficàndo assegurada não 
só a liberdade mas também a responsabilidade. 

Estamos certos de que, se aprovar esta Emenda, o Congresso Nacional 
traduzirâ o sentimento e as aspirações da imensa maioria do povo brasileiro, 
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e darâ passo decisivo no sentido da reconciliação nacional e da pacificação 
dos espíritos, o que é essencial para Que a Nação encontre definitivamente o 
caminho do seu destino e do bemMestar de seu povo, congregando todos os es
forços e todas as vontades no mesmo sentido de paz, união, trabalho e devo
tamento à causa comum da grandeza da Pãtria. 

Sala das Sessõ_es, de de 1980. - Orestes Qilércia. 
Era o que tinha a dizer, Sr.- Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelásio Vie1:fa. -

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Almir Pinto, para uma breve comunicação. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na última sexta-feira, tive a oportunidade, nes
ta tribuna, de tecer algumas considerações sobre as recentes medidas gover
namentais na área econômicã, mais precisamente sobre o novo sistema de cãl
culo da Correção Monetária. 

Naquela oportunidade, disse de minha preocupação para com os muM 
tuários do Sistema Fin-anceirO de Habitação e os locatários de imóveis, cujos 
aluguéis seriam reajustados com base no índice Nacional de Preço ao ConsuM 
midor- INPC, o que representa reajuste semelhante ao da Correção MoneM 
tá ria. 

Muito menos que uma crítica, minha palavra procurou antever as conseM 
qüências desfavoráveis que a medida poderia ocasioilai'; soliciiail.do dos exeM 
cu ti vos governamentais uma possível adaptação de suas políticas às reais poM 
tencialidades dos usuários. 

De fato, Sr. Presidente, não seria justo, nem tamQém realístico, pedir que 
a faixa de famílias com renda mensal entre 10 a 20 salários mínimos passasse 
a retirar, gradativamente, uma parcela maior do salário para fazer frente ao 
aumento do custo com habitação, cuja representatividade, em faixas próxiM 
mas aos 20 salários mínimos, passaria de 25% para atê 55% do soldo mensal. 

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que o mesmo raciocínio aplicaMse para os 
não-mutuários do BNH, mas que terão aluguéis acrecidos na mesma proM 
porção das prestações do Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 

Quando externei essa preocupação, guardava no íntimo a certeza da senM 
sibilidade de nossos administradores para com os problemas _sociais de nossa 
comunidade, fato que pude constatar, logo no sábado, ao ler no Jornal do 
Brasil proposta do Banco Nacional da Habitação, no sentido de elevar odes
conto, no Imposto de Renda, dos juros pagos ao Sistema Financeiro de Habi
tação pelos mutuários, isto já no exercício de 1981, tomando 1980 como ano 
base. 

Com esta medida, pretende o BNH, via Imposto de Renda, possibilitar 
que o mutuário forme uma reserva para fazer frente ao impacto da nova pres
tação dentro do seu salário, diminuindo, possivelmente, o volume de futuros 
devedores daquele Banco. 

Tanto é assim, Sr. Presidente, que hoje nós vamos encontrar em manche
te de O GLOBO: 

BNH QUER PRESTAÇÃO DA CASA PRÓPRIA 
VINCULADA AO SALÁRIO 

O presidente do Banco Nacional da habitação, José Lopes de 
Oliveira~ Vãi -enviar estudo ao ministrO"-da Fazenda, Ernane Galvêas, 
propondo que os mutuários do Sistema Nacional de Habitação 
comprometam um mínimo de 15 por cento e um máximo de 40 por 
cento de seus salários para o pagamento das prestações dos imóveis. 

VêMse aí que já baixou de 25% para 15% e de 55% para 40%. 

A sugestão do BNH tem por base o mesmo princípio hoje utili
zado para o comprometimento da renda familiar nos fin3nciarrien
tos. Dentro da proposta, o BNH levará em conta as novas faíxas sa
lariais previstas na lei que no momento está em tramítaçãõ no- Con
gresso.(Página 25) 

Na página 25, então, vêm as- explicações, a Tabela price, sistema de 
amortização constante, Sistema de amortização por Outro métOdo e, assim 
por diante: 

Os mutuários do Banca Nacional da Habitação vão compro
meter o mínimo de 15 por cento e o máximo de 40 por cento de seus 
salários para pagàinento das prestações mensais dos imóveis finan
ciados. A medida consta do estudo a ser encaminhado ao- ministro 
da Fazenda, Emane Galvêas, pelo presidente do BNH, José Lopes 
de Oliveira. 

A decisão tem como base o mesmo pricipio utilizado, atual
mente, nos percentuais de comprometimento da renda familiar nos 
empréstimos imobiliáriOs. Segundo os técnicos do Banco Nacional 
da Habitação, essa medida não altera o nível de disponibilidade do 
mutuário que passarâ a pagar o reajuste das prestações com base no 
lndice Nacional de Preços por Atacado (INPC), independente da 
faixa de aumento em que se enquadrar seu salário. 

Os Parâmetros 

Levando-se em conta o sistema de correção pela Obrigação 
Reajustável do Tesouro Nacional- que tem o mesmo valor de uma 
Unidade Padrão de Capital (UPC)- um financiamento correspónM 
dente a 100 UPCs (Cr$ 66,4 mil, atualmente) só pode ser obtido me· 
diante comprovaÇão de renda famililar miníma de Cr$ 3.036,55, na 
hipótese de a amortização ser pela tabela price; de Cr$ 3.084,56 pelo 
Sistema de Amortização Mista (SAM); e de Cr$ 3.132,57 pelo Siste' 
ma de Amortizações Constantes (SAS). Nos três casos, o compreM 
metimento com o pagamento da prestação deve ser de 15_ por cento. 

Se o _empréstimo for equivalente a duas mil UPCs (Cr$ 1,3 miM 
lhào, a renda familiar necessâria é de Cr$ 40.986,86 pela tabela pri
ce; de Cr$ 45.823.18 pelo SAM e de Cr$ 50.659,51 pelo SAC. O 
comprometimento mensal, referente a prestação do imóvel, é, res
pectivamente de 38 e 39 por cento. 

Para um financiamento de 2.250 unidades padrão de capital 
(Cr$ 1,5 milhão), o _mutuário precisa comprovar que ganha Cr$ 
47.466,83 (tabela price), Cr$ 53.238,73 pelo SAM e Cr$ 59.251,73 
pelo SAC. O valor do encargo é de 40 por cento. Um empréstimo 
máximo de 3.500 UPCs (Cr$ 2,3 milhões), a renda familiar tem que 
ser de Cr$ 85.868,46, no Sistema de Amortizações Constantes, e de 
Cr$ 96.295,77, no SAC. Nesse teto não se pode fazer amortização 
pela ta bela price. _ _ 

Com base nesses parâmetros, o BNH vai sugerir que sejam 
mantidos os m_esmos percentuais, depois que a correção monetária 
for calculada pelo INPC e os salários reajustados pelo mesmo índiM 
ce, só que de forma diferenciada, já que os aumentos vão de 110 por 
cento do INPC (até três salários mínimos), 100 por cento (de quatro 
a dez salários mínimos), 80 por cento acima de dez salários míni
mos, 50 por cento entre 15 e 20 salários e negociãção direta acima de 
20 salários. Para cada uma dessas faixas salariais, serão fixados per
centuais de comprometimento, para efeito de pagamento das pres
tações dos imóveis, respeitados, porém, os limites de 15 a 40 por 
cento da renda bruta mínima familiar. 

A inici8.tiva do BNH, como se deduz através do seu Presidente José Lo
pes de Oliveira , mesmo não tendo ainda sido aprovada pelo Ministério da 
Fazenda, a priori, merece meu irrestrito apoio, pois, embora não resolva o 
problema em toda sua extensão, de vez que em nada modifica a desconfortáM 
vel posição dos pagadores de aluguéis, de certa forma equaciona o orçamento 
dos mutuários do BNH. 

Sr. Presidente, embora seja apenas um curioso dos aSsuntos econômicos, 
sinto que nossos planejadores travam uma difícil pugna, buscando o 
equilíbrio do sisterilã. ecoriômico nacional. Com isso, várias freiltes fOram 
abertas, ora definindo-se uma política energética, ora modificandoMse a polítiM 
ca financeifa e, recentemente, ã.daptando-se à política salarial. 

Vejo no entanto, que não estou- sOzfnho quando digo do perigo quere
presenta a compatibilização da política salarial com as medidas financeiras 
recentemente adotadas. Tanto é verdade que o próprio BNH já sentiu a neM 
cessidade de introduzir novos mecanisinos na-Política tributária, cujos benefiM 
cios recaem exatameiite nos financiamentos entre Cr$M 1,3 milhão e Cr$- 2,3 
milhões, coiilcidentemente, mutuár1os efetivos ou potenciais do BN H que, 
para serem aceitos terão que comprovar, ou coinproVarem, renda mensal enM 
tre lO a 20 salãrios mínimos. É a classe média do Brasil! A classe baixa, ao 
nosso entender tem tido os seus interesses resguardados, no que se louve a 
conduta humanitâria do Presidente Figueiredo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como membro do Partido Democrático 
Socíal e por acreditar no comando do Eminente Presidente da República, 
bem como na capacidade de condução da "cousa pública" por parte de seus 
auxiliares, tenho dado meu total apoio aos projetes gOvernamentais aqui voM 
tados. na certeza de que essas medidas compõem uma estratégia global de 
combate aos problemas económicos que nosso País enfrenta, mas, também, 
consciente que nas _ciências sociais, os feriômenos não são susceptíveis de 
maiores cOntroles, pois, ·nem sempre, a comunidade reage da forma esperada 
aos "estímulos" a que a submetemos. 

Na verdade, até pretendo que a minha técnica de diagnóstico médico não 
se assemelhe aos diagnósticos económicos, e esteja conduzindo-me para de-
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duções erróneas. No entanto, Sr. Presidente, confesso minha desconfiança 
quanto ao prazo de vigência da nova política salarial, em função da recente 
diretriz traçada pelos gestores da política económica nacionaC A liberação 
dos juros, da correção monetár-ia, do~_ aluguéis, dos preços dos produtos, dos 
serviços, acrescida do jâ elevado preço da gasolina, farão com que a política 
salarial, ainda em tramitação no Congresso Nacional, torne-se muito dura 
para com alguns o;egmentos da sociedade bras.ilejra ... 

Preocupa-me, Sr. Presidente, por saber que enquarto os demaís setores 
da atividade económica, estarão corfsfantemente nivelando seu poder aquisi
lÍ\/0 em inter;alos variados, em [unção de reajustes de preços (Indústrias. Co
mércio. Serviç11s) e salàrios, vejo os assalariados, na faixa de lO a 20 mínimos, 
perderem <'Onsrcutivamente seu poder de ccmpra,-pols, seus reajustes variam 1 

conforme a propoo;;ra de lei, de 80% do INPC_a 09'~.- deste índi.c~. Para que se te
nha l•mf, visão melhor desse quadro, identifique-se, nesse intervalo, as pes
..,uas ~um renda entre 50 a l J 5 mil cruzeirQs, o que convenhamos, nãc repre
::..;:Jlld rece.tas mensais tão elevadas 1 consí0erando·se a redução natural dos 
ies;;ontos a que estào sujeitos, tais como retenção de Impofto de Renda a En~ 
l.:<'l!'gos So,_;iais, dentre outro_s, que atinge a zproximadamente 20%. t: um ~J.
Jário 4ue ..:ta para viver com diguldi:i.Jt.., sem dl:n:ito a ustcnta.,;ões, devendo 
·~uc sc att.nte, '4Ue seni sobre ele que recairá o õnu, da potítíca financeira, sa
l anal e h:•hitadonal. 

O ~r. I'amar Franco (PMDB- MG)- Permite um aparte, nobre Sena~ 
dor Almir Pinto? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Almir Pinto, V. Ex• é 
um homem p~1ro, um homem sincero._ Vejo que V.Ex• faz uma análise da 
nova política econômica adotada pelo Governo. Eujá diria novíssima, por· 
que, cada dia, este Governo tem uma poHtica econômiCa. O Governo está 
perdido na sua politica de centralismo econômico que ele está impingindo ao 
nosso Puís. E muito ma~s perdido está o nosso Ministro dO Planejame-nto. En
tão V. Ex' analisa bem, vendo que o Goverii'? toma medidas de liberar os ju
ros, inclusive os juros <lo consumidor e se esquece do problema dos mutuários 
do BNH, se esquece do problema, quando fãlã, com referência aos aluguéis, 
em Inóice Nacional de Preços ao Consumidor. A politica adotada, Senador 
Almir Pinto, não é uma política global, ela é setorial e não vai resolver, como 
diz V. Ex•, em complemento ao seu raciocínio, lembrando um aspecto da 
polítíca salarial. Ainda, hã poucos dias, para espanto de toda a Naç~o. era o 
próprio Minisfro da Fazenda que confessava que as financeiras estavam 
cobrando juros- veja V. Ex'- acima dos limites estabelecidos pelo Gover
no. Foi apeilas como exclamação que S. Ex' disse que rienhuma providência o 
Governo tomava, sabendo que, por incrível que pareça, que as financeiras es
tavam cobrando juros acima do tabelado pelo Governo. O _ _que está aconte
cendo agora com essa liberação dos juros? As finaceii-as estão querendo recu
perar, como dizem elas, o tempo perdido e estão com juros, às vezes, de 200 a 
250%. Então, quando vejo V. Ex'. um homem do Governo, um homem sério 
na tribuna, analisando, e analisando com sinceridade, aspectos negativos do 
seu Governo, na esperança de que se modifique alguma coisa, Senador Alm:ir 
Pinto, ê com cert_a triSteZa que verifico que, realmente, o Governo de V. Ex' 
não tem uma política económica global. Existe o Ministro do Planejamento, 
que fica só viajando por este País e pelo exterior. Lamentavelmente, V. Ex' 
tem razão, é o assa1ariaQo que vai sofrer com eSsa nova política económica do 
Governo. Mas, não tenha dúvida V. Ex• que, daqui a dois ou três meses, o 
Ministro do Planejamento vai mudâ-la, dizendo que. com essa mudança, ele 
vai- -resolve-r-o-q-ue-ele não resolveu nem resolverã tão cedo, que é o aspecto 
mais sério do País, que ê o aspecto inflacionário. Meus parabéns a V. Ex'. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• o aparte. 
Quero dizer exatamente o seguinte: por enquanto, eu estou, como suplente de 
Senador, com um status que me permite uma exístência, digamos assim, bem 
condigna, com esta posição de Senador da República, mas eu sou da classe 
média e tenho uma casa comprada pela Caixa Econümíca. Este ano, agora, 
estou pagando quase trinta mil cruzeiros pela minha casa. Então, colocar 
mais 50% em cima disso tudo, quando eu sair daqui, estou pratícamente sem 
casa, porque eu não vou lançar mão, digamos, do FGTS. Quem ê que vai dis
por do seu fundo de garantia para colot:ar n_uma prestação de casa do BNH 
ou finaD.ciar pela Caixa Económica, para quando deixar o empiego não ter o 
fundo de garantia nem casa, porque o dinheiro que dele retirou não deu para 
pagar a casa. 

Eu adverti sobre isso na sexta: feira passada, e jâ -hoje estou vendo medi
das riesse sentido, aliás não por causa das minhas palavras, mas 'pelo bom 
senso do próprio Presidente do BNH, Dr. José Lopes, que diz aqui: ~4não 
quer", S. Ex' é que não quer, o Presidente do BNH não quer prestação da 
casa própria vinculada e que exceda de IS a 409'o. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador, veja V. Ex• que, além 
das suas palavras, ê o próprio Presidente do BN H quem se diz surpreendido 
com as medida$ governamentais, por incrível que pareça. Uma autoridade, 
digamos assim, do escalão médio do Governo, importante na política distri
butiva social deste País, se surpreendeu. Agora, V. Ex-' ~cw Iazão. Imagine o 
povo! Se é uma_a_utori_dad~.do Governo que se _surpree:'lde com tais medldas, 
medidas que vão trazer, como.diz. V. Ex', prejuízo, sobrdt.t.do ~J.o pequeno 
mutuârio, nós não pudemos compreender, Senador Almir Pintv, como o Go
verno teimil em manter essa política económica. 

O SR. AL!\-!IR PINTO (PDS - CE) - Tenho esperonça de que nós 
marcharemos r~ra uma situação melhor, porque- eu digo a V. Ex• -- con
fio muito no PreSidente da Repóblicd. Sua Excelência é muito !t•o:nsivel e tem 
demonstrado prova de que não quer angustiar a vida do ci<!iiC::'~c hrasileiro. O 
P<~.ís, na verdade, é que s.e encontra numa_ situação difícil, e terá que arranjar 
urna saída para que não chegue ao ca0s final, e isso é o '-)Ue Sua Exn:Rncia -::s
tá procurando fazer. e é por isso que procuramos, .aqui, nesta Casa, apoiar as 
iniciativas governamentais, porque sabemos dos bons princípios e da maneira 
con10 Sua Excelência encara o prohl~ma nacional. 

-Sr. Presidente, embora temeroso do sucesso da futura lei s~larial, gosta
ria -de reafirmar o apoio que empresto às iniciatiVas governamentais no Con
gi"esso Nacional, pois ente r. do que as tentativas dç acerto são válidas, conde· 
náveis e o imobilismo! Portanto, e5õpercmos pelos dei tos oliundos da apli~ 
caçào da futura lei :)alarial. Façamos oportunamente uu1 balanço dos seus 
ett:itos e das suas virtudes, e, se porventura as distorçóes forem consideráveis, 
da mesma forma que modificamos_a lei ainda em vigor, evitemos que a próx.í~ 
ma- a que está em tramitação- agrave, irrernediavelmente1 a estrutura sa
larial desse_ importante segmento da Sociedade brasileira, que P. a classe. rné-
dia.~(Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.-SENADORES: 
Adalberto Sena- José Guiomard- Evandro Carreira- José Sarney 

- Alberto Silva - Dínarte Mariz - Cunha Lima - Luil Cavalcante -
Teotônio Vilela- Jutahy Magalhães- João Calmon- Amaral Peixoto
Hugo Ramos- Nelson Carneiro-- Roberto Saturníno- Murilo Badaró
Tancredo Neves- Franco Montoro- José Caixeta- Lazãro Barboza
Benedito Cªnelas - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está finda a Hora do Expe· 
dicnte. - - - ---

PãsSa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de lei do Senado N~ 211, 
de 1980- DF, que esfima ã. re~ta e fixa a despesa do Distrito Fe
deral para o exercício financeiro -de 1981, na parte relativa à Secreta
ria de-Educação, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob ii• g95, de 1980, da Comissão do Distri· 
to Federal. 

Em votação o projeto, em turno (mico, na parte mencionada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam ser.tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n' 211, 
de 1980- DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Fe
deral para o exercício financeiro de 1981, nas partes relativas à Se
cretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Sociais, tendo 

PARECER, sob n• 996, de 1980, da Comissão do Distrito Fe-
deral: favorável, com emenda que apresenta de n' l-R. 

Em votação o projeto, nas partes mencionadas. 
Os Srs. Seriadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado, nos termos do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'í' 211, 
de 1980- DF, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Fe
deral para o exerdcio financeiro de 1981, nas partes relativas à Se
cretaria de Viação e Obras e Secretaria de Scrviços Públicos, tendo 

PARECER, sob n' 997, de 1980, da Comissão do Distrito Fe· 
deral, favorãvel, com emendas que apresenta de n's 1,2 e 3-R. 

Em votação o projeto, com as alterações propostas pela comissão com
petente, nas partes mencionadas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 
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Aprovado, nos termos do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 211, 
de 1980- DF, que estíma a receita e fixa a despesa do Distrito Fe
deral para o exercício financeiro de 1981, na parte relativa à Secreta
ria de Agricultura e Produção tendo 

PARECER FAVO R :i. V E L, sob n' 998. da Comissão do Distri
lo Federal. 

Em votação o projeto; na_ parte mencionada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiranr permar.ecer como se acham. 

1 Pausa.} 
-\provado. 

O SR. PRESIOENTE (Jorge Kalume) - Item 5: 

1 Pausa.) 

V otaçào. '!ITl turno único. do Projeto de Lei do Senado n'l 211, 
de l':J80- DF, que estima a receita e tíxa a despesa do Distrito f<"e
deral para o exercício financeiro Je 1981, na part: relativa à Secreta
na de Segurança Pública, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 999, de 1980, da Comissilo 
do Distríto Federal. 

Em votação o projeto, un rarte mencionada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como 

estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 6: 

\'otaç=io, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nç 2rr; 
de 1980- DF, que estinlã a- receita e fiXa--ã despesa do Distrito Fe
deral para o exercício finanCeiro de 1981, nas partes relativas ao Tri
bunal de Contas do DíStrüo Ferleral, receita e texto da lei, tendo 

PARECER, sob n' 1.000, de 1980, da Comissão do Distrito Fe
deral favorável, com emenda& que apresenta de n'»s I a 3-R. 

Em votação o projeto, nas partes mencionadas, com as alterações propcstas 
pela comissão competente. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovadas as diversas partes do projeto, a matéria volta à Comissão do 

DiStrito Federal para redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 7: 
Votação, em turno único, do ProJetO de Resolução n'» 138, de 

1980 (apresentado pela Comissão de EconomlãCoitlo conclusão de 
seu Parecer n9 L027, de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Pirassununga- SP a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze mi
lhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzei
ros e quarenta e dois centavos}, o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 1.028, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
Em votação. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami

nhar a votação. 

O SR. PRES.IDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) Para e/lcaminhar votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós tínhamos dúvidas com 
relação ao Orçamento do Distrito Federal. E ontem íamos requerer, t.té, veri
ficação de quorum etc. Mas, fui inforffiado, Sr. Presidente, de que não passas
se o Orçamento hoje e amanhã, não haveria tempo para o Governo sancionã
lo; então, seria revigorado o Orçamento do ano passado. E todas as emends 
cairiam, emendas que beneficiam centenas de entidades assistenciais de 
Brasília. Foi.por isto que deixei de discutir o assunto, de requerer verificação 
de quorum. Quem tem princípio, Sr. Presidente, tem que engolir sapo, rã, pe
rereca, jacaré e outros saurios, quelônios e crocodilianos. (Risos.) 

Pirassununga, em São Paulo, pede a elevação de sua dívida ativa para 15 
milhões e 537 mil e 829 cruzeiros e 37 centavos. Destinação dos recursos: 
obras de infra-estrutura geral e serviços industriais de utilidade pública no 
Conjunto Habitacional da CECAP, naquela cidade. 

Diz o parecer do Banco Central: 
Como se vê, considerado todo o endividamento da referida 

Prefietura Municipal de Pirassununga - SP, (intra extralimite + 
operação sob exame), ainda assim ele ficaria contido nos parâme
tros do citado art. 2' da Resolução n' 62(75. 

Portanto, Sr. Presidente, o pedido de empréstimo se enquadra, segundo 
o parecer do Banco Centrã.l, nas disposiçôes da Resolução n9 62/75, art. 29, 
da Casa. 

Nada mais a considerar, Sr. Presidente, votarei contra o empréstimo, de 
acordo com a linha que tenho desenvolvido aqui, de defesa do povo contia 
esses abusivas que as prefeituras e os Estados vêm solicitando à Casa; 

Sr. Presídente, sou contra o pedido de ernprêstirrio da Prefeitura de Pi
rassununga, em São Paulo, que, embora enquadrado nos parâmetros daRe
s~'~lução n9 62(75 desta Casa, não consulta aos meus princíp:0s. Todo o di
nheiro emprestado ao Estado e ao Município, a esta altura, é um dinheiro in
f':Jcior.ário, altamente inflacit'lnário que dificult& o povo e aqueles que vivem 
de salários baixos neste Pais. Portanto, em dt·fesa destes, et.: m~ coloco contra 
o Município e contra os empréstimos aO'i Est..1dos. (Muito bem!) 

O GR. PRESIDENTE (PdssosPqrto) :- Em vvtação o projelo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(P:.HISR.) 
Aprovado, co'1tra 0 voto do Sr. Senad ,r L'lrr:eu Car(;'~"SO. 
A __ m<>téna vai à L(;mis .àCI de R:dacão. 

f~ o seguinte u prntero aprovado 

PaOJETO DE RESOLUÇÃO N• 138, DE 1980 

Autoriza a Prefietura de Piras,ununga - <;p, a elel'ar, em Cr$ 
15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentOs e trinta~ sete mil, oitocen~ 

- tõi ·e vinfe-e n-O~;e cruzeiros c quarenta e dois centaws), o montante de 
sua díYida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. (9 É a Prefeitura ML'nicipal de Pirassununga- SP, nos termos do 

aít. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubf-o de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar, em Cr$ 15.537.829.42 (quinze milhões, quinhentos e trinta e 
se:te mil,_ oitocentos e- vinte f! nove cruzeiros e quarenta e dois centavos), o 
montanle de .sua riívida consolidada interna, a tini de que possa contratar 
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente fi.tanceiro do Banco Nacior-al da Hab-itaçãc:, de..;:tina
do ao financiamento dos serviços de bfrz-estr~tur3 geral t; serviços indus
triais de utilidade pública no Conjunto Habitacional da CECAP, qaquele 
Município, obedecidas. as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resoluçd.o entra em v1gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 140, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.052, de 1980}, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar, em CrS 6.479.140.100,00 (seis bi
lhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e 
cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolid..1da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Cha
ves, Hugo ramos, Orestes Quérci-1 Franco Montoro e Lázaro Bar
boza e voto vencido, em sepan:ao,"do Senador Paulo Brossard; e 

- de Municípios, favorãvel. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 17 do corrente, tendo 
a votacão adiada por falta de quorum. 

Em Votação. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para ~ncaminhar a votação· 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pauta dos nossos traba
lhos de hoje contém seis pedidos de empréstimos, que não são n~da diante de 
38 que vêm aí. Trinta e oito que jã passaram pel~ Comissão de Economia e 
entrarão, segunda ou terça~feira, na pauta dos trabalhos. Trinta e oito. E ac;
sim queremos conter a inflação neste País! 

Sr. Presidente, o pedido do Rio Grande do Sul jã foi por nós comentado 
e disçutido. Há ~m voto do ilustre Senador Paulo Brossard, que lemos par.J. a 
Casa, voto este que foi apoiado por vãrios Srs. Senadores. E há, tarr1hém, os 
votos do Senador Franco Montara, vencido; o do Senador Lázaro Barboza, 
vencido; do Senador Orestes Quércia, vencido; do Ser.ador Hugo Ramos, 
venci<Io; do Senador Leite Chaves. vencido e do Senad0r NeJsofl Carneiro, 
vencido. Por pouco, a maioria da Comissão de Constitui\elc e Jus.~!: .. não re-
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jeita o projeto. Por pOuco, Sr. Presidente. Vcit3.r3m a favor O PreSfdente, o 
Relator, e o Senador Amaral Furlan, três; Bernardino Viana, quatro; Ader
bal Jurema, cinco; Almir Pinto, seis; Helvidio Nunes, sete; Moacyr Dalla, oi
to. Portanto, por diferença de dois votos, a Comissão de Constituição e Jus
tiça rejeitava o pedido do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, nós não -podemos concordar -co-m isto. A própria Comis
são de Constituição e Justiça, tendo à frente o nobre Senador Paulo Brossard, 
Líder do PMDB na Casa, atra:Vés do seu votO, manifestou-se, quase que na 
sua maioria, contra o empréstimo ao Estado do Rió Grande do Sul, que vem 
bater pela terceira ou quarta vez às portas do Senado Federal. E este lhe con
cedeu empréstimo por três ou quatro Vezes-este~aiio. 

Portanto, Sr. Presidente, continuamos coni!á o empréstimo ao-Estado 
do Rio Grande do Sul no valor de Cr$ 6.479.140.100,00. Vou repetir aqui. 
Uma alta autoridade da República, discutindo comigo há dias, porque fui 
procurar os seus conselhos, ratificou-me este pensamento: dormimos com 100 
cruzeiros debaixo do travesseiro e acordamos no dia seguinte com 90. 10 cru
zeiros, o Governo surrupia durarite a -noite. Surruj)ia é uní. termo rebarbativo. 
Desculpem-me V. Ex' Subtrai. Mas, a verdade e esta: não subtrai, nem surru
pia, rouba. Rouba durante a noite. bez cruzeiros são roubados do poder 
aquisiüvo do dinheiro. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Não apoiado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Rouba, sim, nobre Senador. Nós 
combatemos a inflação e jogamos treze bilhões de dinheiro na circulação, de 
um dia para outro. E trinta milhões de dólares hoje, trinta milhões de dólares 
e treze bilhões de cruzeiros, de um dia para outro, desvalorizando o desvalori
zado dinheiro do povo. 

Vós que estais aqui a me ouvir; não os-homens que são assessores do Mi
nistério, mas o povo que vefo aqui hoje. Todos os dias o Senado, votando es
ses projetas, jogando no meio circulante e nos m,eiOs- de pagamentos treze bi
lhões de cruzeiros, nós desvalorizamos a moeda. O homem que vai comprar o 
seu pão, o dinheiro não está dando para comprar âois, compra um. O dinhei
ro é desvalorizado, é a mecânica da desvalOrização através desses emprésti
mos que a nobre maioria desta Casa vota e a-póia todos os dias. 

Hoje, temos treze bilhões de cruzeiros e trinta milhões de dólares. E vêm 
por aí, Sr. Presidente, como anunciei, trinta e oito empréstimos. São bilhões 
de cruzeiros e milhões de dólares que, na semana que vem, o Senado, refeste
lado nestas cadeiras, bem dormido, bem comido, bem reconfortado, vota 
contra o povo, para favorecer Estados e Municípios poderosos. 

O discurso de hoje é o 110'? que faço contra os empréstimos. Cento e dez 
vezes falei nesta Casa este :ano contra os empréstíi:nóS! E não me cansei. Tive 
110 derrotas, mas não me esmagam, cada vez vivo, redivivo nas minhas 
crenças e nos meus princípios·. 

Um dia o Senado vai ver o erro que Cometeu, mas serã tarde para repa rã
lo. Vai sentir que errou, mas não vai ter tempo para ir a Cãnossa, nobre Sena
dor Líder da Maioria. O Senado não terá tempo para ir a Canossa pedir per
dão pelos seus pecados. 

Sr. Presidente, estou contra e vou pedir verificação de quorum. Portanto, 
sou contra o empréstimo pretendido. (Muito bem!) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Tem apafávra o nobre Senador 
Leite Chaves, para encaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO. QUE, EN
TREGUE À REV!SÃO.DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram permanecer sentados. (Pau

;a.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação da vo-
tação. ____ _ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vai ser procedida a verificação 
solicitada. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum em Plenário, a votação fica adiada para 
a próxima sessão,ju-nramente com os itens de n'?s 9 a 19, cuj:1s matérias estão 
em fase de votação. 

Pela mesma razão, não serâ submetido a votos a matéria cOnstante do 
item n'? 29, dependente da votação de requerimento. 

São os seguinte os itens Ci.i}a vo!aÇ'ão é adiada 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 141, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.055, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a investimentos prioritários naqu-ele Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n's 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição c Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favoráveL 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 142, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, em 
Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e seSsenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n's 1.059 e 1.060, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, -favorável. 

II 

Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n'? 143,.de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauá - SP, a elevar, em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, qua
trocentos e noventa e_um cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 144, de 1980 (apre
sentado pela Corii.issão de Economia como conclusão de seu Parecer o'? 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis- MT; a ele
var, em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezen
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 1.065 e 1.066, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n'? 396, de 1980, do Senador 
Luiz Fernando Freire, solicitando, nos termos dç artigo 245 do Regimento 
Interno, um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela pas
sagem de seu aniversário no" dia 20 de setembro de 1980, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.079, de 1980, da Comissão de 
ConstituiÇão e JuStíça. 

14 

Votação, em turno único, 4o Requerimento nO? 516, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei 
do Senado n's 224, de 1979, e 218, de 1980, do Senador Mauro Benevides, al
terando a redação do artigo 5• dá Lei n• 3.692, de 15 de dezembro de 1959, 
que ins~itui a Superint~ndên?ia do Desenvolvimento do Norch~ste. 

15 

Votação, em turno único, .do RequerimentO h'? 517, de 1980, do Senador 
Aloysio ChaVes, solicitando teri&ám tramitação conjunta os Projetas de Lei 
do Senado n•s 269, de 1980, do Senador Agenor Maria, 270, de 1980, do Se
nador Dirceu CardOso, e 271, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, quê dis
põem sobre o racionamento de. combustíveis e 6 trãfego de veículos motoriza
dos em todo o território- nacional. 

16 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 518, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de 
Lei do Senado n'i's 252, de 1980; do Senadór Jorge Kalume, que autoriza o Po
der Executivo a conceder aposemaaoria especial ao professor, na forma que 
especifica, e 253, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, acrescentando pará
grafo Un.ic6 ao artigo }9 da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que resta
b.el.~ce. para as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentado 
ria especial de que trata o artigo 31 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 1960. 
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17 

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 532, de 1980, dos Senado
res Gilvan Rocha, Humberto Lucena e Moacyr Dalla, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n9 65, de 1980 (n9 3.543/80, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que autoriza o P_o_der Executivo a insti
tuir a Fundação Centro de Formação do Serviço Público- FUNCEP, e dá 
outras providências. 

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 188, DE 1978 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n• 319, de 1979) 

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta e modifica are
dação de dispositivos da Lei n• 5.!07, de 13 de setembro de 1966, tendo 

PARECER, sob n• 858, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

19 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 319, DE 1979 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 

n• 188, de 1978) 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
319, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que permite ao empregado utilizar 
a conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 89 
da Lei do Fundo deGarantiado Tempo de Serviço- Lei n• 5.!07/66, tendo 

PARECER, sob n' 858, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

29 
DiscuSSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 364, de 

1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o unia Nacional do Psicólo
go", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e 856, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 534, de 1980, do Senador 

Moacyr Dalla, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 20: 

Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 1.075, de 1980), do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 15, de 1979 (n• 13/79, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Protocolo de 1978 para a Quarta 
Prorrogação da Convenção sobre o Comêrcio do Trigo de 1971, 
aprovado na-conferência realizada em Londres, na sede do Conse
lho Internacional do Trigo - CIT, a 23 de março de 1978. 

Em discussão a redação final, em .turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regirriento Interno. 
A matêria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' IS, de 1979 
( n~' 13/79, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1980 

Aprova o texto do Protocolo de 1978 para Quarta Prorrogação 
da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Con
ferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo - CIT, a 23 de março de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~aprovado o texto do Protocolo de 1978, para a Quarta Pror

rogação da Convenção· sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na 
Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo- CIT, a 23 de março de 1978. 

Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigór na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 21: 

Discussão, em turno- único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Re_dação em seu Parecer n9 1.072, de 1980), do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 6, de 1980 (n• 47/80, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação 
entre a República Federativa dO Brasil e a República do Peru, assi
nado em Brasília a 16 de outubro de 1979. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com 

art._ 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

.E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 6, de 1980 (n~' 
47/80, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO 
N• , DE 1980 

Aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República do 'Peru, assinado em 
Brasília a 16 de outubro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 É aprovado o texto do Tratado de Ain:izade e Cooperação entre 

a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Brasília 
a 16 de outubro de 1979. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 22: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 1.073, de 1980), do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 11, de 1980 (n• 48/80, na Câmara dos De, 
putados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas. 
para AI mentação e Agricultura- F AO sobre o estabelecimento de 
um Escritório de Representação da F AO em Brasília, celebrado em 
Roma a 19 de novembro de 1979. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro·a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matêria vai à promulgação. 

E a_ segyin[e a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 11, de 1980 
(48/80, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, pro-
mulgo a seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura - F AO sobre o estabelecimento de um Escrit6rio de Re
presentação da F AO em Brasília, celebrado em Roma a 19 de no
vembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do 

Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
F AO sobre o estabelecimento de um Escritório de Representação da F AO em 
Brasilia, celebrado em Roma a 19 de novembro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - llem 23: 

DisCIISSãõ~ em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n~ 1.074, de 1980), do Projeto 
de Decreto Legislativo n9 12, de 1980 (n9 46/80, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta 
Prorrogação da Convenção--sobre o omércio de Trigo de 1971, 
aprovado na Conferência realizada em Londres, na sede do Conse
lho Internacional do Trigo - CIT, a 21 de março de 1979. 

Em discussão a __ redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redaçào final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno, 
A matéria vai à promulgação. 

P. a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de 1980 
(n9 46/80, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE I980 
Aprova o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorrogação 

da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Con
ferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo - CIT, a 21 de março de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, 1 <~ É aprovado o texto do ProtQ_colo de 1979 para a Q~inta Prorro

gação da Convenção sobre o C_omêrcio_ do. Trigo de 1971, aprovado na Con
ferênCia realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo 
- CIT, a 21 de março de I979. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 24: 
Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 67, 

de 1980 (n' 3.669/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, dispensando a apresentação dos documen
tos que especifica, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.049, de 1980, da Cernis· 
são 

- de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de_subm~ter a matéria a votos, em virtude da falta de 

quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 25: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, 
de 1979- DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710a 7I2 e 1.029 a 1.031, de I980, das 
Comissões: 

-de Constituh;ão e Justiça- \9 pronunciamento: pela consti
tucionalidade e ju:ddicidade~ 29 pronunicamento: (reexame solicitado 
em plenário), favorável; com Eme-nda n9 3-CCJ, que apresenta; 39 
pronunicamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comis
são do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal--19 pronunciamento: favorável, nos ter
mos das Emendas n9s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, 
em separado, do Senador Itamar Franco; 29 pronunciamento: favo
rável ao projeto e à einenda da Comissão de Constituição e Justiça; 
e 

- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão 
do Distrito Federa(, com voto vencido dos Senadores Afonso Camargo e José 
Richa. 

Sobre à mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 538, DE !980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-DF, cons
tante do item 25 da pauta, a fim de ser feita na sessão de 18 de março de 1981. 

Sala das Sessões, 2~ de novembro de 1980. - Itamar Franco 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não havendo quorum em Pie· 
nário para deliberação, o requerimento que vem de ser lido deixa de ser sub
metido a votos, ficando, em conseqüência, sob restada a discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 26: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
274, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, acrescentando parágrafo 
ao art. 2• da Lei n' 5.107, de I 3 de setembro de 1966, que cria o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, e dâ outras providência~, ten
do 

PARECER, sob n• 1.045, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrá

la. (Pausa.) 
Encerrada. 
O projeto é dado como aprovado, de conformidade com o art. 315 do 

Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do -Projeto 
de Lei do Senado n9 274, de 1979, que uacrescenta parágrafo ao art. 
29 da Lei n'-' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Ga
ratia do Tempo de Serviço, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"'- O art. 29 da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o 

Fundo de Garantia do Tempo de SefViço, e dá outras providências, alterado 
pelo Decreto-lei n9 20, de 14 de setembro de 1966, passa a vigorar com os se
guintes parágrafos: 

"Art. 2• 

§ }9 As contas bancárias a que se refere este artigo serão aber
tas em estabelecimento bancãrio escolhido pelo empregador, dentre 
os para tanto autorizados pelo BanCo Central da República do Bra
sil, em nome do empregado que houver optado pelo regime desta 
Lei, ou em nome da empresa, mas em conta individualizada, com 
relação ao empregado não-optante. 

§ 29 As empresas são obrigadas a fornecer a seus empregado's 
optantes, trimestralmeritC e na forma que se dispuser em regulamen
tO, comprovantes dos respectivos recolhimentos, sob pena de incidi
rem em multa igual a três salários de referência, por empregado." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em çontrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 27: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
3, de 1980, do Senador Helvídio Nunes, que dispõe sobre a 
cobrança de taxas relativas a concursos públicos, tendo 

PARECERES, sob n•s 644, 645 e 646, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dã.de e, no mérito, favorável, com voto vencido, em- separado, do Senador 
Bernardino Viana. 

- de Serviço Público Civil, favorável; e- de Finanças, favorá
vel. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, nos termos do 

art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N•-3, DE 1980 

Dispõe sobre a cobrança de taxas referentes a concursos públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É defeso ao Poder Executivo, através da administração direta 

ou indireta, cobrar taxas, a qualquer título, quando da seleção de pessoal, aos 
que se inscreverem nos respectivos concursos. 

Art. 29 Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtó) - Item 28: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 
72, de 1980, do Senador Bernardino Viana, qtie dispõe sobre a con
tratação de financiainento rUral, mediante tomada da impressão di
gital do mutuário, tendo 

PARECER, sob n• 1.046, de 1980, da Comissão: 
- de Redaçâo, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 

O Sr. Leite Cha.es (PMDB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para discutir. 

O SR. ('RESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves, para discutir o projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continua-em discussão o pro
jeto, em segundo turno. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
O projeto é dado como definítiVãmente aprovado, nos termos do art. 315 

do Regimento Interno. 
O projCto irã à Câinara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado 

Rcdaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n~' 72, de 1980, que Hdispõe sobre a contratação de 
financiamento rural, mediante tomada da impressão digital do mu
tuário''. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O fin-anciãriiento rural com o analfabeto, seja através de contra

to, seja através de cédulas ou notas de crédito rural, poderá ser realizado me
diante a simples aposição de sua impressão digital, ou, não sendo esta possí
vel, a seu rogo. 

Parágrafo único. Por igual forma se procederá quanto ao recibo dele
vantamento das parcelas do empréstimo ou na outorga de procuração com a 
finalidade espedfica de financiamento rural. 

Art. 29 Na cédula de crédito rural hipotecária, além da impressão digi
tal, são necessárias duas assinaturas a rogo, podendo servir como uma delas a 
o.)utorga uxória. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 30: 

Discussão, em priffieíro lurno, do Projeto de Lei do Senado nO? 
266, de 1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso ao 
art. 171 do Código Penal, tendo 

PARECER, sob n' 892, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, por cessão do 

nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a comunidade negra brasileira instituiu o 
dia 20 de novembro como o unia da Consciência Negra" e, por essa razão, 
hoje serãO realizadas manifestaÇões em diversas capitais, especialmente no 
sentido de exaltar a figura de Zumbi, herói e chefe da República dos Palma-
res. 

Tem sido comum ensinar e aprender no Brasil uma História que mostra 
o negro como um conformado, com o intuito de criar uma imagem que apa
gue a realidade social do regime de escravidão brasileiro. 

Os movimentos negros do Brasil sentem hoje a necessidade de afirmar 
que o negro não foi Uin elemento dócil e passivo, e que muitos se rebelaram 
contra o regime de escravidão. Nesse sentido procuram ressaltar a importân
cia dessas revoltas no processo de luta que acabou resultando no fim da escra
vidão. 

Na verdade, as revoltas dos escravos desgastaram as forças produtivas 
dominantes, na medida em que o negro, tido e usado como mercadoria, ao 
fugir para as matas onerava o seu senhor, que não só perdia o investimento 
em moeda, mas se sentia inseguro diante do ato de rebeldia. E foi essa conver
gência de fatores históricos, económicos, sociais e políticos) esse clima de in
certeza das classes dominantes, que contribuiu poderosamente para a -ex
tinção do sistema escravocrata no Brasil. 

O melhor exemplo de resistência do negro foi o Quilombo dos Palmares, 
surgido no período e'm que a Holanda ocupava parte do território da Colô
nia. Reunindo não apenas escravos africanos, mas uma grande parcela de 
descontentes da época, que procuravam uma forma de se organizar na luta 
contra os colonizadores portugueses e os invasores holandes, Palmares é o 
simbolo da resistência dos n_egros oprimidos. 

Os historiadores, em sua maioria, fixam em 1630 a data em que começou 
a ser constituído o Quilombo dos Palmares, o mais importantes de todos de
vido às suas proporções e à prolongada resistência. Durante 67 anos, foi o ú~ 
nico a criar um sistCina de defesa que compreendia um campo de exercfcios, 
um corpo de oficiais e uma tãtica de combate, transformando-se em grave 
ameaça para os colonizadores de origem européia, não só no plano político e 
militar, mas especialmente para a economia canavieira, tão dependente do 
braço escravo. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço V. Ex•, com 
muito prazer. 

O Sr. Aderbal Jurerna (PDS- PE)- O assunto que V. Ex• está abor
dando me toca de perto, porque, em 1934, no I CongresSo Afro-brasileiro, 
realizado no Recife, sob a coordenação do Mestre Gilberto Freyre, apresentei 
uma tese sobre o potencial revolucionãrio do negro brasileiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Parabéns a V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Muito obrigado. E citava naquela 
época, em 1934, o Quilombo dos _Palmares. Estudei alguma coisa sobre o 
Quilombo dos Palmares e aquela grande figura de rei chamada Zumbi com a 
sua organização militar. Lamentavelmente, vieram tropas do Sul, comanda
das por Domingos Jorge Velho, um bandeirante, que conseguiram acabar 
com o Quilombo dos Palmares. Mas, a posição dos negros do Quilombo dos 
Palmares contraria toda a interpretação sociológlca de que o negro era um 
tímido. de que o negro não tinha a capacidade de se revoltar. O que acontecia 
com o negro, que se submeteu à escravidão no Brasil, foi porque ele não co
nhecia o habitat, enquanto que o índio o conhecia, tanto que o índio fugia da 
escravidão. Os colonos tentaram escravizar O índio, mas não o conseguiram. 
Escravizaram o negro porque, a princípio, eles 'não conheciam a terra. Mas, 
logo que eles se familiarizaram, surgiu não só o Quilombo dos Palmares 
como também um outro Quilombo no Estado do Rio, o Quilombo Manoel 
do Congo. A esse respeito, há um livro do parlamentar, jornalista e escritor 
Carlos Lacerda sobre esse Quilombo do Estado do Rio, que é pouco conheci
do. Outros Quilombos surgiram lá no Nordeste. Mas, em verdade, o Quilom
bo dos Palmares é um exemplo admirável da rebelião dos negros, porque eles 
trouxeram para o Quilombo a formação- de uin estado monárquico africano. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Agradeço a contri
buição de V. Ex• que, com muita objetividade e informação histórica, confir
ma esta colocação que é muito importante para o momento político brasilei
ro. E uma nova perspectiva- como disse bem V. Ex•- que substitui aquela 
de ver no negro um sentimental, que aceitava docilmente a escravidão que lhe 
era imposta. Pelo contrário, esses atos de rebeldia devem ser tomados, como 
estão sendo, como ponto de partida para uma participação efetiva na quali
dade e plenitude dos seus direitos como pessoa humana) direito que estã sen
do hoje reivindicado pela comunidade negra da nossa terra. 

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

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço com muito pra
zer o aparte de V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador, creio que a comunidade 
negra do Pais estã-se orga-nizando para que se institua como seu dia naciOnal 
a data de hoje, em homenagem aos seus heróis, inclusive ao maior deles que 
foi Zumbi. Queria aproveitar o discurso de V. Ex• para dar mais uma vez um 
depoimento histórico; parece que a este fato aqui, no Senado) Jigeiramente jâ 
me referi. Quartdo os negros conseguiram, ao fim das esperanças de liberda
de, fugir dos engenhos, fizeram· o Qllílombo dOs Palmares, que foi um núcleo 
de resistência. Ali é que a Taça negra mostrou em toda a sua inteireza, a sua 
determinação de resistência. Sem possibilidades, sem amparo, reuniram-se 
para resistir, sob o comando de Zumbi. Quero, ainda, fazer referência a esse 
fato: Quilombo dos Palmares foi a primeira organização humana no mundo 
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que recebeu a forma mais violenta de repressão. Não sei se a Casa tem conhe
cimento de que, pela primeira vez no Brasil, e contra os negros, homiziados 
em Quilombo dos Palmares, se usou a guerra bacteriológica. Domingos Jorge 
Velho, a mando de senhores de engenho, para destruir os negros, apreendia 
os que se achavam contaminados de sarampo, de catapora e de varíola, simu
lavam a soltura para que, sendo amparados pelos seus companheiros dentro 
do cerco, contaminassem os demais. E houve hecatombes coletivas, verdadei
ros genocídios. Então, for no Brasil onde, primeiramente, se aplicou a guerra 
bacteriológica no mundo que, sequer no Vietnã, o americano ousou aplícar. 
Concluindo, quero tambéni aproveitar esse dia para mostrar que é inegãvel a 
existência de preconceito, no ·arasil, todavia de forma mais atenuada. Uma 
raça só vê outra com pieconceito incomum quando a domina. Por exemplo, o 
inglês. O maior preconceito do inglês não é em relação ao preto; é em relação 
ao indiano que ele dominou. Aqui no Brasil, onde hã mais preconcc!íto é, exa
tamente, onde houve os domínios dos engenhos: é no Nordeste, onde a escra
vatura foi maior que ele mais se acentua. Mas o preconceito não é de toda so
ciedade e sim da classe de origem senhorial e aristocrática.- O povo, a popu
lação pobre, sofria <)Uase como os pretos e o preto, hoje, no Brasil, é perfeita
mente tolerado nessas camadas, havendo maior preconceito exatamente dos 
segmentos de origem feudal. Terminando, congratulo-me com V. Ex• pela in
clusão desse dia no calendârio cívico nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Tem V. Ex• toda razão 
em exaltar a coragem, a combatividade com que o negro do Quilombo lutou 
heroicamente contra a sua escravidão. 

A História do Quilombo_ dos Palmares pode ser dividida em três grandes 
fases. A primeira, Palmares Holanda, com sede na -Cidade Ifeal do Macaco, 
na Serra da Barriga, foi atacada por forças flamengas em 1645 que, tal como 
havia acontecido no ano anterior, não conseguiram dizimar seus habitantes, 
restringindo-se apenas à morte e à prisão de alguns deles que não consegui
ram escapar. A segunda, Palmares da Restauração Pernarnbucana, sofreu o 
ataque de vãrias expedições enviadas por D. Pedro de Almeida, Governador 
de Pernambuco, que apenas conseguiram destruir alguns quilombos peque
nos. E, a terceira, Palmares Final, que acabou sendo destruída por Bernardo 
Vieira de Melo, auxiliado pelo Sargento-Mar Sebastião Dias e pelo bandei
rante paulista Domingos Jorge Velho- como acaba de lembrar o nobre Se~ 
nadar Leite Chaves. Foi atacada pot uma expedição de sete mil homens e 
contava à época, 14 de maio de 1697, com uma população de 30.000 habitan
tes. 

Nesta última fase, a República dos Palmares era chefiada por Zumbi, 
que, de acordo com a Carta Régia de 13 de janeiro de 1698, foi decapitado de
pois de enforcado. Alguns historiadores afirmam, no entanto, que Zumbi 
atirou-se de um despenhadeiro, preferindo a morte ao retorno à escravidão. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- É essa a versão aceita pelos histo
riadores, porque sobre essa outra versão - de ele ter sido decapitado- não 
hã documento histórico que prove. E nós temos a impressão, quando estuda
mos, que o Zumbi, pela sua personalidade, convencido de que era o rei, por
que ele era rei na Ãfrica, ele não iria se entregar às tropas -luso-brasileiras. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB ..:::sp)- Registrei as duas ver
sões, mas estou de acordo com V. Ex• Pelos elementos de que disponho, 
parece-me ser esta última a versão verdadeira dos acontecimentos. 

Inspirados na figura heróica de Zumbi, os movimentos negros que têm 
por tese a luta contra a discriminação racial, estã-o tentando, através de um 
reforço de mobilização e conscieiltização, denunciar que as grandes transfor
mações sociais e históricas no Brasil não produziram os mesmos benefícios 
para todos os setores da população. O mundo dos negros ficou à margem do 
processo sócio-econômico, como se estivesse dentro dos muros da cidade mas 
não participaSse de sua vida econômica, cultural e político-social. A extinção 
do regime servil não produziu mudanças significativas na estrutura social da 
comunidade. O sistema-de castas foi legalmente abolido mas, em muitos ca
sos, os negros continuam em condição anâloga à eXistente antes da Abolição. 

Na realidade, o regime de relações sociais continuou conferindo ao branM 
co a supremacia e compelindo os negros a urna posição de inferioridade e de
pendência. 

Diante dessa situação, a comunidade negra abandona a atitude contem
plativa e através de uma tomada de consciêncüijulga que a melhor maneira 
de promover sua causa reside no aproveitamento de espaços ainda não ocu
pados e de outros que se vão abrindo por força da dinâmica social. E, ainda, 
que deve interferir nos fatores qUe levam à marginalização do negro. Sobretu
do, é importante para a comunidade conhecer e divulgar a verdadeira His
tória de sua presença e de sua contribuição cultural. 

Em nome da justiça e da verdadeira Paz social, prestamos rima homena
gem à comunidade negra brasileira manifestando nossa solidariedade à luta 

que desenvolve pela criação de uma autêntica consciência negra e pela instau
ração de urna verdadeira igualdade racial no Brasil. 

O Sr. Moacyr Oalla (PDS - ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex•, efetivarneilte, expressa a nos
sa solidariedade. O PDS também se associa, nesta data em que se comemora 
o H Dia do Homem de Cor". Queremos ratificar em termo, número e grau o 
pronunciamento de V. Ex• e dizer que nós nos congratulamos por essa efe
méride. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB .,..- SP)- Agradeço a manifes
tação, agora oficial, do Partido que representa a Maioria- nesta Casa. 

Termino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrando que esta luta da co
munidade negra, pela participação efetiva no processo do desenvolvimento 
brasileiro e na vida nacional em vigorosa igualdade de direitos e conside
ração, representa uma das muitas manifestações que correspondem à grande 
aspiração do povo brasileiro, que quer deixar de ter apenas uma posiÇão pas
siva no processo de desenvolvimento, para atuar de forma positiva e ativa no 
desenvolvimento de nossa terra e no aperfeiçoamento de toda comunidade 
brasileira. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, rriuito antes de fazer parte desta Casa, acompa
nhava, com atenção, a admirâvel pertinãcia com que a representação nordes
tina se ocupava das distorções regiStradas no desenvolvimento daquela faixa 
territorial do País, apontando falhas e omissões ocorridas, ao longo do tem
po. 

Desejo, portanto, desde agora, associar-me a quantos, nesta Casa Legis
lativa, se propõem a defender os interesses dos brasileiros que vivem no Nor
deste. 

Hoje, mais do que nunca, o Nordeste necessita ser ouvido. Todos devem 
voltar as suas vistas para aquela região, onde, nada menos de 720 Municípios, 
num raio de 800 (oitocentos) mil quilômetros quadrados, estão amargurando 
os efeitos da seca. Com suas safras agrícolas perdidas, num percentual que 
pode ser avaliado em 70% (setenta por cento), um quadro de fome e miséria 
que, certamente, por sua extensão e profundidade, irâ se constituir numa cha
ga dolorosa para todos os brasileiros de boa vontade. 

Esta é a moldura de uma região que, infelizmente, ao longo de sua his
tória, tem sido convocada a participar dos sacrificios da federação sem, entre
tanto, ser escutada em seus anseios ou nas suas amarguras. 

Da Canaã tropical, recoberta de bosques,· o NOrdeste brasileiro veio a se 
transformar, por força do regime de devastação, num semideserto. 

Não se tem notícia de nenhuma estratégia-apta a resolver os problemas 
do seu meio rural. O sertanejo continua suportando diretamente a dor de si 
próprio e de seus filhos, o desgaste e a miséria de tudo que é feito em seu 
nome e à sua revelia. 

Estudos recentes têm demonstrado que, principalmente nos últimos 
anos, as transferências federais, para o Nordeste, têm sido ultrapassadas pe
los recursos dele carreados, caracterizando-se num nítido processo de desca
pitalização. 

As acentuadas transferências líquidas de capital em desfavor da região, 
os baixos índices de desempenho d-e alguns setores e a relativamente modesta 
evolução dos indicadores sociais têm demonstrado que a redução das dispari
dades não pôde ser alcançada. Pode-se ainda aduzir que a industrialização do 
Nordeste não surtiu resultados satisfatórios, no tocante à criação de empreM 
gos, a-diStribuição de rendãs e·-ao--abastecimento do mercado da região. 

Dentro deste quadro, agravado pela seca impiedosa que assola aquele 
povo, neste mês de novembro, o Presidente da República visitou a região nor
destina para, de perto, ouvindo e sentindo o pensar da sua gente, avaliar os 
efeitos da prolongada estiagem que se abateu sobre o que se convencionou 
denominar "polígono das secas". 

O sorriso estampado na face de cada nordestino, ao recepcionar o Chefe 
da Nação, não pode e nem deve ser interpretado como sintoma de felicidade 
ou mesmo como a expressão de dias vividos sem angústia. 

Muito ao contrârio. Sorriu o nordestino ao receber a visita do seu gover
nante maior, na esperança de que Sua Excelência, sentindo de perto o drama 
em que vivem, pudesse determinar providências imediatas para minorar o seu 
sofrimento e, quem sabe, providenciar estudos concretos para evitar o flagelo 
que castiga impiedosamente toda uma imensa parcela do povo brasileiro. 
constituída por um terço de nossa população. 
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O Presidente conviveu com -o sertariejo e· pOde sentir o seu drama, repeti
do a cada ano, onde a esperança das chuvas vem, nestes últimos tempos, sen
do substituída pela realidade catastrófica da estiagem. 

Pouco antes da viagem presidencial, o Departamento Nacional de Obras 
e Saneamento- DNOS, informou o lançamento, ainda este ano, de edital de 
licitação pública, visando à implantação de um projeto que perenizaria os 
principais rios do Nordeste. Tal empreendimento, denominado "Desvio das 
Águas do São Francisco para Irrigação das Regiões-Senii-Ãridas do Nordes
te", levaria recursos hídricos a uma ãrea de 780 mil hectares, abrangendo po
pulações de quatros Estados e obviamente permitindo melhores condições de 
vida àquela gente. 

Noticiou a imprensa nacional ter sido o plano levado ao conhecimento 
do Chefe da Nação pelo MiniStro do Interior, Mário Andreazza, embora não 
tivesse sido ainda aprovado pelo Governo. 

Também noticiou estar o Ministério do Interior procedendo ao levanta
mento topogrãfico da região e realizando estudo geológico para a avaliação 
dos custos e da viabilização econômica. 

Ao ser indagado sobre o projeto de perenização dos rios nordestinos, o 
Presidente Figueiredo declarou ter sido informado de que a implantação de 
tal obra custaria algo em torno de sete a oito bilhões de dólares, ou, se crian
do uma medida comparativa, os custos da perenização dos rios nordestinos 
custariam alguma coisa, equivalente à construção de uma nova Itaipu. 

Na oportunidade, Sua Excelência declarou não possuir a Nação recursos 
suficientes para a implantação do projeto. 

Sei das dificuldades que a Nação atravessa e o quanto são escassos os re
cursos disponíveis. De igual maneira, tenho acompanhado o quanto Sua Ex
celência tem-se esforçado para dotar o povo brasileiro de melhores condições 
de vida, reafirmando a cada momento, por palavras e atas, sua intenção de 
conduzir nossa economia de maneira que aqueles mais desassistidos possam 
ter acesso a um padrão de vida condizente. . 

E tenho certeza de que o Chefe da Nação não pretende seja o Nordeste 
uma exceção. Tenho plena convicção da boa vontade do nosso dirigente 
maior para com o Nordeste e com os nordestinos. 

Faço, desta tribuna, um apelo ao Presidente da República, no sentido de 
que seja encontrada a solução cjue permita implantar o projeto de pereni
zação dos rios nordestinos, a curto prazo, permitindo ao povo daquela parte 
do território nacional a tranqüilidade de não ser, a cada ano, punido impie
dosamente pela incerteza da vinda ou não do inverno e, dolorosamente, casti
gado quando ele não vem. Não é justo cobrar da gente nordf?Stina ()_sacrifício 
imposto pela crise económica atual. Tratar igualmente regiões desiguais não ê 
justiça; ademais, quando em períodos menos difíceis, o Nordeste não tem 
sido alvo das atenções dos Governos e, mais das vezes, colocado à margem 
dos grandes investimentos que se implantam neste País. 

Se a obra em discussão possuir - como entendo possua - viabilidade 
social e econômica, seu custo não poderâ ser empecilho à sua consecução. 
Afinal, tantos outros projetas andam a passos largos, exigindo recursos em 
volumes bastante mais vultosos e com rentabilidade social muito aquém deste 
agora proposto. 

Repito que não desconheço as dificuldades económicas do País. O plano 
de irrigação que utilizará âgua do rio São Francisco, em suas linhas gerais, foi 
imaginado ao tempo de D. João VI, mas nunca nos propusemos a resolver o 
drama do Nordeste. Tanto é verdade que o desastre se repete a cada cido me
nos chuvoso. 

Não é necessário dizer, como D. Pedro II, que venderia as jóias da coroa 
para ajudar os nordestinos. Em qualquer nação, notadamente as mais caren
tes de recursos, a essência de um governo é a escolha das prioridades. Quanto 
mais escassos, mais iinPorlafüe a tarefa de eleger os setores que vão ser aqui
nhoados. Quando admitiu a falta de recursos para a região, quero acreditar, 
Sua Excelência estava com o ânimo comprometido pel"o quadro da miséria 
que lhe foi dado ver. E o desespero, ante o sofrimento do meu povo, abateu-o 
pelo volume de dificuldades a serem vencidas. 

Não cOmeterei a temeridade de afirmar, perante esta Casa, sei- o projeto 
de perenização a ·solução única e ideal para a greve problemática da seca. 

Parece-me, entretanto, que se tentaria, pela primeira vez, um trabalho 
sério para dotar aquela fatia do nosso País de condições mínimas, permitindo 
ao Nordeste os meios para se desenvolver, sem incertezas das precipitações 
pluviométricas. 

Aquele pedaço do solo pâtrio tem pago alto preço a cada crise económi
ca que abala nosso País. Tratado desigualmente, recebe o ónus da divisão 
igual dos sacrifícios. 

Nestes dias em que todo o povo brasileiro sofre as conseqUências da crise 
energética, nós, nordestinos, damos nossa contribuição, fornecendo aproxi
madamente 80% (oitenta por cento) do petróleo produzido no País, enquanto 
seu gasto repousa em torno de 8% (oito por cento) do consumo total. 

Com tal contribuição, agregada a outros produtos na pauta de expor
tação, continuamos como simples pedintes. 

Continuamos a ser quase tão-somente os Estados consumidores e, pode
se facilmente verificar, que a"qtiilo que a SUDENE injetou no sistema Nor
deste foi muito menos que a diferença real dos dólares que nós tivemos de en
tregar com as nossas exportações. Em verdade, temos recebido muito menos 
daquilo que seria justo nos fosse destinado. 

A viSita do Presidente Figueiredo -sabemos nós, nordestinos- traduz 
a preocupação do homem e do Presidente pela sorte destes seus compatriotas. 

Estou convicto de que Sua Excelência voltou ao Palácio do Planalto dis
posto a, através de políticas de longo prazo, reorientando a estratégia naCío
nal, conjugando esforços, colocar o N<?rdeste na condição de partícipe de 
nossas riquezas, sepultando, para sempre, um passado onde sacrifícios conti
nuados eram cobrados ao nosso povo. 

Vim para esta Casa Legislativa, como nordestino. Não significa que irei 
usar a tribuna para defender soluções que venham ferir outras regiões da Fe
deração. Mas, nunca calarei, quando injustiças possam ser cometidas Contra 
minha gente. 

Posiciono-me favoravelmente ao projeto que permite dotar o Nordeste 
brasileiro de áreas irrigáveis. 

Lanço daqui o meu apelo a todos os brasileiro e, especialmente, aos go
vernadores e congressistas nordestinos, para que se unam na defesa desta ide
ia, nascida, faz tanto tempo, e nem por isto menos atual. 

Tanto acredito na viabilidade do empreendimento que, desde logo, soli
cito a inclusão dos rios Apodi e Açu, no Rio Grande do Norte, bem como a 
construção de um canal de ligação entre os rios Apodi e Umari, à altura do 
Município de Taboleiro Grande, também no meu Estado. A inclusão destes 
cursos d'água, no projeto de perenização, constitui-se em fator de importân
cia vital para o desenvolvimento norte-rio-grandense, notadamente no seu se
ter primário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no pronunciamento primeiro, afirmei que 
chegava ao Senado reafirmando o meu passado e as minhas origens. 

Filho de pequeno agricultor, palmilhei, junto com os sertanejos, cami
nhos ásperos como são aqueles dos que labutam no semi-árido crestado de 
sol. 

Conhecedor do seu sentir e das sua;:; dificuldades, desta tribuna, assumi o 
posicionamento que traduz e dã continuidade ao meu pensar, desde os pri
meiros passos na vida pública. 

Reafirmei e reafirmo agora o meu apoio, a minha confiança no Presiden
te João Figueiredo. 

Permaneço, como no primeirO momento, crente nas intenções do nosso 
Mandatário em relação ao Nordeste e estarei ao seu lado na procura das so
luções que nos permitirão novos tempos. 

Com o advento do novo quadro partidário, fiz a minha opção. 
Serenamente, procurei auscultar o pensamento de quantos me acompa

nharam ao longo de minha trajetória política. 

Respaldado pelo consenso, ouvida minha consciência, escolhi o Partido 
cujo programa me permitirã, no decorrer deste mandato, uma atuação cons
tante e pfodutiva. 

Junto ao meu Partido- o PDS- e, lado a lado com experientes com
panheiros, iremos procurar alternativas válidas que permitam ajudar na cons
trução de um novo amanhã para o Brasil. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- E;S)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARTINS FILHO (PDS - RN) - Com prazer. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Senador Martins Filho, quero ex
pressar o meu contentamento pela afirmativa que V. Ex' acaba de fazer. Efe
tivamente, o programa partidário da nossa agremiação dâ a amplitude e abre 
o leque necessário para que resolvamos todos aqueles problemas que afligem 
qualquer região, quer do Nordeste, quer do Centro, do Sul, do Norte. O pro
grama social do PDS tem alternativas diversas e dentro dessa profissão de fé, 
do credo que V. Ex'- faz em acreditar na eficiência do Governo do emillente 
brasileiro João Baptista Figueiredo, nós, ao seu lado, companheiros do PDS, 
iremos juntos batalhar, lutar, trabalhar em favor daqueles para quem V. Ex'\ 
em boa hora, reclama melhores condições de vida. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN)- Agradeço o aparte de V. 
Ex~, que vem retemperar as minhas convicções. 

Estas eram as palavras que desejava dizer desta tribuna, aonde espero 
voltar tantas vezes quanto necessárias para falar em defesa dos mais necessi
tados. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves, por cessão do nobre Senador Roberto Saturnino. 



6968 Sexta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) N 01'Cmbro de 1980 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, ao assumir o Senado Federal, não poderia furtar-me de 
iniciar minhas atividades parlamentares sem primeiro comentar a atual e ca
tastrófica dimensão em que estâ mergulhada a política de meu Estado, fruto e 
obra da atuação de um Governador que a Paraíba ainda não conseguiu assi
milar. 

Para ilustrar minha afirmação sobre os desmandos político
administrativos que, ao longo desses últimos anos, vêm ocorrendo na Paraí
ba, escudo-me na própria situação política em que me eitcori.tro hoje, conse
qUência ma"ior das manobras ilusionistas do grupo de políticos que cercavam 
o GõVefDador em buscas de benesses, grupo esse, hoje, jâ abandonado pelo 
Senhor Burity. 

Deputado Federal eleito pela extinta ARENA, sendo um dos mais vota
dos na legislatura passada, candidato ao Senado pela eleição dfreta no último 
pleito, fui compun&i.do a dar prosseguimento, à campanha, por atitudes pes
soais dos Srs. Ivan Bichara e Tarcfsio Burity; tive, como único recurso de 
sobreviência política, de optar pela suplência do Senador Milton Cabral, na
quela época nosso candidato ao Governo estadual. -ACredito mesmo, indica
do o nome do Senador Milton Cabral ou até mesmo do Deputado Antônio 
Mariz, que o Estado estaria melhor administrado, porque seus destinos esta
riam nas mãos de homens com ampla vivência Política. 

Sr. Presidente, Srs Senadores não gostaria de chegar a uma conclusão 
tão radical sobre o despreparo político do Sr. GOvernador da Paraíba. Mas 
os fatos me induzem ao contrário. -

Sempre procurei manter um relacionamento em bom nível com o Gover
nador paraibano, apesar de todas as iniciativas, para um melhor entendimen
to, terem se concretizado somente pelo meu esforço e interesse próprio em 
servir, mais condignamente possível, o Estado em que nasci, e que hoje repre
sento aqui no Senado da República. Contudo, apesar dessas constantes atitu
des, jamais fui procurado pelo Sr. Burity para tratar de qualquer assunto 
político-econômico-administrativo do Estado. O Sr. Governador, na sua pró
pria incompetênCia põlítica, acabou por empurrar o Senador que neste mo
mento ocupa esta tribuna para a desvinculação partidária. Não pertenço a 
qualquer diretório estadual, municipal ou federal. Credite-se, portanto, à in .. 
sensatez do comando político paraibano tal situação, ou seja, a de ter conse
guido isolar do seu contexto partidário um Senador da República, que muito 
já trabalhou em prol da comunidade política estadual e que muito mais pode
ria realizar, não fosse a insensibilidade dos homens que fazem o Governo na 
Paraíba. 

Contudo, é estimulante perceber que começa a surgir uma nova mentali
dade na política estadual. A recente indicação do Deputado Wilson Braga 
para a presidência do PDS paraibano demonstra que a classe estâ disposta. a 
reagir. 

Indispensável referir-me às suas qualidades políticas, de articulador, co
nhecidas por todos nós parlamentres. Cabe, aqui, um exemplo: tão logo foi 
eleito, procurou-me para garantir ao seu partido mais um correligionário, 
juntamente com o Deputado Antônio Gomes, coordenador da Bancada. Sua 
habilidade chegou ao ponto de tentar demover-me de fazer este pronuncia
mento. Sua insistência quase atinge o objetivo, não fosse minha determinação 
em ressaltar o fracasso das escolhas de governadores técnicos, que não amam 
a política. 

Quanto ao Sr. Governãdor, estou convencido de que a ele não interessa 
o homem político Maurício Leite, com expressiva representatividade política 
no Estado. A ele convém apenas garantir o Senador·Maurício Leite no Parti
do da Maioria, a fim de agradar o Palãcio do Planalto. Mas, o Sr. Tarcísio 
Burity deve ficar sabendo que não sou mero instrumento que ele possa ma
nobrar ao gosto de seus interesses. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me leva o contexto político paraibano 
à idéia de comparar a insensatez político-partidária do nosso Governador 
com os r!P:Iir~ntes P. nitore.scos sonhos. rio hom e inl:l'ênuo Sancho Panca ner-
S~~~;;~-d~-i~~riaÍ·~-b;;-d; c~~~te~.-&ta- ~~;p;r~~~--;~;i; ·rrig;~t~-e 
sobretudo. injusta. Injusta, certamente, porque o incrível personagem, escu:
deiro de Dom Quixote de La Mancha, sonhava governar sua ilha, Barataria, 
e a governou pela auto-investidura, revelando-se, contudo, portador de gr&.n
de capacidade d~ articulação entre seus pares e dotado de uma projeção polí
tica bem rara no nosso atual Governador, que até hoje se mostra incapaz de 
conquistar sua pr6pr1a ilha de Barataria. 

Até mesmo no ato de sua renúncia, sugerida pelos seus assessores, San
cho Pança mostrou magnanimamente em seu poder de compreensão polítiCa 

e, sem se revelar grotesco, respondeu àqueles que insistiam para que ele dei
xasse um relatório de suas atividades: "Entro pobre e saio pobre, o que não 
acontece com muitos governadores que deixam relatórios''. 

Ingrata seria a comparação, porque tal ato de nobreza de espírito não 
ocorre com o governo indicado no meu Estado e a quem atribuo, repito, pela 
falta de habilidade, a desastrosa situação política em que se encontra aquele 
Estado nordestino. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, abandonando um pouco esta peque
na digressão literária, desejo, a bem da verdade, afirmar que em apenas um 
aspecto o atual governo da Paraíba deve ser isento de culpa: é no que se refere 
a_o ostensivo desprestígio da atual classe política, afastada dos centros das 
decisões, descaracterizou·se, quando, por forças de interesses outros, a esco
lha de homens públicos se deu pela indicação e endosso de uma política volta
da para o casuísmo. 

E o Governador paraibano, não fugindo à regra geral, além de suas pró~ 
prias limitações como político, que na realidade não é, pois trata-se de um 
professor. universitário que nunca disputou cargos eletivos e repentinamente 
se viu guindado ao mais alto posto estadual, não demonstrou até hoje aptidão 
para prover a escassez de políticos que pudessem somar esforços às suas pro
posições. Exemplo disso, Srs. Senadores, é a nomeação de um Cônsul, saído 
de não sei onde, para ocupar a Chefia da Casa Civil do Governador, pasta 
essa eminentemente política, hoje dirigida por um homem sem qualquer vin
culação política e alienado da situação partidária paraibana. 

Desejo atribuir, assim, estas insensibilidades a uma política erroneamen
te implantada ao longo desses anos, que vem ocasionando a esterilidade de 
homens públicos com legitimidade popular para conduzir, com segurança e 
dinamismo, o processo político, com raríssimas exceções, que sabiam fazer 
política como ciência e arte. 

Contu9:o, Sr._ Presidente, Srs. Seriadores, é necessârio_que se diga que não 
cabe somente à minha pequena Paraíba a marca do insucesso político. Nestas 
três últimas safras de governadores indicadOs por esse Brasil afora, apenas alM 
gumas exceções não tiveram suas administrações marcadas pelo fracasso. 
Exemplo vivos desses insucessos são os afastamentos de Leon Peres, no Para
ná, em 1970, por corrupção, e por razões outras, os engenheiros Harry Amo
rim e Marcelo Miranda, no Mato Grosso-do Sul, o mais jovem Estado da Fe~ 
deração. 

E, assim, de incertezas e fracassos, as administrações políticas estaduais 
vão se mantendo, assistidas pelo povo e pela classe política, com tristeza e de
sesperança. 

O Palácio da Rendenção, onde abriga o Governo do meu Estado, ocupa
do hã cinqUenta anos por figuras da estirpe de um João Pessoa, hoje tão 
lembrado, quando se comemora a Revolução de 1930, dos Senadores Arge
miro Figueiredo e Ruy Carneiro, de João Agripino, do ex-Ministro Ernany 
Satyro e do imortal José Américo de Almeida, para não ,citar outros nomes 
tem alojado o Professor Tarcisio Burity que, embora homem de virtudes mo
rais e intelectuais, amante da música clássica, rião pode servir de exemplo 
para seus sucessores, nem tampouco de espelho com os eminentes homens 
públicos que o antecederam. Poucos, na Paraíba, são os políticos que estão 
satisfeitos e raros aqueles que não sofreram a ação fulminante de sua desas
trada ação política e vingativa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito ser desnecessário prosseguir. As 
evidências falam por si mesmas. Lamento por meu Estado que, além de 
pobre, fustigado pelo fenômeno cíclico das secas, ainda fica sujeito a esse tipo 
de administração. 

Esta minha primeira iiticiativa aqui no Plenário do Senado tem por obje
tivo registrar o descompasso que exi.~t~ entre a classe política do meu Estado e 
o. seu Governador atual e, contrapondo-se a tudo isso, o magnífico passo 
dado pelo Presidente Figueiredo, ao· enviar a Mensagem de Emenda Consti
tucional ao Congresso Nacional, restàbelecendo as eleições diretas para os 
Governos estaduais e Senadores da- República, já aprovada e promulgada. 
Agora sim, caberá ao povo, e somente a ele, acertar ou errar nas escolhas de 
seus líderes políticos, como é da boa prãtica democrática. 

Nesta oportunidade, faço uma evocação ao_Presidente Figueiredo. Vive~ 
mos momentos dramáticos nos seto:r~ político e eCOnômico, mas é justamen
te nesta hora em que mais acreditaffios nos propósitos de Sua Excelência e 
que, sobretudo, vêln se consumando paulatirlamente, ratificando as promes
sas do então candidato à Presidência, quais foram a de fazer deste País umã 
democracia. Prossiga, assim, que estaremoS aqui Para ajudá-lo a enfrentr e 
superar as dificuldades. Presidente Figueiredo. Era o que tinha a dizer. (Mui
to beml) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB ·- PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao receber, hoje, 
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por telefone, uma informação da cidade de Foz do lguaçu, no meu Estado, de 
que a partir desta data as transações comerciais com estrangeiros, naquela ci
dade fronteriça, só se poderão realizar com'dólar, custei a acreditar, Sr. Presi
dente, na veracidade dessa informação, sobretudo porque esta medida seria 
de uma insanidade tão grande que seria difícil, realmente, acreditar-se que tal 
decisão pudesse ser tomada por alguma autoridade do Governo. 

Entretanto, fui checar essa inforrilação e, lamentavelmente, ela é rigoro
samente verdadeira. A CACEX, nesta data, resolveu proibir que transações 
comerciais nas fronteiras do Brasil, sobretudo com o Paraguai, possam ocor
rer através de nossa moeda, o cruzeiro. Que outros países fronteiriços tomem 
medidas tendentes a proteger a entrada de mercadorias em seu País, ainda é 
compreensível. Mas, que algum país posssa restringir a sua própria expor
tação, desde que a sua transação não seja feita através do dólar, não tem sen
tido, não encontro nenhuma explicação. Não sou economista, mas salta aos 
olhos de qualquer leigo a imbecilidade de uma decisão como esta. 

Pois, então, chega lâ um estrangeiro numa Ioga qualquer de Foz do 
Iguaçu compra uma geladeira, um televisor, ou qualquer mercadoria, paga 
em cruzeiro- evidente, estâ comprando no Brasil ~e nessa operação, natu
ralmente, jã estão incluídas no preço da venda ao consumidor, todos os im
postos, taxas e demais tributos que, naturalmente, incidem sobre esses produ
tos, desde que ele atravesse a fronteira com uma nota, e desde que a entrada 
no seu país não lhe seja impedida, como o Brasil pode tomar uma medida 
desse tipo, ele próprio proibindo que esta mercadoria atravesse a fronteira do 
Brasil para outro país, desde que o comprador não comprove que comprou 
em dólar? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto me lembra a anedota do jogador inve
terado, que sempre que perdia pagava com cheque. Mas, na hora em que ele 
ganhava e alguém queria lhe devolver o cheque que dele havia recebido, ele 
dizia, logo de cara: "meu cheque eu não recebo." Essa decisão da CACEX 
tem muita semelhança com esta anedota. Quer dizer, lá em Foz_ do lguaçu, 
Brasil, qualquer um pode comprar, agora, em moeda nossa pagando em cru~ 
zeiro~ não. 

Eu sabia que nos outros pafses o cruzeiro estâ desacreditado, mas que as 
próprias autoridades brasileiras tambêm jâ passaram a desacreditar no cru
zeiro, eu só fiquei sabendo hoje. 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB - PR)- Permito, sim. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador José Richa, o que estou saben
do é que a CACEX suspendeu as exportações brasileiras em cruzeiros, devido 
a uma série de distorções que se estão verificando lã naquela área. O pessoal 
muitas vezes comprava em dólar, sobretudo, dos países da ALALC, e vendia 
em cruzeiros para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. Mas, a me
dida foi tomada em carâter provisório, até que se encontre uma outra modali
dade para superar essa possibilidade de distorção. E, pelo que eu soube, tal· 
vez atê sem qualquer demora, essas novas medidas sejam tomadas e seja rea· 
berta a possibilidade de exportação em cruzeiros. Era a informação que eu 
queria dar a V. Ex•, pois V. Ex• bem merece uma informação sobre esse 
problema. 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB- PR)- Eu agradeço a V. Ex• e fico um 
pouco mais aliviado cOm a informação de que esta medida, que entrou em vi
gor hoje, baixada hoje mesmo, já vai ser revista, Jã fico U!D pouco mais alivia· 
do. 

Entretanto, jâ que V: Ex•, como Vice-Líder, _nos dã essa informação, de 
qualquer forma é uma notícia inusitada. Porque, toma-se uma decisão hoje, 
para entrar em vigor imediatamente, e jâ, de antemão, se explica que ela vai 
ser revista dentro de alguns dias, não tem sentido. Isso significa que as medi
das neste País são tomad_as_ se_m_ _n_enhum estudo prévio. As decisões são toma
das sem que haja uma reflexão sobre as conseqUências dessa medida. Porque, 
veja bem, Senador José Lins, se o contrário é que estivesse ocorrendo, eu aio· 
da encontraria alguma lógica, quer dizer, o País tem necessidade de controlar 
a circulação de moeda estrangeira em seu território, então é natural que as 
transações feitas cm dólares, no País, sejam disciplinadas, sejam regulamenta· 
das, e que por parte do Governo haja um controle disso. Agora, em cruzei_r_o, 
numa cidade brasileira que haja essa proibição me parece um disparate. Por
que, veja bem, atê hã pouco tempo, Foz do lguaçu, que é fronteira, simulta
neamente, com o Paraguai e com a Argentina, vendia produtos normalmente 
para argentinos e paraguaios, que, atravessando a ponte, iam comprar merca
dorias, sobretudo eletrodomésticos, e as lojas estavam felizes da vida porque 
estavam conseguindo finalmente, num pedodo de crise como este, vender ele
trodomésticos. Tanto é que a maior loja de eletrodomésticos do Paraná, que é 
a Hermes Macedo, chegou a publicar no seu relatório - ao todo são 62 fi
liais, se não me engano, nos Estados do Sul do País, entre Rio de Janeiro, São 
PauJo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, são 62 me parece,- a loja que 

apresentou maior volume de vendas foi exatamente a loja Hermes Macedo de 
Foz do lguaçu. bto por quê? Porque naturalmente paraguaios e argenti.nos 
encontram, hoje, em Foz do lguaçu um grande mercado vendedor e passaram 
a comprar. Tanto é, que hã algum tempo atrãs- cerca de dois ou três meses 
- o governo argentino chegou a adotar uma medida disciplinando a entrada 
de produtos do Brasil na Argentina porque, realmente, o volume de compras 
- de televisores, de geladeiras, de eletrodomésticos de um modo geral - es
tava sendo feito num :volume extraordinariamente grande, que obrigou o go
verno argentino a tomar uma medida disciplinando e controlando a entrada 
desses produtos brasileiros em seu território. 

Então disciplinou e eu não sei bem qual a dimensão dessa permissão da 
Argentina, mas eu sei que passaram a limitar~ Eiifr"etantO o Paraguai não to
mou nenhuma medida. 

Ora, pois se o Paraguai não toma nenhuma medida restritiva, com re-
lação à entrada, no seu território de produto brasileiro, por que razão é o 
Brasil que tem que tomar medidas desse tipo? Não há como se compreender. 

O Sr. José Lins(PDS- CE)- Apenas a explicação que lhe dei é que es
tava havendo uma operação triangular, isto é, a compra em dólar para expor~ 
tação em cruzeiro. A medida foi tomada em carãter provisório e como provi
sória deverá ser substituída dentro de pouco tempO. Era essa a informação 
que eu queria dar a V. Ex• ~ uma medida muito clara, não hã nenhuma con
tradição nisso. 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB- PR)- Mas Senador José Lins, não faz 
sentido! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Como não faz sentido, nobre Senador? 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB - PR) - Não faz sentido porque se um 
paraguaio veio ao Brasil e comprou um determinado produto, em cruzeiro, 
significa que ele usou alguma moeda de livre e corrente trânsito em nosso País 
para adquirir o cruzeiro, com o qual ele foi na loja e comprou. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Estã tudo muito bem, só que nós esta
mos incentivando as nossas exportações sem entrada de divisas correspon
dentes com a saída da mercadoria. 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB- PR)- Não estou conseguindo enten
der a explicação do Senador José Lins. Permita-me, mas sinceramente não 
consigo entender porque, repito, se fosse o conírãrio que estivesse acontecen
do, se estivesse havendo uma exagerada transação ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• estâ raciocinando em termos de 
cruzeiros. 

O SR. JOSll: RICHA (PMDB- PR)- ... em dólares, no mercado bra
sileiro ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Pois é isso exatamente que estã havendo, 
nobre Senador, distorção estã ar. 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB - PR) - Mas como? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Porque nós estamos importando muito, 
isto é, estamos gastando divisas, mas não "estamos-exportando com a corres
pondente entrada de divisas. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSt: RICHA (PMDB- PR)- Vou permitir, ao Senador Ro
berto Saturnino para ver se ele, como Economista, consegue entender a lógica 
do Senador José Lins porque eu, como Dentista, não consegui entender. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Estou pedindo o aparte por
que, precisamente até agora, confesso que não consegui entender. Pelo que V. 
Ex• expôs, até agora, a proibição atinge aos seguintes tipos de operação: entra 
no Brasil um cidadão paraguaio, por exemplo, traz consigo dólares. Chega 
numa casa de câmbio, num hotel, ou numa casa comercial e troca esses dóla
res enfctuzeiros. Por conseguinte, ficou o dólar no Brasil. Com esses cruzeiw 
ros compra um aprelho de fabricação nacional. r; este tipo de operação que 
estã sendo proibida? 

O SR. JOSll: RICHA (PMDB- PR)- Exatamente, é isto que estã sen
do proibido, porque o comerciante, agora, por essa resolução da CACEX, só 
pode ser, porque eu não li a resoluÇão da CACEX, mas eu só posso entender, 
como sendo uma resolução que, quando um estrangeiro chega numa loja, o 
dono da loja passa a ser obrigado a perguntar a ele como ele conseguiu esse 
cruzeiros. Quer dizer, não tem como, não tem outra maneira. Como é que o· 
dono da loja vai saber se o sujeito entrou na sua loja para comprar um deter
minado produto, ele emite a nota normalmente, o sujeito paga em cruzeiros, 
que é a moeda corrente do Brasil... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Que, afinal de contas, é a 
moeda do País. 
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O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)~ Estã no Brasil, comprou, pagou 
em moeda <:orrente do País, e eu não entendi o porquê ele não consegue atra~ 
vessar a fronteira, não por proibição das autoridades alfandegárias do Para
guai, mas por proibição de autoridades alfandegárias do Brasil. Então, real
mente não se entende. Mas se não se entende no plano econômico uma medi
da dessa natureza, imagine as suas conseqUências para o comêrcio de Foz do 
lguaçu. 

Foz do Jguaçu é uma cidade de porte médio, é hoje uma cidade relativa
mente boa. entretanto, não é uma cidade do porte de um Rio de Janeiro, de 
uma São Paulo, de uma grande cidade, que um tipo de medida como essa não 
surta reflexos imediatos, tanto no volume das transações comerciais, como 
também nas suas implicações sociais. 

I; por isso que o pessoal de Foz do lguaçu me ligou pedindo providên
cias, eu não sei que tipo de providências, além dessa de trazer ao conhecimen
to do Senado, além de uma outra medida que foi teJefonar para uma autori
dade do setor econômico-financeiro do Governo, relatando o fato, essa auto
ridade já sabia do ocorrido e prometeu, diante da insanidade da medida, que 
ele também concordou, que iriam tentar tomar providências, levando ao co
nhecimento do Sr. Ministro para ver se essa portada, ou resolução, não sei 
qual o instrumento que o Sr. Benedito Moreira- e me parece agora que não 
é um simples diretor da CACEX, é proprietário da CACEX, porque está se 
eternizando, razão pela qual não podemos deixar de fazer o registro, que a 
eternização em cargos públicos leva a esse tipo de distorção- para que esta 
medida seja imediatamente revogada, porque não há quem consiga, dentro 
do próprio Governo, explicar o desatino de uma decisão desse tipo. 

Uma outra providência que me haviam pedido, que alertasse, ê com re
lação, inclusive, ao imediatismo da entrada em vigor de uma de_cisão desse ti
po. Eles aJegam: bom, que haja uma razão para se tomar uma medida como 
esta, mas que pelo menos se anuncie uma, decisão desse tipo para entrar em 
vigor daqui a 30, 60 ou 90 dias e não entrar em vigor de imediato, porque Foz 
d9 lguaçu e Puerto Stroessner, por exemplo, são praticamente gêmeas; a úni
ca separação entre essas duas cidades é o rio Paraná. Ali, o trânsito de pes
soas de uma cidade para outra é imenso, e a clientela de Puerto Stroessner, no 
comércio de Foz do IguaÇu, ê enorme. Eu próprio, constantemente, visitando 
Foz do Iguaçu, tenho testemunhado que há clientes do Paraguai que com
pram a crédito, compfãnl fiado, marcam na cadernetinha como se ·compra em 
qualquer botequim aqui no Brasil. Então, é uma clientela cativa. Essa cliente
la, exatamente, não pode ser surprendida por uma m_edída tomada num dia 
para vigorar no mesmo dia. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB - PR) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Josê Richa, por mais in
teligente que V. Ex' seja, V. Ex' ainda poderia admitir que também aos ou
tros não faltaria alguma inteligência. Então, não seria justo pensar que oBra
sil está dificultando as exportações brasileiras para esses países. :B lógico. :B 
muito fácil compreender que numa operação triangUlar dessa natureza, se 
atingir um volume muito amplo, poderá realmente prejudicar o Pais em ter
mos de dispêndio de divisas. Acho muito justo que o Governo Federal torne 
providências, que se aca-utele e encontre uma maneira de proteger as expor
tações brasileiras sem entretanto permitir urh dispêndio de divisas que, no 
momento, evidentemente não interessa ao País. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB - PR) - Não entendo por que há dis
pêndio de divisas, pois quem vem aqui comprar em cruzeiros pressupõe-se 
que tenha adquirido esses cruzeiros em outra moeda_ estrangeira qualquer, 
tanto poderia ser dólar, ser guarani ou outra--moeda qualquer. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Jâ expliquei a V. Ex• que essa mercadoria 
que está sendo vendida é mercadoria estrangeira, comprada em dólar e que 
simplesmente passa pelo País para ser vendida para o exterior. Eis aí a razão. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- Não, nobre Senador, V. Ex• es
tá equivocado. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Essa e uma das razões da Portaria da 
CACEX. 

O SR. JOSli RICHA (PMDB -PR) -A Portarria da CACEX é ge
nérica, pelo que me informaram ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Porque não se poderia fazer uma refe
rência expressa a cada mercadoria. 

O SR. JOSli RICHA (PMDB- PR)- ... ela não estã apenas proibin
do a saída do território brasileiro de mercadorias compradas em cruzeiros e 
que essas mercadorias tenham sido importadas. Nãol São mercadorias fabri~ 
cadas no Brasil... 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Mas há outras distorções, sendo essa 
urna delas. Naturalmente, não poderia ser feita uma discriminação imediata 
de tudo. Ê uma medida simplesmente acauteladora e deverá ser revista para 
corrigir simplesmente a distorção, permitindo e fomentando a exportação 
brasileira. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB -PR) -Senador Josê lins, existe no re
lacionamento do Brasil com o Paraguai tanta coisa a ser corrigida que não se-
ria essa cojzinha, caracterizando mais um relacionamento amistoso entre os 
povos dos dois países, do que propriamente outra coisa. Muito mais grave do 
que isso são situações, como já tive oportunidade no ano passado de denun
ciar, como o imenso contrabando de café. E parece não haver tanta preocu~ 
pação por parte das autoridades brasileiras em coibif essa verdadeira contra
venção. 

Sr. Presidente, era apenas para fazer este registro que pedi a palavra a V. 
Ex•, e lamentar que uma decisão esdrúxuJa éomo essa tenha sid.o tomada~ 
prejudicando tertivelmente sobretudo o comércio de Foz do Iguaçu, já que 
acho que, em termos econômicos, é uma medida que não deve assim prejudi
car tanto, porque, afinal, no oceano de dificuldades económico-financeiras 
que o País atravessa. não seria uma pequena medida como essa que iria agra
var substancialmente nossa situação econômicowfinanceira. 

Sr. Presidente, se essa medida não for revista imediatamente, como nos 
promete o Senador José Lins, poderâ, daqui a pouco, acarretar graves conse
qüências sociais, porque há um volume grande de transações comerciais de 
Foz de Iguaçu com as demais cidades. Foz de lguaçu, ali, de toda faixa de 
fronteira, considerando as cidades do outro Jado da fronteira, é a cidade mais 
expressiva, e é natural que ela polarize as transações COQlerciais. Dessa ma
mdra, essa medida poderá atrapalhar tremendamente o comércio local, tra
zendo, no seu bojo, conseqüências sociais que certamente advirão se essa 
proibição se prolongar durante muito tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins. 

O SR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Programa do_ Livro Didático p~ra o Ensino 
Fundamental (PLIDEF) -lançado em 1971, quando era Ministro da Edu
cação e Cultura o Senador Jarbas Passarinho,- e o Programa Módulo Esco· 
lares, implantados em colaboração com as Secretarfas de Educação Esta
duais, são instrumentos básicos da ação governamental no âmbito educativo 
e cultural. 

A FENAME- Fundação Nacional do Material Escolar- empregará 
recursos da ordem de Cr$ 1,5 bilhão, atê o final deste ano, devendo o PLI
DEF distribuir 15 milhões de livros, beneficiando seis milhões de estudantes 
matriculados em 51 mil escolas de 2.100 Municípios. 

Até agora o PLIDEF jâ editou um total de 2.178 títulos, perfazendo 121 
milhões de exemplares, que foram distribuídos a estudantes de todo o País. 

Somente para a temporada 80/81, foram cc-editados 326 títulos, com a 
participação de 24 editores. 

Estes números permitem avaliar as proporções desse programa, inclusive 
do ponto de vista de estímulo ao desenvolvimento editorial brasileiro. 

O Ministro Eduardo Portella, visando ampliar e acelerar a execução do 
PLIDEF, promoveu a racionalização da sua estrutura operacional, transfe
rindo para as Secretarias de Educação a seleção dos títulos a serem editados e 
atribuindo à FENAME a tarefa de adquiri-los. 

Ao Ministério de Eduéação e Cultura coube a supervisão ·do conteúdo 
do programa. 

Uma outra medida a ser adotada visa à descentralização da distribuição 
dos livros do PLIDEF. 

Com essa proVidência descentralizadora, o operoso Diretor~Executivo 
da FENAME, Milton Durço Pereira, pretende tornar o programa mais âgil, 
racional e econômico. -

A transferência para os Estados das tarefas relativas à distribuição dos li
vros, evitará a concerltraÇão e o congestionamento dos trabalhos em Brasília, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Obter-se-á, destarte, uma significativa economia em termos de dinheiro, 
tempo e combustível, desnecessariamente gasto no transporte dos livros. 
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A solenidade de lançamento oficial do PLIDEF e do Programa de Mó
dulos Escolares, a 6 de novembro passado, em BrasOia, foi prestigiada pelo 
Presidente João Baptista Figueiredo, que deu o sinal de partida para os 400 
caminhões que estavam estacionados ao longo da pista, no Setor de Indústria 
e Abastecimento (SIA) de Brasilia. 

Em seguida, acompanhado pelo Ministro Eduardo Portella, presentes o 
Governador Aimé Lamaison e diversos Secretários Estaduais de Educação, o 
Presidente João Baptista FigUeiredo, enquanto examinava o material escolar, 
conversou com o Ministro Eduardo Portella sobre os diversos aspectos desses 
programas do MEC, que são, efetivamente, altamente posivivos, do ponto de 
vista de sua utilidade prática. 

Simultaneamente com o início da distribuição oficial dos livros do PLI
DEF, teve início, no Rio de Janeiro, a remessa do material escolar que com
põe o Programa Módulos Escolares. 

Lançado em janeiro deste ano pelo Ministro Eduardo Portella, o progra
ma atenderá, neste primeiro ano de sua implantação, a 12 milhões de alunos 
das quatro primeiras sêries do 19 Grau. 

Para 81/82, jã estã previsto o atendimento de aproximadamente 16 mi
lhões de alunos do 19 Grau. 

Os módulos tiveram a sua_ composição definida pelos Secretários Esta
duais de Educação. Apesar de haver pequenas variações de um Estado para 
outro, os Módulos são constituídos, basicamente, por láPis, cadernos, borra
chas, réguas, apontadores, canetas, blocos de rascunho, blocos de desenho e 
lãpis de cor. 

Para que se tenha uma idéia do alcance desse programa, apenas este ano 
serão distribuídos cerca de 40 milhões de cadernos e blocos de desenho, 41 
milhões de lâpis (preto e de cor), e 11 milhões de borrachas, dentre outros ma
teriais escolares. 

Segundo o Diretor Executivo da FENAME, Milton Durço Pereira, uo 
programa é importante, antes de tudo, por colaborar na busca de uma melhor 
distribuição de renda no Brasil. Assim, os Estados menos desenvolvidos con
tribuem com uma quantia, para a formação dos recursos nele utilizados. Em 
contrapartida, na hora de dividir os benefícios, eles são os maiores contem
plados. Com isso, um Estado como Sergipe, que corttribufa com 2.199.847,50 
cruzeiros para o programa, i'eceberâ de volta 30 milhões e 440.800, em mate
rial escolar, livros e manuais". 

Pretende o MinistériO -da Educação e Cultura, no biênio 81/82, dinami
zar esses dois importantes programas, atravês -da Fundação Nacional de Mà-: 
teria! Escolar- FENAME, que destinarã Cr$ I bilhão para o PLIDEF, en
quanto Cr$ 2 bilhões serão gastos na implementação do Programa Módulos 
Escolares. 

Finalizando, Senhor Presidente, os esforços do Ministro Eduardo Por· 
tCIIa visando expandir, racionalizar e fortalecer a complexa infra-estrutura 
material de apoio, à plena consecução dos objetivos do MEC, atravês do me
lhor desempenho de suas macrofunções no concernente aO-ensino, merecem o 
reconhecimento e os aplausos de toda a Nação brasileira. 

Os trabalhos que estão sendo realizados em todo o Brasil, por intermé-
dio dos dois programas a respeito dos quais teci estas ligeiras considerações, 
constituem uma demonstração concreta e insofismável da notãvel capacidade 
empreendedora e da eficiência do Ministro da Educação e Cultura, na área de 
sua competênc~a especifica. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Lê o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Conselho Nacional do Petróleo, em 
resolução de 7 de outubro próximo passado, após amplamente analisar o as
sunto, decidiu e resolveu atender à proposta de interesse das empresas Super
gasbrâs Distribuidora de Gâs S/ A, com sede no Rio de Janeiro, e da Compa
nhia Ultragaz S/ A, côm sede na Capital de São Paulo; que apresentaram uma 
proposição para a regio-nalização da distribuição de gás liquefeito de pe
tróleo, mediante permuta de seus mercados. 

Segundo a resolução do CNP, a Ultragaz absorverã toda a distribuição 
de gãs da Supergasbrãs no Estado de São Paulo e, a Supergasbrãs, por sua 
vez, absorverá toda a distribuição de gás da Ultragaz nos Estados do Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais; Estado de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiãs, Rio Grande do Sul e parte do Es
tado de Santa Catarina. 

Ao analisar o relatório, Sr. Presidente, verificamos que a simples mani~ 
festação da -vontade de duas grandes empresas, atendendo seus interesses eco
nômicás e a v aliado pelo CN P nos mínimos detalhes à sua execução: permutas 
de seus bens nas áreas objeto da negoctação, remanejamento de recipientes, 
cadastramento de representantes etc., deixou de lado, omitindo, no meu 
modo de entender, importante ponto para os estudos dessa permuta, qual se-

ja, o destino que se daria aos trabalhadores dessas empresas, demonstrando 
flagrante descaso ao problema social que a medida poderá gerar. O CNP, se 
consultasse ou se preocupasse ater-se como fator importante de decisão odes
tino da mão-de-obra ocupada por essas empresas, observaria que os salários 
dos empregados da Ultragaz, hoje, sã9 superiores aos da Supergasbrás, e que 
a tendência é pelo não aproveitamento daqueles por parte desta que no início 
do ano assumirá o mercado da região em questão. 

Isso, Sr. Presidente, já não nos causa espanto nem surpresa. Hâ muito 
tempo neste País OSiiiferesses dos grandes grupos empresariais sobrepõem-se 
aos interesses da massa trabalhadora em todos os selares da economia nacio
nal, com a conivêltcia dos órgãos de dC:dsão que o preSente caso perfeitamen
te ilustra. 

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minêrios e Derivados de 
Petróleo do Estado de Goiás atravês de seu Presidente, Sr. Ageu Cavalcante 
Lemos, já manifestou sua preocupação, quanto ao destino de mais de 2.500 
empregados em todo o País, sendo, só em Goiás, mais de cinqUenta, que es
tão ameaçados de demissão em razão da autorização da permuta desses mer
cados pelo CNP. 

A propósito, tenho aqui em mãos oficio quC recebi da presidência deste 
Sindicato, cujos termos me solidarizo e passo a ler para que seja incorporado 
ao meu pronunciamento: 

"Excelentíssimo Senador, 
Pela Resolução do Plenãrio do Conselho Nacional do Petróleo 

de; ~e outubro P.P., e publicada no Diário Oficial da União domes
mo mês, atravês da qual foi autorizada a permuta de mercado con· 
sumidor entre a Supergasbrás e Ultragaz, quando aquela assumirá o 
mercado da Ultragaz nos Estados do Espírito Santo, Rio de Janei
ro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e 
parte dos Estados de Minas Gerais e Santa Catarina, e a última re
ceberá em troca o mercado consumidor da Supergasbrás em São 
Paulo. 

Tal medida virá acarretar desemprego, já que será reduzida a 
mão-de-obra, além da Superbasgráz não aproveitar os empregados 
da Ultragaz, já que o salário pago por esta a seus empregados é su
perior ao atualmente pago pela Supergasbrás. 

Referida decisão, dados os seus reflexos, deveria ser precedida 
de consultas aos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, 
Minas e Energia e às Entidades sindicais representativas dos empre
gados do setor nas devidas localidades atingidas, o que não ocorreu, 
deduzindo-se que foram analisados única e exclusivamente os inte
resses das empresas envolvidas, deixando de lado o aspecto social 
negativo resultante. Mais uma v~z o lado econômico prevaleceu 
sobre o social e de desempregos em desempregos o País caminha('?). 

Preocupados com os problemas que serão enfrentados pelos 
nossos representados, rogamos de Vossa Excelência sejam tomadas 
medidas urgentes e capazes de evitar o problema que se avizinha 
com a efetivação da medida e que se dará até o final do corrente 
ano,' deixando ao desemprego milhares de trabalhadores. 

Confiantes no alto espírito de juStiça de Vossa Excelência, espe
ramos contar com a colaboração no sentido de ser evitado o desem
prego desses trabalhadores e as angústias familiares decorrentes. 

Sem outro particular, firmamo-nos, 
Cordialmente. - Ageu Cavalcante Lemos", Presidente. 

No momento em que se configura mais um atentado contra uma classe 
trabalhadora no País, praticado para atender interesses econômicos sem se 
dar conta dos malefícios sociais que uma decisão dessa natureza pode acarre
tar, jâ que nada representa em termos de benefícios diretos aos consumidores 
de gás, exige-se a revogação da decisão tomada pelo CNP, indiferente ao de~ 
sespero de milhares pais de familia, e esperawse que o Ministério do Trabalho, 
por intermêdio de seus órgãos, interceda energicamente na defesa de signifi
cativa parcela de trabalhadores brasileiros, ante ao fantasma da demissão em 
massa que se avizinha. 

Era o. que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml) 
O SR. PRESIOENTE (Passos Pôrto)- Não hã mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan-

do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1980 (nv 
3.669/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, dispensando a apresentação dos documentos que especifica, e dâ outras 
providênciaS, tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.049, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. , 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l40, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.052, 
de 1980), que autóriza o Governo do Estado-do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, 
cento e quarenta mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Nelsol) Carneiro, Leite Chaves, Hugo Ramos, 
Orestes Quércia, Franco Montoro e Lâzaro Barb02·a, e voto vencido, em se
parado, do Senador Paulo Brossard; e 

- de Municípios, favorãvel. 
3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ãp_n9 141, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças emito conclusão de seu Parecer n' 1.055, 
de 1980), que autoriza o GOverno do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nV142, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, so n•s 1.059 e 1.060, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
~de Municípios, favoráveL 

5 

Votação, em turno único-, do Projeto de Resolução nV143, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu n9 1.061, de 
1980), que autoriza a Prefeitura de:Mauá (SP) a elevar em CrS 45.961.491,20 
(quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e no
venta e um cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 
-de Colistitu_ição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 144, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia CQillO conclusão de seu Parecer n~ 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar 
Cm Cr$ 122.090.354,00 (cento-e Vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e 
cinqüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065 c 1.066, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento nV396, de 1980, do Senador 
Luiz Fernando Freire, solicitando, nos termos do artigo 245 do Regimento 
Interno, um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela pas
sagem de seu aniversãrio no dia 20 de setembro de 1980, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.079, de 1980, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

8 
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 516, de 1980, do Senador 

Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas .de Lei 
do Senado n•s 224, de 1979 e 218, de 1980, do Senador Mauro Benevides, al
terando a redação do artigo 5• da Lei n• 3.692, de IS de dezembro de 1959, 
que institui a Superinte:Odência do Desenvolvimento do Nordeste. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 517, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei 

do Seriado n'i's 26g, de--1980, do Senador Agenor Maria, 270, de 19.80, do Se-
nador Dirceu Cardos_o, e 271. de 1980, do Senador Nelson Carneiro, que dis
põe sobre o racionamento de combustíveis e o trãfego de veículos motoriza~ 
dos em todo o território nacional. 

lO 

Votação, em turno úriito, do Requerimento n9 518, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjunto aos Projetas de 
Lei do Senado n'>'s 252, de 1980, do Senador Jor:ge Kalume, que autoriza o Po
der Executivo a conceder aposentadoria especial ao professor, na forma que 
especifica, e 253, de 1980, do Senador Lázaro Barboza, acrescentando pará
grafo único ao artigo I v da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que resta
belece, para as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentado
ria especi.al de que trata o artigo 31 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento nV532, de 1980, dos Senado
res Gilvan Rocha, Humberto Lucena e Moacyr Dalla, solicitando, nos ter
mos do art. 371, alínea Hc" do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 65, de 1980 (n• 3.543/80, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Fundação Centro de FormaÇão do Serviço Público - FUNCEP, e dã 
outras providências. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento nv 536, de 1980, do Senador 
Josê Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea uc", do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nv 193, de 1979, do Senador 
Franco Montoro, que atribui à Federal de Seguros S.A., integrante do siste
ma financeiro da Previdência Social, a realizaçilo, com exclusividade, do se
guro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. 

13 

Votação, em turno único, do Requerimento nv537, de 1980, dos Senado
res Gilvan Rocha, Roberto Saturnino e Jarbas Passarinho·, solicitando, nos 
termos do art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, urgência para o Proje
to de Resolução n'i' 43, de 1978, que altera a composição de classes da catego
ria funcional de assistente legislativo do grupo-atividade de apoio legislativo 
de que trata a Resolução n• 18, de 1973, e dá outras providências. 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 266, de 
1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso ao art. 171 do Código 
Penal, tendo 

PARECER, sob n• 892, de 1980, da Comissão 
-de Cosntitulção e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade c, no 

mérito, favorável. 

15 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta c 
modifica a redação de dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro dc!966, 
tendo 

PARECER, sob n• 858, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuritlicidade. 

16 

Projeto de Lei do Senado n• 3!9, de 1979 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1978) 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado .n• 
3!9, de 1979, do Senador Orest<os Quércia, que permite ao empregado utilizar 
a conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentandO dispositivo ao art. S• 
da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n• 5.107/66, t<ondo 

PARECER, sob n• 858, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1979 
-DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comi!sões: 
-de Constituição e Justiça- I• pronunciamento: pela constitucionali· 

dade e juridicidade; 211 pronunciamento: (recxame solicitadf:> em plenário), fa-
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vorâvel, com Emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 39 pronunciamento: (prestan
do esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal - 19 pronunciamento: favorâvel, nos termos das 
Emendas n9s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do Se
nador Itamar Franco; 

29 pronunciamento: favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça: e 

- de Finanças, favorãvel ao projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Afonso Camargo e Josê Ri
cha. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 538, de 1980, do Senador 
Itamar Franco, de adiamento da discussão.) 

18 

Discussão, em primdi-C)Tüi-no; do Projeto de Lei do Senado n9 364, de 
1979, do Senador Lomanto Júnior, que institui o .. Dia Nacional do Psicólo
go", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e 856, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade e; 
- de Educação e Cultura, favorãvel. 
{pependendo da votação do Requerimento n'? 534, de 1980, do Senador 

Moacir Dalla, de adiamento da discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ encerrad~ a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às 18 hora/ e 20 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 68, DE 1980 

O Presidente do Sen8:do Federa_!, no uso de suas atribuíções regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato nO? 2, de 1973, da Co
missão Diretora, resolve: 

-Determinar a contrãtãÇão, sob o regime jurídico da Cons_olidação das 
Leis do Trabalho, da Dr• Maria do Socorro Souza de Oliveira, pelo prazo de 

5 meses, a partir de 19 de novembro do corrente ano, com o salário mensal de 
Cr$ 30.000~CO (trinta mil cruzeiros), para prestar serviços de assessoramento 
superior, na ãrea de sua especialidade, na Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investiga o Acordo Brasil e Alemanha Federal. 

Senado Federal, 17 de novembro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presi
dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 69, DE 1980 

O Pre~idente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do Regime.nio Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que c-onsta do Processo 
número 004374/80, resolve: 

Aposentar Arlette Beiota Tapaj6s, no cargo de Técnico Legislativo, 
Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, parãgrafo único e 
102, inciso I, alínea a, da ConstituiÇão da República Federativa do Brasil, 
combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I e 392, § 49 da Reso
lução SF n9 58, de 1972 e artigo 405, inciso IV da mesma Resolução, alterada 
pela Resolução SF n9 21, de 1980, com proventos integrais acrescidos de 20% 
e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do 
artigo 3' da Lei n' 5.903, de 1973 e artigo 10 da Lei n' 4.345, de 1964, bem 
como a incorporação da Gratificação de Atividade, conforme estabelece o ar
tigo 79 da Resolução SF n9 21, de 1980, observando-se o disposto no artigo 
102, § 2' da Constituição. 

Senado Federal, 20 de novembro de 1980.- SenadoT Luiz Viana, Presi
dente do Senado Federal. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DIRETORA 
21• REUNIÃO OR.DTNARIA, REAUZADAA12 DE 

NOVEMBRO DE 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-V ice-Presidente; 
Alexandre Costa, Primeiro-Secretãrio; Lourival Baptista, Terceii-o-Secretãrio 
e Gastão Müller, Quarto-Secretãrio, às dez horas e trinta minutos do dia_doze 
de novembro de mil novecentos e oitenta, reúne~se a Comissão Diretora do 
Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, o_s Senhores Senadores 
Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Presidente e Gabriel Hermes, Segundo~ 
Secretário. _ 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui, ao Senhor
Primeiro-Vice-Presidente, o Projeto de Resolução n9 94, de 1980, de autoria 
do Senador Hugo Ramos, que acrescenta parãgrafo ao art. 8J do Regimento 
Interno. 

A seguir, Sua Excelência traz ao conhecimento da ComiSSão Diretora 
pedido do Chefe dos serviços Gerais da Representação do Senado no Rio. 
solicitando a compra de seis Chevrolet Opala a álcool. A Comissão Diretora, 
após debater o assunto e à vista da insuficiência de recursos orçamentârios, 
decide mandar para o Rio de Janeiro quatro veículos da atual frota do Sena~ 
do. Aborda, ainda, Sua Excelência, os vãrios processos em que José Carlos 
Vida! solicita readmissão no Quadro Permanente do Senado Federal. Ã vista 
dos pareceres e da complexidade jurídica da matéria, a Comissão Diretora 
decide solicitar parecer de um perito no assunto. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário trata das seguintes ma
térias: 

19) Expediente em que o Senhor Senador Tarso Dutra encaminha pres
tação de contas relativa a _tratamentO médico hospitalar, já aprovada pela Co
missão Diretora em sua I 8• Reunião Ordinâria. A vista de consulta formula
da, a Comissão Diretora autoriza seja efetuada a liquidação da prestação de 
contas, como proposto. 

29) Expediente em que é solicitado o reembolso de despesas médicas efe
tuadas com o tratamento do Senhor Senador Jessé Freire. A COmissão Dire
tora, preliminarmente, incumbe o Dii"etor-Geral de gestionar junto à família 
do ex-Senador, no sentido de serem apresentados os originais dos compro
vantes de despesa. 

39) Expediente do Conselho de Administração, relativo ao encaminha
mento do Projeto de Resolução que altera a lotação dos Gabinetes dos Dire
tores de Secretaria e da Assessoria. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece 
tratar-se de expediente anteriormente distribuído pelo Senhor Presidente e 
que, examinado em profundidade, versa assunto de interesse para o funciona~ 
mento dos órgãos administrativos da Casa. Examinada a matéria, Sua Exce~ 
lência informa, ainda, ter feito algumas pequenas ·alterações, que são debati
das. A Comissão Diretora,- após examinar o assunto, aprova a minuta de pro
jeto de resolução apresentada que, assinada, vai à Secretaria-Geral da Mesa, 
para os devidos fins. 

4') Processo n' 003739 80 5, pelo qual a Subsecretaria de Serviços Gerais 
solicita a venda, mediante leilão público, de sucata, pneus e baterias, do Ser
viço de Transportes, considerados inservíve1s. A Comissão Diretora autoriza 
a alienação. 

5') Processo n' 002483 80 7, pelo qual Valdemar Bezerra de Azevedo, 
Antônio Lima de Araújo e outros solicitam pagamento de adiCional de insa
lubridâ.de. A Comissão Diretora, após amplamente debater a matéria e consi~ 
derando que se trata de pagamento determinado por lei, decide aprovar o pa
recer do Diretor~Geral, no sentido de que, no que se relaciona aos servidores 
do Quadro de Pessoal CL T_, o pagamento das gratificações de insalubridade e 
periculosidade, ou a sua süspensão, quando o servidor deixar de prestar ser
viço em local insalubre ou perigoso, seja controlado pelos órgãos administraM 
tivos da Casa e deferido ou indeferido pelo Diretor-Gera_l, independentemen~ 
te de prévia comunicação aos órgãos superiores do Senado, mas obedecida 
estritamente a legislação específica regUladora da matéria. Os ProCessos em 
tela, são deferidos pela Comissão Diretora:. 

6') Processos n's 003241 80 7, 003326 80 2 e 003329 80 I, nos quais os 
funcionários Nilo _Gonçalves Martins, AriienOr Ferreira Gomes e Antonio 
Pinto Fanaia, Agentes de Segurança Legislativa aposentados, solicitam revi~ 
são de seus proven_tos, com a finalidade de perceb~em o mesmo_vencimento 
atribuído aos seus colegas em atividade pela Resolução n9 61, de 1980. A Co
missão Diretora, à vista dos pareceres favoráveis contidos nos processos, es
pecialmente o parecer do Conselho de Administração, e considerando deci
sões do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Federal de Recursos, bem 
assim a legislação específica e decisões anteriores da Comissão Diretora, re
solve à unanimidade dos presentes, deferir os pedidos. 

7') Processos n•s 000239 80 I e 000410 80 2, pelos quais Dinah Martins 
Perâcio e Luiz do Nascimento, aposentados, requerem revisão de seus pro-
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ventos_. A Comissão Diretora, após analisar detidamente os parceres constan
tes dos processos, opina pelo deferimento do pedido da servidora Uínah Mar
tins Perácio e pelo indeferimento da petição do servidor Luiz.do ~ascimento, 
como proposto pelo Consultor-Geral e pelo Cons~lho de Administração. 

8'i') Processo n'i' 002651 80 7, pelo qual Carlos Torres Pereira, Taquígrafo · 
aposentado, requer seja procedida revisão nos proventos de sua aposentado
ria, de acordo com o que estabelece a Resolução nç 21, de 1980, do Senado 
Federal. O Senhor Primeiro-Secretãrio esclarece que a Subsecretaria de Pes
soal relaciona os demais servidores aposentados, em idêntica situação, que 
poderiam ser também beneficiados com a medida. Â vista dos pareceres cons
tantes dos processos, de encontrar o pedido o necessãrio respaldo jurídico na 
legislação e jurisprudência especificas, a Comissão Diretora defere o pedido e 
aprova a sugestão do Diretõr-Geral, no sentido de estender a decisão aos de
mais servidores aposentados nas mesmas condições e relacionados no proces
so pela Subsecretaria de PessoaL 

99} Expediente em que a Casa do Cear:á, inStit_Uição filantrópica, declara
da de utilidade pública, solicita a doação de madeira (pontaletes, tábuas etc), 
usadas nas construções dos Anexos do Senado, para aproveitamento em suas 
obras assistenciais. A Comissão Diretora ailtoriZã a doação. 

109) Processo em que a Subsecretaria de Pessoal pede informações sobre 
o pagamento de gratificação pro-labore e horas extras aos Motoristas. A Ma
téria é distribuída ao Senhor Quarto-SecretâriO -p-ara relatar. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Quarto
Secretário, que dá conhecimento à Comissão Diretora de minuta de Ato, já 
assinado pelos Senhores Senadores Jorge Kalume, Dinarte Mariz e Passos 
Pôrto, propondo que durante os recessos parlamentares, a diária a que sere
fere o parágrafo I 'i' do art. 383 do Regulamento Administrativo, serâ devida 
segundo a média aritmética do período de funcionamento imediatamente an
terior a cada recesso_. A Comissão Diretora, considerando que, nos termos do 
Regulamento, .. diária" é a retribuição devida _-ao servidor pelo CÇ)mp"areci
mento ao serviço,_em conseqUência de cada sessão extraordinária do Senado 
ou do Congresso, e que durante o período de recesso não há sessões extraor
dinárias, à unanimidade dos presentes opina contrariamente à apresentação 
da proposição. 

O Senhor Presidente, a seguir, dá conhecimento à Comissão Diretora de 
expediente do Senhor Senador Jarbas Passarinh_o, Líder do GovernO, no ·qual 
Sua Excelência, expressando o pensamento unânime da bancada do PDS no 
Senado, solicita seja dado o nome do diligente Primeiro-Secretârio, Senador 
Alexandre Costa, a Ala nova de construções correspondentes às novas salas 
de Comissões Permanentes. No entender do Emin_ente Senador Jarbas Passa
rinho, a "indicação faz justiça ao extraordinário esforço realízador do nobre 
Senador Alexandre Costa, que tanto teín contrlbllido para o êxito da Admi
nistração, que tem "no Senhor Presidente" o dírígente ma:ior, sereno e profi
ciente''. A Comissão Direto"ia, à exceção do Senhor Primeiro~SeCretário, que 
se absteve de discutir a matéria, à unanimidade dos demais preserites, aprova 
a sugestão. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minUtos, o Senhor 
Presidente declara encerrados os tra_balhos, pelo que, eu, Lourival Baptista, 
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presiden~ 
te, vai à ·publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 12 de novembro de 1980. - Senador Luiz 
Viana, Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e parecer sobre a Mensagem N9 143, de 
1980 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do DeCreto-lei n'? 1.809, de 7 de 
outubro de 1980, que "institui o Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro, e dá outras providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE 
NOVEMBRO DE 1980 .. 

Aos quatro dias do mês de novembro d9_ ap_o_ de mil novecentos e oitenta, 
às deze$s_ei$_ horas e trinta minuto, na Sala uClÓvís Bevilãcqua'', presentes os 
Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Rai
mundo Parente, Aderbal Jurema, Bernardino Viaria, Almir Pinto, Lenoir 
Vargas, Aloysio Chaves e os Senhores Deputados Paulo Studart, Genésio de 
Barros e Alipio Carvalho, reúne-se a CoOiissão -Mista, iricubida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n' 143, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à_ deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n'i' 1.809, de 7 de outubro de 1980, que ••institui o Sistema de Pro
teção ao Programa Nuclear Brasileiro, e dá outras providências" 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Dutra, Milton Cabral e os Senhores Deputados Pedro Collin, Horácio 

Matos, Henrique Turner, Cantídio Sampaio, Léo Simões, Antonio Pontes, 
Guida Arantes e Octacílio Queiroz. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissã_o. 

Em obediência a- ai~posiúVO regitneniaC o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senho~ 
Deputado Alípio Carvalho para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se ·a segulilte· reSultado: 
·Para Presidente: 

Senador Almir Pinto ... ·······-··~~---······-········ 11 votos 
Deputado Paulo Studart .........••..•....... _. . . . . . . 1 voto. 

Para Vice-Presidente: 
Senador Jorge Kalume ....... ·~ •............. ~. ... . . . . 12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presidente, os 
Senhores Senadores Almir Pinto e Jorge IS.alume. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Almir Pinto agradece, em 
nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Genésio de Barros parire· 
!atar a matéria. 

Nada mª_is havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Atã, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

InculnlJidB de estudo e parecer sobre a Mensagem n9143, de 1980 
- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.809, de 7 de ou
tubro de 1980, que u-institui o Sistema de Proteção ao Programa Nu
clear Brasileiro, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 1980 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quarenta e cirico minutos, na Sala "Clóvis Bevilâcqua'\ 
presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Milton Cabral, Jutahy 
Magalhães, Bernardino Viana, Almir Pinto, Tarso Dutra, Aloysio Chaves e 
os Senhores Deputados Adroaldo Campos, Paulo Studart, Léo Simões, Ge
néSio de Barros, Alípio Carvalho e Octacíiio Queiroz, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 143, de 1980-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.809, de 7 de outubro de 1980, que 
Hinstitui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, e dã outras 
providências". 

Deixam· de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Raimundo P'arente, Aderbal Jurema; Lenoir Vargas e os Se
nhores Deputados Henrique Turner, Cantídio Sampaio, Guida Arantes, Ho
rãcio Matos e Antônio Pontes. 

Haveildo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Almir Pinto, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa 
da leitura da ata da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Li
derança do Partido Democrático Social (PDS), na Câmara dos Deputados, 
indicando o Senhor Deputado Adroaldo Campos para integrar a Comissão, 
em substituição ao Senhor Deputado Pedro Coiiin. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão~ o Senhor Presidente 
concede a· palavra ao Relator, Deputado Genésio de Barros, que emite pare
cer favorável à Mensagem, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com Voto em Sepa
rado do Deputado Octacílio Queiroz. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Proposta de emenda à Constituição n'i' 80, de 1980, que "alte
ra o artigo 59 e o "Caput" do artigo 26 da Constituição Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE OUTU6RO DE 1980. 

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e vinte minutos; na Sala de Reuniões do Anexo "B" do Se-
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nado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Pa
rente, Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Passos Porto, Gastão 
MUller, leite Chaves e os Senhores Deputados Antônio Pontes, Simão Sessim, 
Odacir Soares, Paulo Guerra, Oswaldo Melo e Jerónimo Santana, reúne-se a 
Comissão- Mista do Congresso Nacional incumbida de axaminar e emitir pa
recer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 80, de 1980, que "Altera 
o artigo 59 e o ucaput" do artigo 26 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena_dores 
Adalberto Sena, Itamar Franco, Roberto Saturnino e os Senhores Deputados 
Júlio Martins, Délio dos Santos, Antônio Russo, Lúcia Viveiros e Pedro Lu
cena. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Jorge Kalume, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, 
logo após, ê dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios das 
Lideranças do Partido Popular e do Partido Democrático Social, no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Gastão MUller, 
Lenoir Vargas e Deputado Simão Sessim, para integrarem a Comissão, em 
substituição aos Senhores Senadores Evelásio Vieira, Eunice Michiles e De
putado Hélio Campos, respectivamente, anteriormente designados. 

Comunica ainda que à Proposta foram oferecidas três emendas, todas 
julgadas pertinentes pela Presidência. 

Prosseguindo, o Senhor Senado _r Jorge Kalume concede a palavra aí!. Re
lator, Senhor Deputado Paulo Guerra, que emite parecer favorável à Propos
ta, nos termos do Substitutivo que apresenta, no- qUal acolhe, em parte, as 
Emendas de n9s I, 2 e 3, apresentadas à proposição. 

Posto em discussão o parecer, usam da palavra os Senhores Deputados 
Jerônirno Santana, Antônio Pontes e, finalmente, o Relator, que tece conside
rações sobre a maiéria, agradecendo a prestimosa colaboração de todos os 
parlamentares que buscaram, com suas sugestões, enriquecer o parecer e, 
sobretudo, defender melhores condições para os Territórios Federais. 

Posto em votação, ê o parecer aprovado, votando com restrições o Se
nhor Deputado_ Jerônimo Santana. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ 
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÀO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N•80, DE 1980, QUE"ALTERA O ARTIG0 59 

E O "CAPUT" DO ARTIGO 26 DA CONSTITUIÇÃO FEDE
RAL", REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1980, ÀS 16 HO
RAS E 20 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUI
GRÁFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÀO, SENA
DOR JORGE KALUME. 

O SR. PRESIDENTE (Jt>rge Kalume)- Havendo número regimental, 
está aberta a reunião. 

Esta ComissãO reuni ri-se para· discutir e votar o parecer do Rela.tor sobre 
a Proposta de Emenda à ConstitUiÇão fi'? 80, de 1980, que "altera o art. 59 e o 
caput do art. 26 da Constituição". 

Foi proposta a dispensa de leitura da sessão anterior, segundo disposição 
regimentaL 

(Inaudível) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Guerra, Relator da ma

téria, para emitir seu parecer. 

O SR. RELATOR (Paulo Guerra)- Sr. Presidente e Srs. Membros da 
Comissão: 

I Relatório 
Objeto da iniciativa do Senhor Presidente da República, a Proposta de 

Emenda à Constituição Federal, ora sob o exame desta douta Comissão, 
atende, preliminarmente, ao requisito da constitucioitâlidade, uma vez que 
não ilide os princípios republicanos e as normas federativas, segundo o pre
ceituado no art. 47, § 19, da Carta, a par de apresentar redação escorreita, 
obedecidos, igualmente, os pressupostoS de aceitabilidade regimental e cons
tituciõDal. 

A proposta objefiVa.Submeter à apreciação deste Congresso Nacional 
nova redação para os artigos 5r;> e 26 caput da Constituicã_o Federal, com base 
nas razões expostas na Exposição de Motivos que acompanha a Proposta, de 
autoria, aquela, do Senhor Ministro do Interior. 

Visa a proposição ao fortalecimento dos Territórios Federais, como en
tes políticos, através de duas medidas, a saber: 1) instituição de sua titularida
de sobre a propriedade dos lagos em terrenos de seu domínio, dos rios que 
nele têm nascente e foz, das ilhas fluviais e lacustres e das terras devolutas não 
tidas como indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais; 2) sua 
participaÇão no produto da arrecadação dos impostos especiais, a que se refe
re o artigo 26 da Carta. 

Na Exposição de Motivos anexa, reconhece o Sr. Ministro do Interior 
que .. os Territórios, como é sabido, encontram-se numa fase de acentuado 
desenvolvimento e reorganização,- exigindo, em conseqUência, para atender 
os problemas decorrentes, um suprimento maior de recursos". 

Perante a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Proposta, três emendas foram oferecidas, sendo duas sob a forma de substi
tutivo. Tal como a proposição original, as emendas apresentadas satisfazem 
os pressupostos constitucionais e regimentais. Enquanto as de número 2 e 3 se 
atérn aos dois artigos objeto da proposta original, a de número l, desta sedes
tancia consideravelmente, pleiteando a reformulação de trinta artigos da 
Constituição Federal. 

Nos termos do artigo 17 do Regimento Comum do Congresso Nacional, 
cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da proposição principal e 
das emendas a ela oferecidas. 

No que respeita à proposição princiPal, nenhuma dúvida pode pairar 
quanto ao caráter inequivocamente benéfico das alterações que pretende in
troduzir no texto constitucional. Assim é que, a par de ampliar os poderes e o 
património dos TerritóriOs, através da outorga do domínio dos bens geográfi
cos lá descritos, em condições de igualdade com os Estados, concede-lhes par
ticipação no produto da arrecadação dos impostos especiais, nos mesmos 
percentuais e critérios previstos para as unidades federadas, carreando, des
tarte, maior volume de recursos financeiros para os Territórios~ 

Relativamente às emendas oferecidas, iniciar-se-á sua apreciação pela 
Emenda nQ 1 que, dada a amplitude do campo jurídico-constitucional que 
abarca, está a exigir um exame detalhado dos dispositivos nela contidos. 

Ab initio. cumpre assinalar que nenhuma modificação à Carta foi pro
posta pela Emenda nr;> I, no que concerne aos artigos objeto da Proposta sub
metida pelo Sr. Presidente da República a este Congresso. Embora todas as 
modificações sugeridas refiram-se a outras disposições da Constituição Fede
ra!, há que se reconhecer voltar-se a Emenda aos mesmos objetivos visados na 
mensagem presidencial, qual seja o fortalecimento político-financeiro dos 
Territórios, muito embora em dimensão bem mais ampla do que a do texto 
original, abrangendo as mais variadas facetas da problemática relativa à futu
ra autogestão dos Territórios. 

Consoante assinala a justificação da Emenda n9 1, pretende-se, com a 
proposição, outorgar relativa autonomia aos Territórios, assegurando-lhes: o 
direito de arrecadar, nas suas respectivas ãreas, os tributos atualmente deferi
dos aos Estados; orçamento próprio, independentemente do orçamento da 
União, discutido e votado pelo Senado Federal; a atrlbuição de personalida
de jurídica de direito público interno, em tudo semelhante à do Distrito Fede
ral, etc.; tudo voltado ao objetivo de propiciar a essas unidades as condições 
que lhes possibilitem a futura ascenção à categoria de Estados, em observân
cia ao disposto no artigo 2r;> do Decreto-Lei n9 411, de 1969, verbis: 

''A União administrará os Territórios tendo em vista os seguin
tes objetivos: 

I - desenvolvimento económico, social, político e administrati
vo, visando à criação-de condições que possibilitem a sua ascenção à 
categoria de Estado; 

lpso Facto, passa-se ao exame da Emenda nr;> 1. 
Inicialmente, propõe a inclusão dos Territórios dentre qualquer impro

priedade jurídica ou inconveniência de ordem prática. 
Cogita, a seguir- no artigo que prevê a criação de Estados e Municí

pios, mediante lei complementar -, de inserir parágrafo para disciplinar as 
formas de instituição de Territ6'rios Federais. 

Trata-se, contudo, de matéria remetida, pela própria Carta, à lei comple
mentar. E em decorrência desse imperativo, enviou o Poder Executivo a este 
Congresso o Projeto de Lei Complementar fi'? 133, de 1980, ora em trami
tação, que, dentre outras providências, disciplina a criação de Territórios. As
sim, entendemos deva a matéria ser tratada nos limites daquela proposição, 
não cabendo sua inclusão no texto constitucional. De resto, a criação de Esta
do e Territórios estã hoje disciplinada pela Lei Complementar n9 20, de 19 de 
julho de 1974, tratando-se de matéria estranha à- Lei Magna. 

Quanto ao artigo 59, objeto da proposiÇão principal, a ele jã aludimos. 
Quer-se incluir os Territórios no áipz.if do artigO 99, estendendo a estes as 

vedações impostas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
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Nenhum óbice vemos a essa inclusão, e consideramo~la oportuna, vez 
que, eventualmente, poderia incorrer o Território em algum dos procedimen
tos defesas pela Lei Magna. 

Relativamente ao artigo 17, pretende-se eliminar seu atual caput, 
substituindo-o pela caracterização da personalidade jurídica do Distrito Fe
deral e dos Territórios, nele inserindo-se, inclusive, a disposição hoje contida 
em seu§ 29. 

Eis, contudo, jâ ser a natureza jurídica dos Territórios objeto de dispo~ 
sição específica, contida no Projeto de Lei Complementar n9 133, de 1980. 
Além disso, a natureza jurídica dos demais ente_s_ públicos não é definida na 
Carta, e sim no Código Civil Brasileiro (art. 14). Por outro lado, advoga-se 
nova redação para o § 29 deste artigo, nele inserindo disposição jã contida no 
art. 29, I, do Decreto-le_i n9 411, de 8 de janeiro de 1969, em termos quase idên
ticos. Não cabem, portanto, a nossó ver, as alterações propostas ao caput do 
artigo 17 e ao seu§ 29. 

O§ 39 do mesmo artigo também sofreu alteração drástica, vez que deixou 
de prever a nomeação dos Prefeitos Municipais pelo GOvernador do Terri
tório, para pleitear a eleição di reta do Prefeito e do Vice-Prefeito da Capital e 
dos demais Municípios dos Territórios. 

Entendemos extremamente oportuna a alteração proposta, por vermos 
razões que justifiquem a rrianutençao do atual impedimento constitucional, 
no que concerne à eleição dos Prefeitos Municipais dos Territórios. Parece
nos, contudo, deva excetuar-se da nova regra proposta o caso particular dos 
Prefeitos de Capital, a que a Lei Magna, hoje, confere um tratamento de ex
ceção, dispondo serem nomeados pelo Governador do Estado. Não podemos 
concordar com a disparidade de tratamento proposta, a instituir, para os Pre
feitos de Capital de TerritóriO, forma de provimento do cargo diversa da esta
tuída para os Prefeitos de Capital de Estado. Ã vista do dito, acolhemos, com 
a ressalva feita, este dispositivo, advogando a uniformiiação do modo de pro
vimento dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito. 

A seguir, ainda quanto ao artigo 17, pretendeu a Emenda nele inserir um 
novo parágrafo, de número quatro. Neste, prevê sejam conferidos aos Terri
tórios, mediante lei complementar, gradativamente, todos os poderes atribuí
dos aos Estados e que, explícita ou implicitamente, não sejam vedados pela 
Carta. 

A nosso ver, ambígua e ineficaz a disposição. Com efeito, se, de uma par~ 
te, carece da necessidade congência, por não fiXar prazos nem condições para 
efetivação da previsão legal, de outra, não satisfaz os pressupostos de uma 
norma jurídica, dada a indeterminação de seu conteúdo objetivo. Tais as ra
zões que não pretendemos acolhê-la. 

O mesmo se· diga também em relação aos dois parãgrafos seguintes, su
geridos ao mesmo artigo pela Emenda em exame. No de número cinco, quer
se dispor quanto à possibilidade dos Territórios serem dividas em Municípios 
e estes em Distritos, na forma da lei. Não são os Municípios departamentos 
dos Estados, mas unidades da Nação, com características próprias, estabele
cidas na Constituição Federal. Nenhum mandamento constitucional estã a 
transparecer a presunção de não poderem os Municípfos situar-se em Terri
tórios. 

Inócua, por igual, a redação do§ 69, que pretende assegurar aos Municí
pios dos Territórios os direitos e prerrogativas dos Municípios dos Estados. 
Nenhuma distinção faz a Carta entre MunicípiOs, em razão de sua locali
zação geográfica.A distinção existe, tãõ-somente, entre direitos e prerrogati
vas de Estado e de Territórios. As diferenças estruturais verificãveis, entre oS 
Municípios dos Territórios e os demais, nada mais são do que reflexos inevi
táveis da flagrante capitis diminutio sofrida pelos Territórios, frente aos Esta
dos. Não cabem, portanto, os dispositivos ora vistos. 

A seguir, o§ 79 proposto sugere que, enquanto não tiverem os Territórios 
seu próprio Judiciário, serão atendidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

Incorreta, a nosso ver, a colocação dada, Com efeito, existe Poder Judi
ciãrio nos Territórios, que dispõem de Justiça local de primeira instância. E a 
atuação da lei, na segunda instância judiciária, já se realiza através do Tribu
nal de Justiça do Distrito_F_ederal. Acresça-se o fato de tratar-se de disposição 
de cunho transitóriO, pelo que descabida é sua inserção no Título I, Capítulo 
V, da Carta. 

Mas não se esgotou ainda o artigo 17 da Emenda em apreciação. Um pa
rágrafo oitavo existe, a determinar recebam os Territórios os recursos neces
sários ao seu orçamento. E isso não é tudo, pois prevê sejam essas unidades 
contempladas com as reservas e fundos çfederais criados para auxiliar o de
senvolvimento económico e saciai do País, ou qualquer de suas regiões sócio
econômicas. 

Disposição ambiciosa, sem dúvida, não pecasse pela impropriedade de 
seu conteúdo. Primeiramente haveria que dispor quanto à instituição de um 

orçamento próprio para cada Território, para depois cogitar do montante. 
dos recuros através dele loCados àqueles entes públicos. Quanto a serem estes 
contemplados com os fundos e as reservas a que aludimos, a proposta, tal 
como formulada, não se nos afigura viável, dada a generalidade da redação, 
que não especifica quais reservas e fundos. A maior parte dos fundos federais 
existentes volta-se a setores ou subsetores específicos da atividade econômica 
nacional, não fazendo sentido fossem os territórios seus beneficiârios, sob 
pena de desvirtuamento, ex abrupto, de se~s objetivos e finalidades. Quanto à 
participação dos Territórios em reservas ou fundos federais destinados, espe
cificamente, a qualquer das regiões sócio-econômicas do País, mais inadequa
da resulta a disposição, já que não se poderia compreender, por exemplo, fos
se dum território da região centro-oeste do Pais beneficiado com recursos 
destinados ao desenvolvimento da região norte ou nordeste. ~evidente a im
propr~edade do texto tal como proposto. 

Passemos ao artigo dezoito da Emenda. Nele se pretende outorgar aos 
Territórios competência tributária para instituir taxas e contribuições de me
lhoria. A serguir, no parágrafo primeiro, inclui os Territórios na disposição 
constitucional que comete a lei complementar o disciplinamento dos conflitos 
de competência tributária entre os vários entes públicos. 

Trata-se, como visto, de deferir, aos Territórios, competência para insti
tuir tributos (taxas e contribuição de melhoria), cabendo a lei complementar 
regular os limites dessa competência. No nosso entender, antes de se cogitar 
cometer-lhes semelhante atribuição, há que se partir, necessariamente, de 
uma realidade fãtica bem diversa da atual, em que o Território já disponha de 
orçamento administrativo que efetivamente lhe permita gerir as atividades de 
tributação, de arrecadação e de fiscalização tributária. Na circunstância 
atual, careceria a norma da devida eficácia, a par de configurar inequívoca 
contradição no nosso mundo jurídico. 

A seguir, no§ 49 do mesmo artigo, voltada ainda aos mesmos objetivos 
perseguidos nos dispositivos ora vistos, pretende a Emenda suprir a compe
tência da União, nos Territórios Federais, relativamente aos impostos atri
buídos aos Estados e, se o Território não for dividido em Municípios, aos im
postos municipais. 

Pelos mesmos motivos já postos, não cremos seja conveniente, no mo
mento, suprir a competência tributária da união, no Territórios, no que sere
fere a tributos estaduais e, rio caso de Fernando de Noronha, também muni
cipais. Por outro lado, outra alteração ao texto constitucional foi proposta, 
no mesmo dispositivo, cuja oportunidade parece-nos evidente. trata-se da su
pressão da referência a Estado não dividido em Municípios. Efetivamente, 
hoje a hipótese carece do necessário suporte fático, a justificar sua manu
tenção em dispositivo da Constituição Federal. Essa referência deve, portan
to, ser suprimida. 

O§ 5• do artigo 18 também foi objeto de reformulação pretendida pela 
Emenda. Tal como nos parágrafos anteriores, cogitou-se de nele inserir a fi
gura da competência dos Territórios em matéria tributária, já aqui fazendo-se 
referência à competência privativa, no que tange à instituição de impostos, e, 
ainda, em relação a estes, à transferência aos Territórios, pela União, da com
petência residual. 

Despiciendo dizer que somos contrários à alteração sugerida, face aos 
motivos já alinhados. 

No artigo seguinte ( 19), sugere-se nova redação a seu caput. Arrola esse 
dispositivo as proibições impostas a todos os entes detentores de competência 
tributária, no que respeita a eSsa matériá;incluindo os Territórios dentre os 
destinatários da norma. Naturalmente, fá-lo coerentemente à tese da exten
são dessa competência àqueles entes públicos, razão por que deixamos de 
acolher a redação proposta. 

De idêntico teor é a alteração sucessiva sugerida ao artigo vinte. Ali, 
também, pretende-se incluir os Territórios na vedação imposta aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, de estabelecerem diferença tributâria 
entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. 
Como entendemos e afirmamos não caber, ora, falar-se em competência tri
butária dos Territórios, deixamos, por igual, de endossar essa sugestão. 

No que respeita aos artigos 23 e 25 da Constituição, há de se colocar um 
fato novo, de significativa relevância, qual seja a aWal tramitação, neste Con
gresso, da Proposta de Emenda à Constituição n9 86, de 1980, cuja assinatura 
é concedida pelos Líderes da Maioria das duas Casas Legislativas. Tal pro
posta visa, precisamente, a dar nova redação aos artigos 23, 24 e 25 da Carta. 
Em assim sendo, não se pode pçrder de vista o fato de que aquela proposição, 
provavelmente, serã votada em data posterior à da presente. Portanto, se 
aprovada aquela, que dispõe deiversamente sobre a matéria, inócuaS serão as 
alterações ora propostas, ainda que aprovadas. 

Assim não fosse, e ac_olheríamos alguns dos dispositivos propostos, rela
tivamente aos artigos 23 e 25. Somos favoráveis, feitas algumas alterações de 
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redação, aos preceitos contidos nos parágrafos 19 e 8? do artigo 23, e nos pa
rágrafos )9, alínea d, e 29 do artigo 25. 

Os dispositivos referidos disciplinam as seguintes situações: distribuição 
aos Territórios· do produto da arrecadação do Imposto de Renda retido na 
fonte, por estes; distribuição aos Territórios de oitenta por cento do Imposto 
sobre OperaçõeS relativas à Circulação de Mercadorias, neles arrecadado; ex
tensão aos Territórios da exigência de recolhimento de impostos federais e li
quidação das dívidas para com a União, como condição de recebimento das 
parcelas que passarão a ser-lhes pagas, do Fundo de Participação dos Esta
dos, do DiStrito Federal e Territórios; exclusão, no cãlculo da porcentagem 
destinado ao Futtdo de Participação, da parcela de Imposto de Renda retido 
na fonte, pelos Territórios. 

Pode-se constatar que, em todas as hipóteses abordadas, não se cogita de 
atribuir aos Territórios qtfalquer espécie de competência em matéria tribu
tãria. Cuida-se, tão-somente, de assegurar a essas unidades o mesmo trata
mento deferido aos Estados, no que respeita à sua participação efetíva no 
montante de recursos financeiros provenientes de determinadas receitas de 
origem tributária. 

Entretanto, tudo leva a crer, corno se disse, da inutilidade de querer dar
se nova forma a essa matéria em vias de sofrer ulterior reformulação. Melhor 
serâ, pois, aguardar-se a conclusão da tram_itação da Proposta de Emenda à 
Constituição n'i' 86, de 1980, para, em etapa pOsterior, cogitar-se dos ajustes 
que então couberem, quanto à inclusão dos Territórios nos dispositivos cita
dos. ~~ . 

Se somos, em principio, favoráveis às quatro modificações assinaladas, 
ainda que não as acolhamos, pelos motivos vistoS, o mesmo não pode_mos di
zer em relação às demais disposições contidas n~sses dois artigos, nos termos 
da Emenda em exame. 

Assim, por exemplo, pretende esta incluir os Territóiios no caput do arti
go 23, dispondo competir a estes, tanto quanto hoje compete aos Estados e ao 
Distrito Federal, a instituição dos impostos atribuídos a estes últimos, pela 
Carta. 

Consoante as razões adrede expostas, e por se equipararem os Terri
tórios, hoje, a entes da Administração Indireta da União, podemos acolher a 
colocação dada pelo dispositivo. --

Pelos mesmos motivos, tampouco acolhemos a redação sugerida para o§ 
69 desse artigo, onde se pretende substituir o termo ''Estados" por uunidades 
federais", ao reportar-se a Carta à possibilidade de serem concedidas isenções 
do ICM mediante convênios celebrados pelos entes tributantes. 

Relativamente, ainda, aos artigos 23 e 25, por razão bem diversa deixa
mos de acolher a redação proposta para o§ 2• do artigo 23 e§ I• do artigo 25 
(exceto a alínea d, a que já nos referimos). Em taiS-casos, a exclusão respalda
se na nova redação sugerida pela Proposta de Emenda à Constituição Federal 
n9 86, de 1980, jã citada. Se aprovada essa proposição, o Imposto sobre 
Transmissão de IJnóveis passarâ à competência municipal, ao mesmo tempo 
em que serã extii1ta a maior parte das exigências relativas à entrega das parce
las dos Fundos de Participação. Ante essa expectativa, não parece oportuna a 
colocação dada a tais questões na Emenda, por importar a manutenção da 
atual forma, quando a, nova proposta em tramitação se nos afigura um ex
pressivo progresso na matêria. 

Passemos ao artigo 26 da Constituição. Dissemos no início desta expo
sição, haver sido mantida pela Emenda n'i' 1 a redação original da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 80, de 1980, já tendo sido com_entado esse disposi
tivo, objeto da mesma. 

A seguir, os artigos 39 e 41 pretendem reformular a representação dos 
Territórios juntO ao Poder Legislativo, prevendo a eleição de um senador por 
Território. e de um número de deputados, por Território, igual ao do menor 
Estado. O equívoco é evidente, já que, certamente, o que se pretendia dizer 
era que a representação dos Territórios (exceto o de Fernando de Noronha) 
seria igual ao do Estado de menor representação. 

Contudo, despiciendo seria determo-nos no exame cfe filigranas redacío· 
nais, ante consideração de maior monta, qual seja a inconveniência de 
cogitar-se de expressivo aumento da representação dos Territórios, na Câma
ra dos Deputados, e da criação de senatória para essas unidades, sem que, 
previamente, lhes seja reconhecido mafor grau de autonomia, a par de lhes ser 
assegurada a natureza jurídica de entes de direito público. Entendemos que 
somente com a prévia aprovação do Projeto de Lei Complementar n9 133, de 
1980, de autoria do Poder Executivo Federal, que visa precisamente a tais ob
jetivos, poder-se-á, com base na nova situação jurídica implantada, repensar 
a matéria. 

No artigo seguinte (42), modificam-se os incisos III e IV. Nestes, 
incluem-se dentre as competências privativas do Senado Federal, respectiva
mente, a aprovação da escolha dos Governadores dos Territórios e dos Con-

selheiros dos Tribunais de Contas dos Territórios, e a autorização de emprés
timos. operações ou acoidos externos de interesse dos Territórios. 

Com efeito, não há por que dispensar de referendo a escolha dos Gover
nadores de Territórios, podendo conferir-se ã hipótese o mesmo dado ao pro
cesso de escolha do Governador do Distrito Federal. Contudo, não sendo os 
Territórios repi"eSeritãdos na Câmara Alta, e os sendo na Câmara dos Depu
tados- o que não ocorre relativamente ao Distrito Federal- e não se consi
derando, os Territórios, airlda, segundo a doutrina majoritãria, unidades fe
deradas, não há sentido em atribuir ao Senado Federal a competência desse 
referendo. Aceita-se, portanto, a inovação proposta, preferindo, porém, atri
buir tal competência à Câmara dos Deputados. Jâ no que se refere às duas 
outras a1terações sugeridas, descabe a proposta, enquanto bem outra não for 
a moldura político-jurídica em que se e~"'riuadrem esses entes públicos. 

Outra inclusão é prevista pela Emenda, em relação ao mesmo artigo, ain
da no que se refere à criação de uma nova competência privativa ~o Senador 
Federal. Entende-se atribuir-lhe, no inciso V, competência para legislar para 
os Territórios Federais. Aliás, incorreta a redação dada, vez que se remete ao 
artigo 17, § }9, da Carta- dispositivo que, por sínãJ, -não foi objeto de modi
ficação na Emenda- quando esse preceito disciplina, tão-somente, a compe
tência do Senado Federal para discutir e votar prOjetas de lei sobre matéria 
tributária, orçamentãrla, de serviços e de pessoal do Distrito Federal, não se 
referindo a Territórios. Suprime-se, de outra parte, no mesmo inciso V, a 
competência do Senado para exercer, no Distrito Federal, a fiscalização fi
nanceira e orçamentária com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas. 

Em conseqüência da proposta do inciso V {passar o Senado a legislar 
para os Territórios), advoga-se, a seguir, a supressão do atual inciso IX do ar
tigo 43, passando o inciso X a inciso IX. O preceito suprimido pela Emenda é 
o que regula, precisamente, a competência do congresso Nacional para dispor 
sobre organização administrativa e judiciAria dos Territórios. 

A este passo, cabe questionar o mérito da substituição de competência 
pretendida pela Emenda. Em verdade, de outra parte, nenhum benefício vis
lumbramos, para os T~rritórios, na modificação sugerida. As únicas matêrias 
de interesse dos Territórios que, hoje, dependem de disciplinamento legal são, 
precisamente, as elencadas no texto constitucional, vez que, no mais, regem
se pela legislação federal. Nessas matérias objeto de legislação própria, ne
nhuma vantagem nos acode na substituição do Congresso Nacional pelo Se
nado Federal. Como se disse, afinal, é na Câmara dos Deputados, e apenas 
nela, que os Territórios são representados e seus interesse·s defendidos. Por 
que, então, atribuir-se exclusivamente ao Senado o exame das matérias a este 
afetas? Ademais, na atual condição de unidades descentralizadas da União, 
nada mais natural caiba ao Congresso Nacional ditar~lhes as diretrizes de 
suas organizações administrativas e judiciárias. Como consideração aces
sória, vale aditar o fato de que a designação de um foro excepcional para o 
debate das matérias de interesse dos Territórios poderia ser entendido como 
um reconhecimento tâcito da remota praticabilidade de transformação, a mé
dio prazo, dos Territórios em Estados. O Território, como tal, estâ a refletir 
uma etapa de transição política, dentro de uma perspectiva história do pro
cesso de descentralização decisória e de progressiva autonomia relativa inter
na. Não se trata de algo cristalizado e acabado, como o é o Distrito Federal, 
destinado a existir como tal ad perpetuam, razão pol--que hã que se lhe aplicar 
tratamento legal à parte. Na evolução normal do processo histórico, as atri
buições que hoje detém a União -e portanto o Congresso Nacional -rela
tivamente ao Territórios, dia chegarã em que serão desempenhadas em sua 
plenitude pelos próprios Territórios, através de todos os seus poderes, futura
mente a constituir..:se, como etapa necessária ao processo de tranformação em 
Estados. Assim, razão não vemos para a alteração pretendida. 

A seguir, passa-se ao artigo 57, ao qual quer-se modificar a redação do 
inciso IV, para excluir da competência exclusiva do Presidente da República a 
iniciativa de leis que disponham sobre organização judiciária, administrativa 
e matéria tributária dos Territórios. 

Anómala a disposição, por contemplar exclusivamente os Territórios, 
conservando a exclusividade da iniciativa do Presidente da República para 
todas as demais hipóteses contidas na Carta, inclusive no que respeita à orga
nização judicíâria, administrativa e matéria tributária do Distrito Federal. 
Não encontramos nenhuma consideração de ordem doutrinária ou de carâter 
político que pudesse respaldar a desigualdade configurada na pretensão, pelo 
que· não a acolhemos. 

Relativamente ao artigo 96, prevê, a nova redação da Emenda, a organi
zação do Ministério Público dos Territórios, por lei federal, independente
mente do Ministério Público do Distrito Fbderal. Desnecessariamente acres
centa que o ingresso e a demissão dos membros do Ministério Público dosEs
tados, bem como dos Territórios, reger-se-á pelas mesmas condições estabele
cidas pela Carta. em tais casos, para o Ministério Público da União e para o 
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Distrito Federal. Despicienda a observação, já que o § 19 do artigo 95, que 
trata do assunto, abrange expressamente os Territórios, não podendo a lei fe
der:ll que reger a matéria desconhecer o mandamento constitucional. De ou
tra parte, no que se refere ao Ministério Público_dos Estados, tall!-pouco é ne
cessâria a remissão feita, já que, nos termos do artigo 200 da Lei Maior, 
forçosamente a estes aplicar-se-ão os preceitos da Carta que disciplinam si
tuações análogas, atinentes ao Ministério Público da União. 

No mérito, não somos favoráveiS- à disposição, por entender que a rees
truturação do Poder Judiciário dos Territórios é ·matéria que extrapola as 
possibilidades da proposição em exame, por pressupor um grau de autoges
tão ainda não atingido, de alcance gradual, possível de realizar-se a partir da 
concretização do atual Projeto de Lei Complementar n"' 133, de 1980. · 

Segue-se o artigo- 109, em que se dâ nova redação a seu inciso I, dele 
suprimindo-se a previsão de lei federal, de iniciativa exclusiva do Presidente 
da República, definir o regime jurídico dos servidores públicos dos Terri
tórios. Isto porque, como se viu adrede, pretende-se seja a matéria regida por 
Resolução do Senado Federal. 

Face a razões já oportUnamente expostas, somos contrários à supressão 
pleiteada. 

Passa-se, a seguir, ao artigo 112, que relaciona os órgãos que integram o 
Poder Judiciãrio. No rol destes, em seu item VII, onde se lê "Tribunais e juí
zes estaduais", adita a Emenda a expressão "e territoriais". Efetivamente, hâ 
juízes de direito territoriaiS, e não estão eles contemplados na relação que a 
Carta exibe. Contudo, não hã Tribunal de Justiça Territorial e, consoante rei
teradamente afirmamos, somos de opinião ainda não deva ser a presente pro
posição a cuidar da reestruturação do Poder Judiciário nos Territórios. Por 
outro lado, os ju[zes terfitóriais ·são juízes tempSlrârios, não togados. 

Pelas mesmas razões vistas, não julgamos conveniente inserir os juízes 
territoriais na relação contida no artigo 112. 

Passemos, nesta análise ponto por ponto, ao dispositivo seguinte, a sa
ber, o artigo 121. Cuida o preceito de definir a composição do Tribunal Fede
ral de Recursos. Nessa matéria, sugere a Emenda, onde o texto alude ao im
perativo de quatro ministros daquela Corte serem escolhidos dentre magistra
dos ou membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, a 
inclusão da expressão "e dos Territórios". 

Visto que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios é 
uno, nenhuma razão de ordem jurídica poderia recomendar a exclusão dos 
seus membros sediados nos Territórios da clientela potencial àquele tribunal 
superior. Oportuna e vâlida, portanto, a alteração proposta. 

Passa-se, ora, ao artjgo seguinte (122), inciSo I, alínea b. Trata o disposi
tivo da competência do Tribunal Federal de Recursos para processar e julgar 
originariamente as hipóteses ali explicitadas. D~ntre tais hipóteses, está o jul
gamento dos membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Fe
deral. Pleiteia-se a inclusão, no dispositivo,- dos membros dos Tribunais de 
<?ontas dos TerritófiOs, órgãos hoje inexistenteS:, cuja criação está ainda a de
pender de uma ampla reforma institucional daqueles ente públicos, reforma 
esta que ensaia seus pritneiros passos através do Projeto de Lei Complemen
tar n9 133, de 1980. Extemporânea, a nosso ver, a sugestão oferecida. 

Eis que surge o artigo 124, a estabelecer, no que concerne à Justiça Fede
ral, constituir, cada Estado e o Distrito Federal, uma Seção Judiciária. Quer
se, nos termos da Emenda, se constitua cada Território', por igual, em uma 
Seção Judiciária pi"ópriã. Contudo, a forma dúbia da redação proposta pode
ria levar a duas outras interpretações, certa-mente não desejadas: a primeira, 
de que o Distrito Federal e os Territórios, em conjunto, passariam a consti
tuir uma Seção Judidáría; a outra, de que os TerritóriOs, englobadamente, 
configurariam uma--Seção Judiciaria. ACreditamos que o objetivo colimado, 
contudo, fosse a instituição de uma Seção Judiciária por Território. 

Partindo desse pressuposto, acolhemos a proposta formulada, porquan
to regula a distribuição dos juízes federais, permitindo-lhes terem sede tam
bém nos Territórios. A Justiça dos Territórios, não é afetada pelo preceito, a 
não ser quanto ao fato de os juíZes da Justiça Local deixarem de acumular as 
competências atribuídas aos juízes federais, providência altamente salutar e 
agilizadora dos feitos locais. Contudo, para fins de maior clareza, haveria que 
dar melhor forma ao dispositivo. Em Conseqüência, acolhe-se igualmente a 
redação proposta ao parágrafo úniCo -do mesmo artigo, onde, em decorrência 
do disposto no Caput, há que eliminar-se a disposição referente à competên
cia cumulativa a qUe aludimos, hoje atribuída aos juízes da Justiça locaL 

No artigo 132, cogita a Emenda da criação de um tribunal Regional Elei
toral, em cada Território. 

Por motivos já exaustivamente expostos, preferimos recusar tudo o que 
diga respeitO- à organização judiciária dos Territórios. 

No artigo segulrffe, de número 140, cuida-se, ainda, da mesma matéria. 
Tfãtã-se de mero corolário do artigo anterior, a eliminar a disposição que de-

termina ficifrerri Os Territórios do Amapâ, Roraima e Rondônia sob a juris
dição, respectivamente, dos Tribunais Regionais Eleitorais do Pará, Amazo
nas e Acre. Mantendo, apenas para o Território de Fernando ·de Noronha, a 
Jurisdição do TRE de Pernambuco. 

Cudos:linerite, contud9, __ no at~igo anterior (132) não se cuidou de exce
tuar Fernando de Noronha da previsão de criação de um Tribunal Eleitoral 
para cada Território. De qualquer modo, desnecessário é dizerase que não se 
pode acolher, igualmente, a redação sugerida no artigo 140. 

Igualmente, não se pode acolher a alteração seguinte, inserta no artigo 
144, em que se pleiteia a inclusão dos Territórios no seu Caput, determinando 
a norma original organizem os Estados a sua Justiça, com base nas dispo
sições constitucionais, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e, especifi
camente, nos dispositivos que a seguir relaciona. 

Fato é qu~ cc)nstituí'frilprOpríedade ã inserção dos Territórios no disposi
tivo, porquanto a medida implicaria em deverem estes observar, na organi
zaçãO da Justiça, as mesmas normas, já referidas, a serem observadas pelos 
Estados na organização de suas justiças. Ora, a maior parte das disposições 
regentes da matéria diz respeito à Justiça de Segunda Instância, ainda inexis
tente nos Territórios. Inadequada, portanto, a colocação da Emenda. De ou
tra parte, algUns -diiii)Ositivos há que, efetivainente, podem e devem aplicar-se 
à Justiça dos Territórios, como os referentes :aoS juízes. -Em assim sendo, em
bora não possamos acolher a proposta, tal como formulada, poderia a suges
tão ser aproveitada sob nova forma que dispusesse aplicar-se o ali disposto, 
no que couber, à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

Vem, após, o artigo 177, que regula a organização dos sistemas de ensino 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Neste dispositi
vo, pretende-se retirar da União a atribuição de organizar o sistema de ensino 
dOs TerritÓrios, limitando-lhe ã--·competencia ao sistema federai:- EnquantO 
;assim determina, no Caput, modifica também a redação de dois parâgrafos, 
acrescentandO-lhe outro. No primeiro parâgrafo modificado, dispõe deva a 
união organizar os sistemas de ensino nos Territórios Federais, enquanto não 
venham essas unidades a dispor de estruturas próprias de educação. No pará
grafo seguinte, passa -a abranger os Territórios na disposição ora contida no§ 
19 do texto constitucional, relativa à determinação de prestar a União assis
tência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal, para desenvolvi
mento dos seus sistemas de ensino. Finalmerlte, tr~nscreve, no§ 3~', o atual § 
2~' do artigo. 

Quanto às alter_a_ções propostas, cumpre tecer algumas observações. A 
primeira é a de não estarem, os Territórios Federais, a médio prazo, em con
dições de organizar seus sistemas de ensino. Por outro lado, é inteiramente 
inadequada a inserção de uma disposição de caráter transitório no Título IV 
da Constituição Federal, como- propõe a Emenda, face à redação do § 19 
Assinale-se que a previsão de prestação de assistência técnica e financeira aos 
Territórios, pela União, para desenvolvimento de seus sistemas de ensino, 
tampouco pode prevalecer, já que a própria União deverá gerir esse desenvol
vimento, por tempo ainda indeterminável. Finalmente, o parágrafo 39 em 
nada modifica o§ 2~' -da carta, limitando-se a repetir seus termos. Assim é que, 
face ao exposto, preferimos não acolher as alterações propostas ao artigo. 
Passa-se, ora, ao artigo 193. Pleiteia a emenda, no§ 2"' deste dispositivO;-eS
tender, aos membros dos Tribunais de Contas dos Territórios, o titulo de 
Conselheiro. Já expusemos, Ad Nauseam, nosso entendimento sobre matéria 
análoga. Despiciendo, portanto, dizer de nossa não adesão à medída sugeri
da, por prematura e hipotética. 

A seguir, vem o artigo 202. Retorna-se, aqui, à questão da organização 
judiciária dos Territórios, já agora a nível de disposição transitória, inserta 
que está no Título V da Constituição-Federal. Como em vários outros casos, 
a alteração pleiteada limitou-se a inserir, em matéria que se refere a Estados, 
a expressão "e Territórios". 

Trata-se, contudo, de disposição natimorta, vez que sua eficácia jã expi
rou muito antes de iniciar-se sua eventual vigência futura. Para melhor escla
recer o dito, julgamos oportuno transcrever a redação proposta, Verbis: 

.. Os Estados e Territórios adaptarão sua organização judiciária 
aos preceitos estabelecidos _ _o_esta Constituição e na Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, dentro de seis meses contados a partir da vi
gência desta última, ... " 

Não se fazem necessários ulteriores comentários para evidenciar a ino
cuidade do texto proposto. Aliás, ã.ssim não fosse, e sugeriríamos, tal como o 
flzemos no artigo 144, incluir o Distrito Federal e Territórios, por imperativo 
de igualdade do primeiro em relação aos Estados, e por vincular-se, a Justiça 
dos Territórios, à d_o Distrtto Federal. 

Logo após, no texto da Emenda, vem o artigo 205. Declara este dispositi
vo deverem ser decididas pela autoridiide administrativa as questões entre a 
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União, os Estados, o Distrito Fede.ral, os municípios e respectivas autarquias, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, ou en-tre umas e outras, 
ressalvado ao acionista procedimento anulatório dessa decisão. Ainda uma 
vez, pretende a Emenda inserir os Territórios no elenco de entes públicos lá 
nomeados. 

Embora nenhuma objeção tenhamos a fazer, relativamente à adição plei
teada, é certo que, nos termos em que se apresenta na proposta em exame, in
corre a Emenda em impropriedade de forma e imprecisão de conteúdo,já que 
não há como falar-se em autarquias, empresas públicas e sociedades de eco
nomia mista de Territórios que, dada sua atual condição jurídica, não podem 
tê-las. Melhor seria, no caso, dispor, em parágrafo, aplicar-se a regra, por 
igual, às questões entre os territórios e a-União, os Estados, o Distrito Fede
ral ou os Municípios. 

Finalmente, ~hega-se ao artigo 206, que trata da oficialização das serven
tias do foro JUdicial e extrajudicial. No§ l'?, comete-se a lei compleme_nt~r. de 
iniciativa do Presidente da República, a fixação das normas a serem observa
das pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. 
Mais adiante, no § 39, se dispõe que, enquanto não fixados pelos Estados e 
pelo Distrito Federal os vencimentos dos funcion_ãriQs____cta_s mencionadas ser
ventias, continuarão es1es ·a-perceber as custas e emolumentos estabelecidos 
nos respectivos regimentos. 

Também nestes casos, quer a Emenda abranger os Territórios no alcance 
dos preceitos constitucionais, em condições de igualdade com os Estados e o 
Distrito Federal. Na primeira hipótese, nada obsta essa extensão, que, inclu
sive, se recomenda, já que, na prática, fOrçosamente deverão os Territórios, 
por considerações de isonomia, de eqüidade, etc., ater-se às normas ditadas 
pela lei complementar a que o texto alude. De resto, disposições de lei com
plementar, ainda que não endereçadas aos Territórios, no que a estes se ap1i
carem, obrigam-nos, tanto quanto aos demais entes públicos, por tratar-se de 
lei nacional, e não apenas federal. Na hipótese contemplada no§ 39, não pro
cede a extensão da norma aos Territórios, vez que são remunerados pela 
União os funcionários dos Territórios. Acolhemos, portanto, a sugestão for
mulada pela Emenda, no que se refere ao § 1 '?. 

Terminado o exame da Emenda n9 1, a mais extensa, passemos à Emen
da n9 2. 

Das três emendas propostas, esta é a única que não reveste a forma de 
substitutivo, pretende-se, na mesma, dar nova redação ao § 19 do artigo 26, 
cujo Caput foi objeto da proposição original. 

A redação do refer_i_do parágrafo, na Carta, é a quê segUe: 

~·§ I 9 A distribuição serâ feita nos termos de lei federal, que 
poderá dispor sobre a forma e os fins de aplicação dos recursos dis
tribuídos, conforme os seguintes critérios: 

a) ··································-·····-'··········· 
b) .................. ·•••·•·· .•.•..•.•.....•.•... ·•·•• 

Cotejando-se o texto supratranscrito com a redação proposta, verifica
mos foram as seguintes alterações introduzidas: 

l - suprimiu-se o mandamento de ser a distribuição fe1ta nos termos de 
lei federal; 

2 - suprimiu-se, por igual, a autorização de lei federal poder dispor 
sobre a forma e os fins de aplicação dos recursos distribuídos; 

3 - mantiveram-se os critérios· de distribuição fixados no dispositivo; 
4 - determinou-se que os percentuais de distribuição incidirão, inclusi

ve, sobre as receitas derivadas de parcelas adicionais dos impostos ali referi-
dos; · 

5 - especificou-se serem tais parcelas calculadas sobre os preços ou va
lores dos produtos sujeitos a tributação única; 

6 - determinou-se sejam as importâncias pertencentes aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e-aos Territórios, creditadas em contas espe
ciais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na forma e nos prazos 
fixados em lei. 

Isto posto, reportar-nos-emos, ordenadamente, a cada tópico assinala-
do. 

No que refere à supressão indicada no primeiro· item, nenhuma razão 
nos acode, a justificá-la, já que, obviamente, compete a lei federal disciplinar 
a distribuição do produto da arrecadação de impostos federais. Preferimos, 
portanto, ·quanto a este item, a· reação do texto constitucionaL 

Relativamente à supressão aludida no segundo item, acolhemo-la, por 
entender que o atual dispositivo cerceia excessivamente o livre uso, pelos en
tes destinatários dos repasses, dos recursos a estes transferidos, impedindo
lhes o devido atendimento das prioridades regionaiS- ou locais. De resto, en
dossamos integralmente os argumentos expostos na justificativa, quanto a 
este item. 

No que se refere ao item 3, desnecessário se faz qualquer comentário, jâ 
que nenhuma modificação se propôs ao texto constitucional. 

No que tange ao item 4, nenhum inconveniente vemos na sua acolhida, 
pois que está a assegurar, aos entes beneficiários da norma, a adoção dos 
mesmos índices de distribuição dos impostos ali referidos, no que concerne 
aos adiciOnais a estes instituídos. Contudo, há que introduzir-me modifi
cações de redação, adequando-os aos objetivos que pretende colimar. Não se 
deve esquecer, por exemplo, o significado contá bit da expressão "receita deri
vada", que nenhuma relação tem com o pretendido nesse dispositivo. 

No item 5, ressalta-se o fato de a Emenda n9 2 haver, quiçá inadvertida
mente, vinculado a submissão dos adcionais à distribuição de que trata o arti
go, ao fato de tais parcelas terem, como base de câlculo, os preços ou valores 
dos produtos sujeitos a tributação única. Em primeiro lugar, embora vulgar
mente tais impostos sejam designados como impostos únicos, tal terminolo
gia não é a mais indicada. Em parte alguma, refere-se a Constituição a .. im
postos únicos". E o Código Tributário Nacional, que classifica todos os im
postos segundo sua natureza jurídico-econômico, denomina-os .. impostos es
peciais". Além disso, entendemos contraproducente qualquer especificação 
que vise a caracterizar a base de cálculo desses adicionais. E isso porque -
no-lo confirma a experiência - tais especificações enseja, via de regra, a 
criação de uma insuspeitada v~riedade de ficções legais, todas tendentes à de
finição de bases de câlculo diversas da caracterizada no dispositivo, como ar
tifício para furtar-se às determinações legais nele contidas. Por isso que, a 
nosso ver, deve ser eliminada a referência a bases de cálculo. 

Finalmente, em relação ao item 6, o que se fez foi adotar, nos que con
cerne à sistemática de transferências de impostos especiais, as regras que re
gem a transferências de impostos especiais, as regras que regem a transferên
cia aos Municípios da parcela do Imposto sobre a Circulação de Mercado
rias, conforme pode-se constatar de disposição contida no§ 89 _do artigo 23 da 
ConstituiÇão Federal. Em princípio, nada há que deponha contra a providên
cia sugerida, pelo que a endossamos. 

Isto posto, está o artigo 26 a carecer de nova redação que acolha a con
tribuição trazida pela Emenda n9 2, observadas as ressalvas ora feitas. 

Cumpre assinalar, por fim, apresentar essa nova redação inegáveis van
tagens em relação ao dispositivo originariamente proposto. 

Eis que se estâ diante da Emenda n9 3, que tomou a forma de substituti-
VO. 

Nesta, a alteração sugerida, relativamente à proposição original, consiste 
em acrescentar, à redação oferecida ao artigo 5'1, a expressão .. e os terrenos e 
acrescidos de marinha, nos quais não existam instalações ou construções da 
União." 

Quer-se incluir, portanto, mais esta hipótese, na relação de bens que pas
sariam ao domínio dos Territórios, com a variante de, enquanto os demais 
bens, objeto da proposta do Poder Executivo, jã serem de propriedade do Es
tado, límjtando-se a proposta a estender essa titularidade, em igualdade de 
condições, aos Territórios, o novo bem incluído pela Emenda n9 3- terrenos 
de marinha- pertence à União, pretendendo a Emenda transferir seu domí-
nio aos Estados e T errit6rios. -

Está a matéria a merecer algumas considerações, pelas implicações que 
traz em seu bojo. 

Com efeito, têm procedência as argumentações constantes da justificati
va que acompanha a proposição, no que se refere à impossibilidade de a 
União gerir e utilizar, efetivamente, o domínio que detém sobre os terrenos de 
marinha, dada a magnitude de nossa ·costa, ao fato de a questão da defesa do 
território ilacional dever, hoje, apoiar-se em realidades outras que as que le
varam o Decreto-lei n9 9.760, de 1946, a incluir os terrenos de marinha entre 
os __ bens da União, e à constatada incapacidade do atual Serviço de Patrimó
nio da União para administrar esses bens, com injUstificado e evidente prejuí
zo para seus ocupantes. 

Acrescente-se a esse quadro a inexiStência de uma gestão eficiente do in
teresse público, no que concerne a terrenos de marinha, aliada à inexistência 
de uma política de ocupação de tais âreas e à inexistência, também, de uma fi
losofia de sua utilização. 

Trata-se, com efeito, de matéria relegada, pela União, a soluções a nível 
de escalão auxiliar da Administração Pública, sem uma diretriz que lhes nor
teie as decisões. 

Tema espinhoso e de difícil trato, pelas múltiplas facetas que apresenta, 
está a gestão dos terrenos de marinha, de longa data, a carecer de nova for
mulação. 

Não podemos, contudo, aceitar a solução apontada, de transferência 
pura e simples do domínio dessas áreas para os Estados e Territórios, embora 
reconheçamos venha a medida a propiciar melhor aproveitamento destas e 
melhor tratamento para seus ocupantes, estando os Estados e Territórios 
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mais aptos a administi'ã-los consoante o interesse público, em termos de prio
ridades regionais e locais. 

O fato se transfCiifem todas as áreas até o momento não ocupadas pela 
União- a maior parte- ao domínio dos Estados, sem quaisquer ressalvas, 
pode acarretar, no futuro, graves inconvenientes, jâ que ver-se-ia a União, 
doravante, impedida de utilizar novas áreas, ainda que o interesse nacional o 
recomendasse. Há, pois, que se buscar uma fórmula capaz de sanar os incon
venientes apontados, sem, contudo, descartar a hipótese de poder a União 
utilizar-se de terrenos de marinha por esta ainda não ocupados. 

Nesse sentido, poder-se-ia admitir a sugestão contida na Emenda n9 3, 
modificando-lhe, contudo, os termos, e aditando-lhe dispositivos comple
mentares, de sorte a se obviar aos inconvenientes ãSsinª_lados, por exemplo, 
mediante autorização para expropriação, devidamente definidas as hipóteses 
e condições de sua efetivação. 

A nosso ver, com tais ressalvas, a sugestão oferecida_na Emenda pode 
substituir, com vantagens, a proposição original. 

Eis terminada a apreciaÇão das Emendas apresentadas à Proposta de 
Emenda à ConstitUição n9 80, de 1980, do Poder Executivo. Deixamos de 
mencionar a autoria destas, uma vez que, nos termos da CoilStituição Fede
ral, são cc-autores um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacio
nal. 

II Voto Relator 

Na realidade, o relatório já iri.clui, em cada tópico, o nosso voto, pelo que só 
nos resta frisar, a este passo, havermos endossado contribuições oferecidas 
por cada Emenda, com vistas, exclusivamente, ao efetivó aperfeiçoamento da 
Proposta original, mas sem abstrair, em momento algum, das reais condições 
atuais de desenvolvimento econômico e social dQs Territórios FederaiS. 

Por fim, cumpi'e lembrar o fato histórico de caracterizar a conquista da 
autonomia política um reflexo inevitável de maturação gradual dos mecanis
mos de desenvolvimento econômico e da realização progressiva das metas de 
bem-estar social, a que se aliam o engajamento consciente e a participação 
efetiva de todos o_s segmentos da sociedade envolvida no processo. 

Norteados por essa profunda convicção, submetemos aos ilustres 
membros deste Congresso Nacional a proposta em anexo, sob a forma de 
substitutivo, na qual consolidamos os pontos de vista esposados no relatório. 

Sala das Comissões, 15 de outubro de 1980. 

SUBSTITUTO A PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO N• 80, DE 1980 

Altera dispositivos da Constituição Federal. 

As Mesas da Cârnara_çios Deputados e do .Senado Federal, nos termos 
do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
Costitudortal: 

Artigo único. A Constituição Federal, nos artigos adiante menciona
dos, passa a vigorar com a -seguinte redação: 

"Ar!. I• ................••.........•....•........... 

§ 39 Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Mu
nicípios poderão ter símbolos próprios. 

Art. 59 Incluem-se entre os bens dos Estados e Territórios os 
lagos em terrenos de seu domínio, bem como os rios que neles têm 
nascente e foz, as ilhas fluviais e-lacustres, as terras devolutas não 
compreendidas no artigo anterior e os terrenos de marinha e seus 
acrescidos, nos quais não existam quaisquer benfeitorias realizadas 
pela União. 

§19 A União poderá desapropriar terrenos de marinha e seus 
acrescidos, com imissão imediata na sua posse, por necesSidade ou 
utilidade pública,intcresse econômico, social ou da segurança nacio
nal. 

§ 2• A desapropriação prevista no parãgrafo anterior poderã 
referir-se a propriedade nua, a domínio útil, ou a ambos, regendo-se 
pelas normas aplicáveis à espécie, constantes desta Constituição e 
das leis. 

§ 39 Fica a União dispensada do pagamento de indenização, 
no que se referir a propriedade nua, bem como a direitos relativos a 
posse, ocupação ou uso. 

§ 49 A União indenizará as benfeitorias necessárias e úteis em 
dinheiro, podendo fazê· lo em títulos da dívida pública, se o indeni
zado for o Estado. 

§ 59 Não incidirão impostos federais, estaduais ou municipais 
sobre a transferência de propriedade e de quaisquer direitos relati
vos a posse,ocupação ou uso. 

Art. 99 A União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Terri
tórios e _aos Municípios é vedado: 

Art. 17. 

§ 3~- Caberâ ao Governador do Território a nomeação do Pre
feito e do V ice-Prefeito da Capital, eleitos os demais Prefeitos Muni
cipais, e seus substitutos, na forma do inciso I do artigo 15. 

Art. 18. . ...........•••.....•........................ 

§ 49 Ao Distrito Federal competem, cumulativa.mente, os im
postos atribuídos aos Estados e aos Municípios; e à União, nos Ter
ritórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se o Terri
tório não .for dividido em Mt.micípios, os impostos municipais. 

Art. 26 A União distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Territórios e aos Municípios: 

§ 19 A, distribuição será feita nos termos de lei federal, com 
base nos seguintes critérios: 

§ 31' Os percentuais a serem distribuídos nas forma deste arti
go incidirão, inclusive, sobre o produto da arrecadação de parcelas 
adicionais aos impostos a que se refere este artigo, bem como de 
seus acrescidos. 

§ 49 As quotas pertencentes aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Territórios e aos Municípios serão creditados em contas espe
ciais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito, na forma e nos 
prazos fixados em lei. 

Art. 40. . ........................................... . 
IV - aprovar, previamente, por voto secreto, a escolha dos 

Governadores de Territórios. 

Art. 121. O Tribunal Federal de Recursos compõe-se de vinte 
e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, 
sendo quinze dentre jufzes federais, indicados em lista tríplice pelo 
próprio Tribunal; quatro dentre membros do Ministério Público 
Federal; quatro dentre a_dvogados que satisfaçam os requisitos do 
parágrafo ú.nico do art._ I _18; e quatro dentre magistrados ou 
mem_bros.do_ Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

Art. 124. Cada Estado, cada Território, e o Distrito Federal, 
constituirá uma Seção Judiciária, que terá por sede a respectiva Ca
pital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. 

Parágrafo único. O TerritóriO de Fernans:lo de Noronha 
compreender-se-ã na Seção Judiciária do Estado àe Pernambuco. 

Art. 144. . .............. """ ............ · · · · · ·•· · · · · · 

§ 79 O disposto nesta Seção ·aplica-se, no que-couber,-à-Justiça 
do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 205. . ..................•...............•........ 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às questões 

entre os Territórios Federais e a União, os Estados, o Distrito Fede
ral ou os Municípios. 

Art. 206. . ......•...•...•..•.•.•......................• 
§ 1"' Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Re-

pública, disporã sobre normas gerais a serem observadas pelos Esta
dos, Distrito Federal e Territórios na oficialização dessas serventias. 

O SR. JERONIMO SANTANA - .•• (Princípio inaudível) E trata tam· 
bém minuciosamente do problema tributário, do problema dos bens, que a 
emenda original procurou transferir para o domínio do Território, como se 
vê no art. 59 

Entendemos que é importante emendar a Constituição com relação aos 
bens do Território, cOID relação ao problema de tributo. No entanto, não é 
suficiente. Não são só as terras dos Territórios que estão em causa, não são só 
as cotas dos impostos, que até então os Territórios não recebiam ~ e a pro
posta de emenda propõe entregar agora aos Territórios as cotas desses impos
tos. São esses aspectos, como focalizou a nossa emenda, que também estão a 
merecer do Congresso uma posição, para que os Territórios sejam logo eleva
dos a Estado ou, então. permanecendo como Territórios, tenham melhor tra
tamento constitucional e melhor agasalho na Carta Magna. 

Acreditamos que a Carta Magna não situou melhor os Territórios no seu 
contexto por esquecimento até do legislador constitucional da época, porque 
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1as aquelas proposições que oferecemos à Emenda n9 l são altamente con
.1izentes, e a sua ausência da Constituição, não mencionando a palavra .. Ter
ritório", quando fala das palavras .. Estados", "Distrito Federal", .. Municí
pios", e não se anuncia a palavra "Território" em vãrios dispas: Li vos da 
Constituição, isso tem prejudicado enormemente os interesses dos Territórios 
como Unidades da Federação. Essa conceituação de que os Territórios são 
autarquias, que os Territórios são do terceiro escalão do Ministério" do Inte
rior, é um conceito que pi'ejudica os Territórios, porque, na verdade, os Terri
tórios são Unidades da Federação, os Territórios são quase Estados, são ver
dadeiras Unidades da Federação, talvez com mais pujança, mais importância 
dos que outros Estados, e somos tratados pela Constituição como unidade 
administrativa, e pelos Decretos-leis n9 200 e 418 como uma entidade de ad
ministração direta, dentro de uma Federação que, territorialmente, integra
mos. 

Então, a ConstituiÇão omitiu em Vários de seus dispositivos. Aí estã a 
Emenda n"' I, em que focalizo a palavra "Território". Falam em Distrito Fe
deral, falam em Municípios, em Estados, mas omitem a palavra "Território". 
Omitem a palavra .. Território", por exemplo, na ãrea tributária, na área de 
destinação de fundos, como o Fundo Rodoviário Nacional e diversos fundos 
de que as demais Unidades da Federação participam. Os Territórios estão ex
cluídos. 

Então, o de que precisamos ê ampliar a participação dos Territórios, que 
até aqui foram marginalizados pela Federação. Nada mais do que isso é o que 
propomos. Nós da Oposição estamos oferecendo mais ao Governo do que ele 
pediu, e lhe estamos oferecendo porque a realidade dos Territórios assim ex.í
ge que se proceda, porque os Territórios preCiSam· urgentemente de uma defi
nição: ou permanecenrcomo-Território, e são melhor agasalhados, se lhe dão 
Justiça, organização da Justiça, se lhe dão Ministêrio Público, se lhe dão or
ganização de desenvolvimento social compatível com o seu nível de desenvol
vimento, ou, então, se define imediatamente a passagem do Território a Esta
do, e não teríamos esse trabalho de remendar uma_Constituição, tendo como 
objetivos os Territórios. 

O Governo anuncia que vai elevar o Território de Rondônia a Estado no 
ano que vem. Ora, uma emenda dessas, para mexer na Constituição, para ele
var no ano que vem o Território de Rondônia ou Amapã a Estado, ê trabalho 
perdido. 

O Governo terã que se definir se var criar -novos Territórios federais, se 
vai proceder a uma nova redivisão territorial do País. Então, essa modifi
cação constitucional seria para outros Territórios que iriam ser criados. Se os 
Territórios atuais, como anunciam setores do Governo, estão na iminência de 
passar a Estado, estaríamos aqui perdendo o nosso_ tempo e o nosso trabalho, 
porque estaríamos legislando para uma Unidade que estã deixando jã a sua 
fase transitória de Território. 

O SR. ANTONIO PONTES - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JERONIMO SANTANA- Pois não. 

O SR. ANTONIO PONTES- Nobre Deputado Jerõnimo Santana, V. 
Ex• focaliza, com propriedade e c_om conhecimento da problemática dos Ter
ritórios, aspecto de suma relevância para essãs Unidades da ·Federação, 

Na realidade, pecamos, por muitos anos, em razão de omissões da nossa 
Constituição Federal. Todavia, o Presidente João Figueiredo, preocupado, 
~:orno está, em oferecer a essas Unidades da Federação uma nova estrutura 
básica, para chegarmos realmente ao estágio maior desejado por todos os 
nossos Territórios, qual seja, a sua transformação em Estado, Sua Excelência 
ofereceu ao Congresso Nacional várias matérias, entre as quais esta que hoje 
discutimos o parecer. Sem dúvida alguma essa preocupação de Sua Excelên~ 
cia atende aos reclamos daquelas Unidades, e também se aceita as preocu
pações que todos nós temos demonstrado nesta Casa, quã-nto âs Unidades da 
Federação que representamos. 

Evidentemente caminhamos para atingir1 a curto prazo, a aspiração 
maior de todos nós dos Territórios Federais, qual seja, a de ver figurar no Pa
vilhão da nossa Pátria mais estrelas, simbolizando o Estado de Rondônia, o 
Estado do Amapã e o Estado de Roraima. 

Ora, é evidente, nobre Deputado, que essas preocupações que V. Ex' 
vem demonstrando, e que são preocupações de todos nós, não serão inócuas, 
porque V. Ex•, preocupado com a problemãtica, como jã dissemos, houve 
por bem apresentar uma série de emendas, todas elas louváveis, e preocupado 
está em inserir no texto Constitucional aspectos que, na realidade, a Consti
tuição ou o constitucionalista da época omitiu. 

O nobre Relator, com a lucidez do seu conhecimento e conhecedor como 
é também da problemática dos Territórios, acolheu, se não todas, grande par
te das emendas que V. Ex• ofereceu em relação à matéria que ora discutimos. 

Nobre Deputado Jerónimo Santana, nada impede que aprovemos o 
substitutivo para inserir na Constituição a matéria que hojé nós discutimos 

nesta Comissão, mesmo porque, se amanhã forem transformados os três Ter
ritórios em Estado e o Governo Federal achar por bem criar novos Terri
tórios, evidentemente hoje esta preocupaç1io nossa em inserir no texto consti
tucional providências que deverão, sem dúvida nenhuma, amparar e proteger 
novos Territórios que forem criados. 

O SR. JERONIMO SANTANA- Nobre Deputado Antônio Pontes, é 
perfeitamente justificada a colocação de V. Ex• No entanto, V. Ex• há de con
vir, como Representante do Amapá, que a Justiça nos Territórios não tem 
mais condições de se agüentar com aJustiça d_o Distrito Federal. Realmente 
hã uma crise social de repercussão ampla. Há falta de juízes no interior do 
Território de Rondônia, e mesmo na Capital. Essa falta de Justiça causa uma 
problemática muito grande para a nossa população, porque é a criminalidade 
trocada. A questão fundiária e a criminalidade em torno da questão fundiária 
se propagam impunemente. (J colono que precisa do apoio bancãrio, que pre
cisa de roupa, não encontra em seu município um cartório para registrar o 
seu documento de terras, não encontra um cartório para lhe oferecer uma cer
tidão negativa, a fim de que ele possa fazer transações entre os bancos. 

Temos, em Rondônia, o caso de um colono de Vilhena, a 780 km de Por
to Velho, que, para registrar o seu documento de terras, teve que viajar essa 
distância, para ir à Capital, porque só está funcionando um Cartório de Re
gistro de Imóveis, o da Capital, que é Porto Velho. Até hoje não se instalaram 
esses cartórios no interíor de Rondônia, embora estejam criados por lei. Por 
quê? Porque estamos submetidos a um Tribunal de Justiça do Distrito Fede~ 
ral, que não se interessa pelas terras dos Territórios, porque nada impede que 
falte juiz para ocupar as comarcas criadas. Mas uma coisa é O funcionamento 
dos cartórios e outra coisa é o funcionamento do juiz. O Cartório de Registro 
de Imóveis, o Cartório de Procuração, o Cartório de Protesto podem funcio
nar sem a presença do juiz da comarca. Estabeleceu-se uma morosidade tal 
nesta Justiça do Distrito Federal- e não é Só lã, como aqui- que esses car~ 
tórios não são instalados. Estamos sendo prejudicados, porque os colonos do 
interior do Território- são Obrigados a viajar à Capital, por uma região em que 
não há estradas, pois a estrada se transformou num atoleiro, a fim de regis~ 
trar um título defmitivo de terra e, com a obtenção desse título, podem tran~ 
sacionar com o Banco do Brasil, nas operações de apoio à agricultura. Esta ê 
a situação que enfrentamos hoje no Território de Rondônia, que assim está 
há 37 anos, porque os Territórios foram criãdos, mas não se cfíou a Justiça 
para esses Territórios. 

Quando se criou o Acre, fez-se um estudo mais para o Acre, que funcio
nara até 1936. O Acre tinha o seu Tribunal de Justiça, embora fosse Terri
tório. Depois de 1936, se unificou à Justiça do Distrito Federal. Em 1943, 
quando se criaram os Territórios do Amapã, Rondônia, e Roraima, também 
erradamente, por imposição - era o Estado Novo, era a ditadura -
colocou-se a Justiça dos Territórios submetida, surrealisticamente, ao Distri
to Federal, porque o Rio de Janeiro estava a 3 ou 4 mil quilómetros distante, 
c o seu Tribunal administrando essa Justiça, dos Territórios, lã nos extremos 
das fronteiras da Amazônia. O resultado é que sofremos, ainda hoje, na car
ne, a falta da Justiça e a falta da Justiça traz revolta, traz a impunidade, traz 
os crimes e traz toda espécie de seqüelas e mazelas sociais. 

Esta é a situação. A emenda que propus objetivava criar um Tribunal de 
Justiça para os Territórios, ou pelo menos, que cada Território ficasse subme
tido a uma Justiça mais próxima ou seja, que Rondônia ficasse submetida à 
Justiça do Acre, Roraima ficasse submetida à do Amazonas, o Amapá ficasse 
submetido à Justiça do Pará. Pelo menos, dava-se mais um caráter de proxi~ 
midade da administração da sua Justiça. 

Mas nada disso temos. O G,overno não se lembrou. O Governo 
preocupou-se, com a sua Proposta de Emenda 09 80, apenas com as terras, 
apenas com os impostos. No entanto, temos, hoje, nos Territórios, problemas 
tão importantes ou mais importantes p·ara ser resolvidos e que só podem ser 
resolvidos com alterações .da Constituição. Mas o Governo não está preocu
pado em alterar a Constituição nesses aspect_os, como é o problema do Minis
tério Público, que é o fiscal da lei, como é o ·problema da Justiça. Fixo-me 
apenas nestes dois aspectos. 

Louváyel a atitude do Governo com relação às terras. 
Os governos dos Territórios são governoS no ar, porque não podem dis

por das terras andem governam. São governos que são governados pelo lN
C RA, porque as terras dos Territórios são de prOpriedade da União, adminis~ 
tradas pelo INCRA. O governo local, se quiser um pedaço de terra do Terri
tório, tem que pedir ao INCRA. É um·tremendo contra-senso que a Emenda 
procura corrigir. Não ê só o problema da terra, porque o INCRA deveria 
funcionar bem e solucionar a probh;rriãtica fundiária do Território. Não fun
cionou nem funciona - a verdade é esta. 

O problema social da falta da )ustiça nos Territórios é da maior gravida
de. O Governo não contemplou, nem o substitutivo do eminente Relator, o 
problema da Justiça. Ouço o_n_o_bre Deputado Antônio Pontes. 
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O SR. ANTONIO PONTES- Parece-me, nobre Deputdo, que a preo
cupação de V. Exa., comojã disse, é todo modo louvável, sobretudo no que 
tange ao aspecto da Justiça dos Territórios. 

Volto a repetir: acredito que, na realidade , esses Territórios, em curto 
espaço de tempo, serão levados a Estados. 

Devo dizer também a V. Exa. que o eminente Deputado Relator- con
siderando até, talvez, a preocupação de V. Exa.- na criação do Tribunal de 
Justiça dos Territórios-, sabedor_que ê, que h~ um impedimento legal, por 
tratar-se de matéria coi'lstitucional- há um impedimento constitucional, por 
tratar-se de matéria que versa sobre despesa pública, e, evidentemente, es
taríamos impedidos de sobre ela legislar, teria de ser iniciativa do Poder Exe
cutivo; para que esse substitutivo, na realidade, não viesse a ser de pronto re
jeitado, o Relator procurou realmente indagar-se do espírito da lei, para que, 
aproveitando ;io máximo, dentro das preocupações de V. Exa, que também, 
são nossas preocupações, pudesse apresentar um substituffvo qUe, mi realida
de, alcançasse ou lograsse a sua aprovação nesta Comissão e no Plenário do 
Congresso. 

O SR. JERON!MO SANTANA-' Sr. Presidente, agradeço o subsídio 
do nobre Deputado. Adianto aa.eminente Relator que voto favoravelmente 
ao seu substitutivo, porque jã representa um avanço. Apenas faço restrições 
quanto ao § 39 do art. 17 que propõe, ainda, a nomeação de prefeitOs para a 
Capital dos Territórios~ einbora dê um grande avanço, quando jã permite que 
os prefeitos do interior dos Territórios sejam_ ·eteitos. 

Normalmente esta disposição é bastante TrfóCillr, porque a maioria dos 
municípios dos Territórios estão situados na faixa de fronteira ou na faixa de 
segurança, e, sob a alegação de serem municípioS de área de segurança, tam
bém não se permite a eleição dos prefeitos·. 

Essa preocupação do art. 17, § 39, em perrriitír--que os demais prefeitos e 
os seus substitutos, na forma do inciso, sejam eleífõs, é um avanço dentro da 
nossa sistemática consfitú.CfOhal. Na verdade, a circunstância de serem sem
pre municípios de faixa de fronteira, é preciso ciue uma dedicação mais ampla 
se opere. O Governo promete, a Oposição tem reivindicado que os municí
pios da faixa de fronteira e das áreas de segurança nacional tenham as suas 
eleições, como é o caso do Acre, que infelizmente até hoje não tem eleição 
para prefeito de nenb_um de seus municípios. Da mesma forma ficaríamos nós 
no Território de Rondônia com essa história de seguranç-a, de área, de faixa 
de sep1rança nacional, não podendo eleger nossos prefeitos. 

E a restrição que faço ao substituto do Relator. No mais, o aprovo, lou
vando o_ esforço de S. Exa. em dotar os Territórios de melhor agasalho na 
Constituição Federal. 

O SR. PRES!DENTE_(Jorge Kalume)- Continua em discussão. 
Com a palavra o nobre Relat_or. 

O SR. RELATOR (Paulo Guerra)- Pretendo, nesta oportunidade, fa
zer algumas considerações bem objetivas sobre a matéria ora apreCiãda p-elos 
Membros da Comissão. 

O Governo Federal, principalmente de alguns anos para câ, vem-se preo
, cupando, demais e acentuadamente, com a temática dos Territórios Federais. 

Evidentemente a luta, o desprendimento de companheiros, ao nível do 
Congresso Nacional, ê indiscutível, é notável. Por seu turno,_- o Governo Fe
deral, procurando dar demonstração patente da sua preocupação, do seu in
teresse, está tentando matertalizar estas idéias. Claro que o Governo Federal 
não poderia- salvo se através da tranformação em Estado o que, sob o pon
to de vista institucional, seria a redenção e a regularização básica da situação 
dos Territórios Federais - o Governo Federal não poderia, de uma só vez, 
dar solução a todos os problemas que nos afligem, a nós dos territórios. O 
Governo busca a materialização da sua intenção de realmente procurar so
lução para aquelas regiões, para aquelas Unidades, e em 1979, deu partida 
rumo a esse objetivo, através de mensagens e encaminhamento de um projeto 
de lei complementar que visa a regulamentar o art. 39 da Constituição. Tam
bém encaminhou a este Congresso a lei ordinária que vi rã suprir efetivamente 
as grandes lacunas e as defasagens que há em relação à legislação dos Terri
tórios, no que diz respeito, praticamente, à substituição, além de contemplar 
com uma nova legislação. uma nova lei orgânica. Nesse espaço de intenções e 
de. providências, o Governo Federal encaminha a Mensagem n'? 333, que tra
ta especincamente de emenda à Constituição, alterando o art. 59 e o caput do 
art. 26 da Constituição. 

Dispensaria qualquer comentário a importância da providência. uma 
vez que dá um contorno novo à situação dos Territórios, em termos de posse, 
em termos de os Territórios poderem, a par dos Estados; cOntar também com 
disponibilidades em termos das suas terras, como também o art. 26 sobre a 
parte de tributaçãc do Senador Affonso Camargo, do Senador Passos Pórto e 
do nobre companheiro e colega Jerônimo san.1ana:. 

Cabe, nesta oportunidade, uma explicação quanto ao relatório ora apre
sentado.J 

~evido à grande importância, devido ao significado das propostas 
apresentadas pelos três parlamentares, o Relator houve por bem acolher, em 
parte e na medida do possível, tudo aquilo que em primeiro lUgar Sigriificasse 
dotar os Territórios de melhores condições.Por outro lado, também este Re
lator levou em conta que no substitutivo apresentado não viesse a haver uma 
espécie de conflito, no sentido talvez até mesmo de obstruir o objetivo inicial, 
que é atender a aspiração nossa, em termos de aprovação da emenda que alte
ra o art.59 e art. 26 da Co_nstituição. De tal sorte que, tendo este relatório não 
só a justificativa eril relação às propostas acolhidas. O Relator também bus
cou se deter na justificação, quatido na verdade, não nos foi possível acolher 
algumas proposições apresentadas. 

Agradeço a colaboração presmitosa do Senador Passos Pôrto, do Sena
dor Affonso Camargo, do colega Jerónimo Santana, que com o seu trabalho, 
contribuíram para que este Relator dispusesse e contasse com uma visão mais 
ãmpla do quadro. Naturalmente enriquece o nosso trabalho. f: um trabalho 
que, como Relator, me sinto desvanecido, por que o considero um trabalho 
nada pessoal, e sim, realmente, em trabalho fruto da participação não só da 
Comissão como daqueles membros e de outros parlamentares que buscaram, 
com suas propostas, enriquecer o nosso parecer e, sobretudo, também pugnar 
um pouco mais por melhores condições para os Territórios Federais. 

Estas são as condições, Sr. Presidente, que gostaria de fazer. Natural
mente, face à proposição feita pelo nobre colega Deputado Osvaldo Melo, me 
atenho a estas considerações. Acredito piamente que o substitutivo ora apre
sentado e formalizado, respaldado, de acordo com o Regime da Casa, se en
contra vazado em proposições que, por certo, poderão ter acolhida e apro
vação de todos os membros desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Em votação o parecer do Rela-
tor. 

Os Srs. Congressistas que estão de acordo queriam permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e a colaboração de to

dos. 
Está encerrada a reunião. 

(Encerra-se a reunião às 17 horas.} 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n"' 89, de 1980, que "'institui a Justiça Agrária". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 1980 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezessete horas, na I• Sala da ''Ala Nilo Coelho", presentes os Senhores 
Senadores Passos Porto, Jutahy Magalhães, Helvídio Nunes, Nelson Carnei
ro, Pedro Simon, Mendes Canale e Deputados Jorge Arbage, Gomes da Sil
va, Feu Rosa, Victor Fontana,- Edgard Amorim e Jorge Moura, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 89, de 1980, que ~'institui a 
Justiça Agrãria ..... 

Deixa-m de comparecer, por motivo justificado, os Senhores José Uns, 
Benedito Canelas, João Calmon, Marcos Freire, Agenor Maria e Deputados · 
Altair Chagas, Antônio Mazurek, Aluízio Bezerra, Walter Silva e Loure·m
berg Nunes Rocha. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador -Helvídio Nunes, que emite parecer pela rejeição da Propos
ta. 

Posto em discussão, os Senhores Deputados Jorge Arbage e Edgard 
Amorim solicitam vista do parecer ao Senhor Presidente, no que são atendi
dos. 

Nada mais havendo a tratar, ence,rra-se a reunião e, pa_ra constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e -irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição N~' 93, de 1980. que .. Acrescenta Disposith'o 
ao artigo 197 da Constituição Federal ... 

2•REUN!ÃO, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 1980. 

Aos onze dias do mês de novCrilbro do ano de mil novecentos e oitenta, às de
z.esseis horas, na Sala "Clovis BeVilácqua", presentes os Senhores Senadores 
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Almir Pinto, Luiz Fernando Freire, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, 
Adalberto Sena, FranCo Montoro, Jaíson Barreto, Marcos Freire, Gilvan 
Rocha e Deputados Simão Sessim, Darcílio Ayres, Inocêncio Oliveira, Os
mar Leitão, Ademar Perefta~-Thales Ramalho e Carlos Sant"Anna, reúne-se 
a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'? 93, de 1980, que "A
crescenta dispositivo ao artigo 197 da Constituição Federal .... 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Raimundo Parente e Deputados Waldmir Betinati, lranildo 
Pereira, Iram Saraiva e Euclides Scalco. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidenete, Deputado Thales Ramalho, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguido, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da 
Liderança do partido Democrático Social, na Câmara tios Deputados, indi
cando os Senhores Deputados Simão Sessim, Darcílio Ayres e Osmar Leitão, 
para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados Hugo 
Napoleão, Mauro Sampaio e João Arruda, anteriormente designados. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Inocêncio Oliveira, qu-e- emite parecer favorável à Proposta de 
Emenda à Constituição n'i' 93, de 1980, na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer ap·rovad-o sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 

Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, i<~vrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n'-' 76, de 1980, que ""Restabelece o sistema do 
voto direto nas cleiçõe_s para Governador dos Estados e para Senador 
da República"". 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE !980 
Aos vinte e um dias dO mês de outubro do ano de mil novecentos e oiten

ta, às dezesseis horas e tririta minutos, na Sala "Rui Barbosa", presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, José Lins, Aderbal Jurema, Luiz Caval
cante, Lomanto Júnior, Bernardino Viana, Pedro Simon, Humberto Lucena, 
Marcos Freire, Gilvan Rocha, Leite Chaves e Deputados Afrísio Vieira Li
ma, Edison Lobão, Genêsio de Barros, Hugo Napoleão, Luiz Rocha, Maluly 
Neto, João Gilberto, Epitácio Cafeteira, Max Mauro, Magalhães Pinto e Jor
ge Moura, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nt? 76, de 1980, 
que ••Restabelece o sistema do voto direto nas eleições para Governador dos 
Estados e para Senador da República". 

Havendo número regimeil.tal, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Humberto Lucena, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofícios 
das Lideranças do Partido Democrático Social e do partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, no Senado Federal, indicando os Senhores Sem.tdo
res Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Jorge Kalume e Marcos Freire, para 
integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Jutahy Ma
galhães, Murilo Badaró, Alberto Lavinas e Franco Montoro, respectivamen
te, anteriormente designados. 

Comunica, ainda, o Senhor Senador Humberto Lucena, que à Proposta 
foram oferecidas três emendas, todas julgadas pertinentes pela Presidência. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Edison Lobão, que procede a leitura do parecer, sendo, este, favo
rável à Proposta de Emenda à Constituição nt? 76, _d_e_l980, nos termos do 
Substitutivo que apresenta, no qual rejeita todas as emendas apresentadas à 
referida proposição. 

Finda a leitura do parecer, o Senhor Senador Marcos Freire levanta uma 
questão de_ ordem, no que tange às assinaturas que devem acompanhar o 
Substitutivo do Senhor Relator, ou seja, um terço de Senadores e um terço de 
Deputados. 

O Senhor Presidente, respondendo à questão de ordem formulada, diz 
considerar ser indispensável as assinaturas para formalização de qualquer 
emenda, porventura apresentada pelo Relator. 

Baseando-se no artigo 446 do Regimento Interno do Senado Federal, o 
Senhor Deputado Edison Lobão recorre da decisão da Presidência ao Ple
nãrio da Comissão, no sentido de que a exigência seja satisfeita, após a delibew 
ração deste órgão. 

Usam da palavra, no encaminhamento da votação do recurso do Senhor 
Relator, os Senhores Senadores Pedro Simon, Lomanto Júnior, Gilvan Ro
cha, Marcos Freire, Leite Chaves e Deputados Hugo Napoleão, Epitâcio Caw 
feteira e Luíz Rocha. Posto em votação, é o recurso aprovado. 

Passe-se, então, à discussão do parecer, usando da palavra, neste perío
do, os Senhores Deputados Jo_ão Gilberto, Epitácio Cafeteira, Luiz Rocha, 
Maluly Neto, Magalhães Pinto e Senadores Gilvan Rocha, Leite Chaves, Lo
manto Júnior, Pedro Simon e Marcos Freire. 

Posto em votação, é o parecer aprovado, votando, com restrições, os Se
nhores Senadores Gilvan Roc]la, Pedro Simon, Leite Chaves, Marcos Freire 
e Deputados Epitácio Cafeteira, Max Mauro, João Gilberto, Genésio de Bar
ros, Jorge Moura, e com declaração de voto os Senhores Deputados João 
Gilberto e Senadores Marcos Freire e Pedro Simon. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Senador 
Humberto Lucena informa haver sobre a mesa requerimento de destaques 
para as Emendas n"'s I e 2, subscritos pelos Senhores Deputado João Gilberto 
e Senador Marcos Freire, respectivamente. 

Posto em discussão e- votação, são os destaques rejeitados. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu He

lena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei u pre
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à 
publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico dos debates. 

ANEXO XATA DA 4' REU!v!AO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGREé!SO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO NP 76, DE 1980, QUE "RESTABELECE O SIS
TEMA DO VOTO DIRETO NAS ELEIÇOES PARA GOVERNA
DOR DOS ESTADOS E PARA SENADOR DA REPOBLICA", 
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 1980, ÀS 16 HORAS E 
30 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFI
CO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORJZADA 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR 
HUMBERTO LUCENA. 

O SR. PRESIDENTE (Humbe;to L~cena) - Havendo número legal, 
declaro aberta a reunião. 

A Comissão reúne-se para discutir e votar o parecer do Relator sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nt? 76/80, que restabelece o sistema de 
voto direto nas eleições para Governador dos ~tactos e Senador da Repúbli-
ca. 

Pelo art. 130, do Regimento Interno do Senado, proponho a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior. 

Os Srs. Parlamentares que estão de acordo queiram permanecer senta
dos.( Pausa.) 

Aprovada. 
Comunico o recebimento pela Secretaria da Comissão de três emendas, 

todas julgadas pertinentes pela Presidência 
Comunico à Comissão o recebimento de oficiO da Liderança do Gover

no, indicando os Srs. Senado_res Aderbal Jurema, Bernardino Viana e Jorge 
Kalume, e da Liderança do PMDB, Senador Marcos Freire, para integrarem 
a Comissão, em substituição aos Srs. Jutahy Magalhães, Murilo Badaró, Al
berto Lavinas e Franco Montoro. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Edison Lobão, Relator da matéria, 
para leitura do seu parecer. 

são: 
O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente e Srs. Membros desta Comis-

PARECER 

Da Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n"' 76, de 1980, que ~'Restabelece o 
sistema do voto direto nas eleições para Governador dos Estados e 
para Senador da República". 

Relator: Deputado Edison Lobão 
1- RELATúRIO 

Com a Mensagem n• 63, de 26 de fevereiro de 1980 (n• 95/80-CN), vem o 
Senhor Presidente da República de submeter à consideração do Congresso 
Nacional proposta de emenda à Constituição Federal, objetivando o restabe
lecimento do pleito direto para a escolha dos Governadores e Vice
Governadores de Estado e a eliminação do sistema de eleição indireta para 
um terço da composição do Senado Federal. 

A presente proposta de modificação cOnstitucional acha-se justificada, 
basicamente, nas seguintes rã.zões: 

••A eliminação dos diplomas de exceção, a reinstauração áa 
coexistência democrãtica pela Anistia e, finalmente, a reintrodução 
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do pluripartidarismo na vida política do País assinalaram passos de
cisivos· ria obra de cOnstrução do regime democrático. 

A presente proposta de Emenda constitucional, reinserindo o 
sufrágio universal e o voto di!eto e secreto no quadro das insti
tuições repubTicanas para a eleição de Governador de Estado e Se
nador, exprime a execução do compromisso democrático livremente 
~ssumido pelo Governo." 

Sobre a Proposta do Senhor Presidente da República ora objeto de nossa 
atenção íiicidiram três emendas, encabeçadas, respectivamente, pelo Deputa
do Ulysses Guimarães a de n9 i, pelo SenadOr -Múcos Freire a de n9 2 e pelo 
Deputado Ralph Biasi a de n9 3. 

A EMENDA DO DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES 

_É objetivo da Emenda em causa: 

I -Também, como a Proposta sobre que incide, o restabelecimento da 
eJeição direta para governador e vice-governador de Estado; 

II~ reinserir, no texto constitucional, a prevíSão de eleições para Prefei
to e Vice--?refeito de Capital c, bem assim, dos mUnicípios de interesse da se
gurança nacional, a realizar-se conjuntament~ com a dos demais prefeitos, 
"dois anos ames das eleições gerais para GOvCrnador, Câmara d-os Deputa
dos e Assembléias Legislativas"; 

III-- igualmente, como a Proposta de Emenda sobre que incide sugere, 
restabelecer-se que os Senadores sejam eleitos, exclusivamente, pelo voto di
relo e secreto, segunda a· princípio majoritáriO, mas, diferentemente da Pro
posta do Senhor Presidente da República, que garante aos atuais senadores 
eleitos indiretamente a duração de seus mandatos nos termos em que foram 
eleitos, propõe que esses mandatos sejam redUZidos para quatro 3.nos; 

IV - o restabelecimento da eleição direta para a Presidência e a V ice
Presidência da República, com o período de mandato de cinco anos. 

A Emenda que tem o nobre Deputado Ulysses Guimarães como seu pri
meiro signatário vem justificado. nos argumentos de que o povo há muito as
pira ao exercício do direito de escolher diretamente o Presidente da Repúblí
ca, de que deve ser restabriecida a autonomia política dos munícipios das ca
pitais, mediante a devolução do direito de escolhéi dos seus Pfefeitos aos res
pectivQs munícipe~. e de que se faz mister a redução do mandato dos Senado~ 
res deitas· indiretamente, "como medida que se impõe a título de "um-a satiS
fação inarredável à opinião pública". 

. \ Emenda do Senador Marcos Freire 
(Emenda nP 2) 

A Emenda cuja iniciativa vem liderada pelo Senador Marcos Freire tem 
em vista assegurar, aos Senadores eleitos indlretamente em 1978, o direito de 
registro de seus nomes para concorrerem .. a uma das vagas de Senadores a se
r~m preenchidas em 1982". 

Construindo razões entendidas eficazes ao objetivo de convencer sobre a 
oportunidade da presente iniciativa, seus nobres autores, sobre alegarem que 
a medida proposta se afina com os propósitos assinal~dos pelo Senhor Presi~ 
dente da República de lograr a realização do compromisso democrático por 
ele assumido, afirmam que ela teria ainda a virtude de ensejar, aos senhores 
senadores eleitos indiretarr.ente, a "'-;atisfação•• de se submeterem ao veredic
to popular". 

A Emonda do Deputado Ralph Blasi 

(Emenda n' 3) 
A Emenda n~' 3, cuja iniciativ:;., vem .:ricabeçada pelo nobre Deputado 

R.alph Biasi tem como objetivos: 
I - o restabelecimento do pleito direto para a eleição do Presidente e do 

Vice Presiaente da RepúbliC.;a. e a fixação do respectivo mandato em cinco 
anos; 

II- a redução, para quatro anos, do mandata dos senadores eleitos in
diretamente em 1978. 

No que concerne aos objetivos da eieiçãu direta para a PresidGncia da 
República e da fixação do mandato do Presidente e do Vice-Presidente em 
cinco anos, ~ jus!ificação da correspondente iniciativa apoia-se no arpumeoto 
d:! qu~ .;~as ·'consub:._tanci;:-.n. a expectativa e os desejos generalizados de todc 
u povo brasiteiro'', Quanto à proposi::t de redução do mandata dos atuais se
nadores eieitos por sufrágí0 indireto, ajt;.iz::tm os nobres proponentes da rCE~ 
occtiva emef>d~ que a perma.tência d;:~. representaçi5.o indireta na composição 
do S~nado Federal não se justifica. mormente quando o próprio Governo es
tá prr:n·endo no sentidc d1.. sua supressão. '!O prev~~. na Proposta respectiva, 
que somente por vot·) d{r~tc <;erão eh•itos os m~mbros do Senado Federai. 

É n Re--latório. 
As presentes propastas de modificação constituciunal dizem, induvido

samente. respeito a práticas inerentes ao regirne democrã.tico, razão pela qual 

cabe, preliminarmente, tecer considerações sobre o tema democracia, ligado 
ao problema da representação da soberania populãr. 

A Democracz'a 
Invocando Rousseau, o Professor Paulo Bonavides, em seu .. Ciência 

Política", lembra que, "se houvesse um povo de deuses, esse povo se governa
ria democratica-mente". 

E ainda lembrando Rousseau conclui esse juspubli.Jsta, wb a reflexão 
registrada, que, toffiada a rigor a acepção do termo democracia, poder-se-ia 
então dizer que '"jamais houve, jamais haverá verdaádra democracia". 

Aliás, nem mesmo nas cidades-estado da Grécia existíu a democracia por 
inteirO, pois do autogoverno, que· poderia denunciar sua inteireza, não parti
cipavam contingentes do povo grego, corno os escravos, os eo;,trangeiros e as 
mulheres. E isto - e aqui voltamos à exatidão da conclusão de Rousseau -
em razão de as cidades~estado gregas não se comporem de deuses, senão de 
homens, e exatame!lte porque, lá, os deuses circunscreviam sua atuação aos 
horizontes muito superiores das culminâncias do Olimpo. 

ASsim, não havendo como ser a democracia absoluta, na inteireza do de
signativo, pode ela Correta mente merecer epítetos -data venia dos que ima
ginam o contrário- e também especialmente porque, sendo da o resultado 
de atitudes do homem-político, é, assim, o produto de comportamentos inse
ridos na área da política que é, ao fim, conforme irretocável definição, "a arte 
do possível". 

De tal sorte, a democracia pode ser qualificada, como, aliás, o tem sido a 
partir da metade do Sêculo XIX, segundo as ideologias dominantes. Surgi
ram, a partir de então as democracias Tory e Liberal, passando os radicais a 
chamá-la de social. Aceito o regime democ~âtico_ pelo Catolicismo, lembra 
Themístocles Cavalcanti em artigo publicado sob o título "A Democracia 
como Sistema Político", nasceu a democracia cristã. Ao depois surgiram as 
democracias populc;.r e proletária (conforme querem assim ser classificados 
alguns regimes comunistas), a capitalista, a industrial e, mesmo a totalitária, 
conforme denunciada pelo professor Talmand, segundo menção feita no tra
balho acima citado, em "The Origins ofTotalitariam Democracy", e que se
ria a democracia do partido único, como ocorre nos regimes comunistas. 

E toda essa fort11ã diferenciada de representação popular, que é inerente 
aos regimes democráticos, decorre, efetivamente, da impossibilidade do 
exercício direto, pelo povo, de todas os poderes de governo, agindo soberana
mente, pela razão mesma- repisamos- da impossibilidad(" material do au
togoverno . 

Explica-se, nessa razão, o porquê de a organização dos Estados, no con
cernente ao processo necessário de representação da sc.!:lerania popular e ten
do em vista. o exercício das funções de governo, mostrar variadas formas, me
diante as quais o povo, diante da impOssibilidade material de autogovernar
se, delega os poderes de governo, que só ele detêm, através de sistemas passi
veis de dar conteúdo_ de legitimidade à representação de seus interesses. 

As Opções de Representação: 
Sistema Direto ou lndireto de Sufrágio? 

A representação, então, que é a única forma pos:;ível de se fazer presente 
a soberania popular, ocorre conforme a via eleita para conctetizâ-la e segun
do o indiquem as conveniências, e estas- é oportuno lembrar- nem sempre 
coincidem com as teorizações sobre um sistema ideal de ~...:olha do represen
tante do poder de soberania, Ctue se localiza na coletividade n::tcional. Disso 
resulta, pois, que países tidos e justamente considerados cerno estruturados 
ein bases democráticas ora a dotem o sistema de sufrágiO direto do povo para 
a escolha de todos os seus governante<;, ou para a escolha de :Ilgt·ns dele~. ora 
o sistema índireto, ou mesmo um misto dos dois sistemas. ~ o que pode ser 
observado no cotejo dos sistemas de sufrágio adotados por países tradicional
mente democráticos como a Inglaterra, os Estados Unidos. a França, a Suiça, 
a Suécia, para mencionar alguns dentre os vários exemplos possíveis de países 
democratas que adotam os sistemas direto e indireto de sufrágio na escolha 
de seus governantes. -

Então, a opção por um sistema ou outro não ~. de, jamais, ser o resulta~ 
do da escoiha entre ficar com a democracia ou repudiá-la, senão reconhecer 
qual de~sas práticas mais se ajuste ao objetivo da própria preservação da de
mocracia, vista esta, naturalmente, como a sistemática capaz de ensejar igual~ 
dade de oportunidade a· todos,. com o respeito pelos direitos de cada qual não 
afetantes dos direitos prevalecentes da coletividade respectiva. E essa escolha 
depende, naturalmente, de uma série_ de fatores ora de 'latureza sociológica, 
ora de fundo culturológico. -

O sistema de eleição direta tem, de fato, a virtude de ensejar ao povo a li
berdade de escolha s_em intermediação, mas essa liberdade não se pode dizer 
absoluta porque esse mesmo povo jamais escolhe o candidato que quer, senão 
aquele que lhe é apontado por pressupostos delegados seus nas convenções par
tidárias, e isto entendido sob o argumento de que, em tese. cacia eleitor deva 
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idealisticamente inserir-se ntim partido político. Mas o sufrãgio direto, entre 
nós, tem ensejado apontadas práticas de modificação - inversão mesmo em 
alguns casos - da vontade efetivamente manifesta nas urnas, mediante a 
confecção de mapas que não refletem fielmente a manifestação do eleitorado 
conforme o voto dado. 

A própria Oposição, que tanto se iÓ.surge contra o sistema indireto, 
qualificando-o sistema imputo de escolha de governantes - e os detentores 
de mandato legislativo se inserem à evidência entre os governantes eleitos -
verberou, por seus integrantes no Estado de Pernambuco, o resultado do últi
mo pleito para o Senado Federal, naquele Estado, alegando fraude no regis
tro dos votos. 

Então, se o sistema de sufrâgio--direto permite falhas tão comprometedo
ras da manifestação da vontade soberana do povo, por que só causticar o sis
tema de sufrágio indireto, como se ele fosse o único que possibilitasse a cons
purcação da vontade popular? 

Mas, se inobstante os defeitos que o sistema de sufrãgio direto também 
comporta, o seu restabelecimento, entre r,ós, para a escolha dos governantes 
em todos os níveis, tivesse a virtude de somar todos os fatos positivos, neces
sãrios à configuração da pr~tica de uma democracia ideal- virtude que, at:J~ 
solutamente, não tem- há muitq, por certo, teríamos enVCredãào pelo cami
nho da solução feliz, tão fácil seria eia de ser atingida. 

Alega-se no entanto, que haveria uma vontade manifesta, gerai, pleitean
do no sentido do retorno ao sistema de eleição direta para a escolha dos exer
centes de mandatos executivos em todos os níveis e, inclusive, no ·sentido da 
eliminação do sistema indireto de escolha de um terço da composiç~o do Se
nado Federal. 

No entanto, pode-se considerar que essa vontade reflita a voz coletiva 
consciente, que só é de ser entendida aquela que propugne por solução realís
tica, capaz de consultar, em efetividade e não apenas idealisticamente, seu in
teresse? 

Consultaria a esse interesse, assim- é outra pergunta que nos devemos 
propor - o retorno ao _sistema de eleição direta em todos os níveis? 

Não temos dúvida em afirmar que o sistema de eleição direta tanto 
quanto o indireto, é hábil à escolha dos Chefe.<; dos Executivos estaduais. Mas 
será igual a conclusão quanto à escolha do Chefe da Nação? 

No primeiro caso é possível, a nosso entender, que o voto se firme sobre 
uma base popular consciente, desde que, tendo o candidato domicílio eleito
ral no Estado pelo qual pretenda eleger-se, o que pressupõe o conhecimento 
de SIJas qualidades de homem público pelos eleitores, não haveria como ser 
esse mesmo eleitorado iludido na sua boa fé pela dialêtica ou por força das ar
timanhas de um candidato altamente persuasivo na sua pregação. 

Mas essa segurança da certeza do eleitor quanto às reais qualidades de 
um candidato nacional, cuja imagem pode facilmente ser deformada median
te campanhas bem articuladas e que não pode ser analisada ao fim da busca 
do homem real que se esconde por trãs da aparência, leva muitas vezes o elei
tor a terríveis enganos de escolha, quando esse candidato não tem um passa
do conhecido na área de qualquer dos Estados em que, até então, não haja 
atuado politicamente. 

Por outro lado, é momento, então, de perguntar: 
Que ofensa resultaria ao direito de o povo esc-olher, por exemplo, o Che

feda Nação, se esse mesmo povo faz-se representar, delegando o poder de so
berania, que só ele detém e, pois, de representação necessária a tanto, a um 
legítimo representante seu? E acrescentaríamos - reforçando - ser legítimo 
esse representante, quanto à delegação, porque, ao ungir o mandatário com 
os poderes de representação para determinadas missões políticas, reconheceu, 
previamente, o representado, na pessoa de seu representante, mediante a con
fiança traduzida na outorga do mandato, capacidade? competência, legitimi
dade, enfim, para eleger em seu nome, o Supremo Magistrado do País e posto 
que a lei, antecedente à outorga do mandato, já teria afirmado que nos pode
res de representação se incluía o de eleger, em nome do representado, o Chefe 
da Nação. 

Por último - é de convir - de regra? os que combatem o sistema de eleição 
indireta o fazem apenas estribados em opiniões pefsOiuilíssimas e sob enfoque 
da própria conveniência política e, não, fundamentados em qualquer razão 
de ordem jurídica, -filosófica ou sociológica, cabal a demonstrar a ilegitimida
de da representação quanto ao exercício da competência outorgada ao repre
sentante, para eleger cm nome do representado. 

Veja-se, ainda, que justamente os países mais cioSos da observância de 
padrões inerentes à prática da democracia é que optaram pelo sistema - de
mocrático, pois (repise-se)- de escolha indireta do Chefe de Governo. Isto o 
que ocorre nos Estados Unidos, em que o colégio de delegados é que dá a pa
lavra final sobre a escolha do Presidente da República e, ainda, em todos os 
países em que a escolha do Primeiro Ministro, que é quem, ao fim, nos regi-

mes de Gabinete, governa a Nação, e que ê eleito não diretamente pelo povo, 
mas por delegado_s seus. Ao revés, poucos, na anciana civilização européia, 
são os países que adotam o sistema de eleição direta do Chefe de Governo. 

DO eXposto resta, pois, evidente, uma demonstrada preferência pelo sis
tema indireto de escolha dos Chefes de Governo. Aliás, de registrar ê que, na 
Europa Ocidental, de regra, este sistema adotado? cumprindo referir, face à 
sua tradição de país dernocrãtico e exemplo, como tal, para outras nações, 
que a França adota, por exceção aos demais, o sistema direto. 

As razões dessa preferência, se têm fund2:mento em raízes históricas e 
culturais, podem estar justificadas, tafubém, em certos pressupostos que pare
cem evidenciar virtudes que só o sistema indireto de escolha pode conter. 

A propósito de tais virtudes ocorre~nos lembrar, ainda, a manifestação 
de Paulo Bona vides em sua obra já citada. Mencionando Tocqueville e Taine, 
como ilustres corifeus do sistema de sufrágio indiretu, esse Professor recorda 
argumentos, mencionados como favorecendo ao r.eferi~o sist~ma. 

Segundo a refer~ia feita, militam em favor do sufr~gio indireto as razõe.; 
de que: -

.. a) os graus interpostos operam com0 filtros, de modo que os 
eleitores secundários - eles mesmos já uma elite - tícam em con
dições de sufragrar ou selecionar os mais capazes e competentes; 

n) atua o sufrágio indireto como força moderadora, enfeando 
as pab..ões políticas, abrindo espaço à reflexão, e~lsejando a prudên
cia das designações.?' 

Mas, isto, sem esquecer, ê claro, que ele, da mesma formu como o siste
ma direto de escolha, não deixam de conter defeitos inerentes a qualquer sis
tema de representação, pois nenhum deles é capaz de atingir o ideal da per
feição. 

Assim, se, especialmente quanto à sobre-referida razão primeira, ela não 
se dissesse necessâria, ao fim da apuração da escolha de um candidato regio
nal à disputa da representação do respectivo eleitorac!c, ela haverá, por con
trário, de ser exisida no tocante à escolha de um candidato nacional, por to
dos aqueles motivos já referidos, que não permitem ao eleitorado uma esco
lha feita em bases efetivamente seguras. 

Qu<lndC' J.ludin,os ao voto diretv, que <X'nstitu! forma :1 mais natural da 
participação das massas no governo, não podemos nos esquecr:r das ponde
rações que, ao propósito dessa participação, faz Themístocles Brandão Ca
yalcant! em seu trabafho_jã ~eferido, quando afirma que, inobstante serem as 
massas heterogéneas, pluralistas e diferenciádas, cad::1 uma delas se une por 
furça da necessidade de se libertarem düs antigas elites e, assim, poderem 
constituir poderOsa força democrática. Mas essa união, conforme o publicist.J. 
retroei ta do, enseja a ocorrência de circunstância neg:itiva? ;u;;: seri~ a sensibi
liõade à ação demagógica, e pelo que, consoante lembra Ddvid fruman e· A~ 
merican System in Crisis- Politicai Science Qu.artely'', 1950), o futuro da de
mocracia estaria na dependência do chamado "'-consensus das elites" no pro
cesso de subversão do sistema pelos dema~ogos. 

Nas co.tclu_sões do trabalho de ThemístocleS Brandão CavatCanti a que 
nos vimos reportando, alude ele ao problema da derr:c.:n·.ciu cotn('t sistema, 
afirr.1ando que ela ué ... um sistema político que, partindo de suas bases fun
damentais, sofre as maior-::s disto~·ções 11a sua execução, menos pela cor
rupção dos horrt~ns, talvez, do qm .. peia. Jíficul~ade de ~ua adaptação às si· 
w~ções peculiares de cada país, à formação histórica, ~ compost~ãc social, às 
deficiências culturais, às ambições humanas, às lutas ideológicas, às tran;;for
maçôes da vida social~ ao advento da política de massas". (Autor.; obra (":ta
dos, plgs. 47 do n' 1 - vol. I, janjmarço, 1968 da Revista de Ciência Política ) 

No mesmo eetudo, lembra mah. adiante o mestie The.nístocles que a 
ciência política e a técnica jurídica 0.riam sempre neves institutOs, modificarr
os existentes, na busca de urna soluçi'í.o racional ao firr. da rcduç3.c dos efeito!:. 
negativos de fatores que tiram do sufrágio, isto é, da vo!•t.ade !..UC.~rana ~o po
vo, manifesta no voto, a sua at.~.e.hici(;ade. 

Mas- c!~duz.-s.e de subseqliente advertl!nda do insigne mestre patrício 
-devem ser estabelecidas JO:egundo a capacít<ição do povo para praticá-la!'. 
Isto, o que sobressai da subseqüente proposição desse nosso festejado jus
nublicista: 

"Se um povo não tem cor.diçõe.., !)ara pr2•.!-:ar com perf~!;!r 
todas es3as _instituições? é preciso ajustá· las à ,itua~ão p~culizr ::· 
cada país, mas conservando-se as bases essenciais d0 sistema demo 
crático. Nem todos os povos podem gozar da.i formas mais perfe.ta· 
de democracia, mas é preciso, pelo m,.no~. ~tenrler à~: ,.":.;~~n<-l~· 

mínin.tas do sistema." 

E é fundamentado rtas precedentes razões que, rnarú~ndo~noS coerente~ 
com posição jã firmada ao ensejo er.1 que, no ano passac J, nvt.:mos a iniciati· 
va de _Proposta de Emenda Consthucional re!.,,.:>titui· ~..ri"'~ :"'ll"1to c,1-:-~to paru 
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o governo dos Estados, nos manifestamos f3.Voravelmente à Proposta do Sr. 
Presidente da República que, com o mesmo objetivo, ora é submetida ao exa
me do Congresso Nacional, deixando de a~tar as Emendas sobre essa Pro
posta incidentes quanto à reinstituição ·ao voto direto para a eleição do Presi
dente da República. 

A Supressão do Sistf!ma de Eleição lndireta para a 
Composição de um Terço da Representação do Senado 

Antes que possamos ver qualquer inconveniência no retorno ao sistema 
direto como exclusivo para a eleição para o Senado Federal, tudo conduz a 
que a medida seja adotada, pois a escolha dos membros da Câmara Alta, di
retamentc pelo povo, remonta à primeira ConslituiClo bra,sileira. Estabelecia, 
de fato, nossa primeira Carta ConstituciOnal, em seu art. 40, que ••o Senado é 
composto de membros vitalícios, e será organizado por eleição provincial". 

Assim, retomando o caminho da tradição braSileira, entendemos deva 
ser reinstituído, como sistema exclusivo de escolha para o Senado Federal, o 
do sufrágio direto. 

No caso, e como já o argumentamos, o voto consciente-do eleitor não en
contra aqueles obstáculos possíveis quando se trate de um candidato nacio
nal, já apontados ao fundamentarmos nossa conclusão contrária ao pleito di
reto para a Presidência da República, eis que se trata de escolha de um candi
dato regional, de regra, com passado político conhecido e acompanhado pelo 
eleitor. 

O Mandato dos Senadores Eleitos 
A-fediante Sufrágio bidireto-

- Uma questão de Direito Adquirído -

É oportuno assinalar que, questionando a legitimidade dos pleitos indi
retos para cargoS políticos eletivos no Brasil, e só no Brasil, ilustres signa
tários das emendas incidentes sobre a Proposta do Senhor Presidente da Re
pública ora sob_ exame propõem apenas a redução do perlodo do mandato 
dos senadores eleitos indiretamente e não de todos os eleitos por sufrágio in
direto. Data venia de tão ilustres colegas, para que seu posicionamento fosse 
marcado pela coerência, somente duas alternativas poderiam escolher: a pro
posta de redução não só dos mandatos dos aluais senadores eleitos indir~ta
mente, mas de todos quantos, no plano federal e (se possível fosse) no plano 
estadual, tiveram seus nomes sufragados em pleitos indiretos; sob o mesmo 
fundamento da ilegitimidade, ou respeitariam a integralidade de todos esses 
mandatos, optando por alternativa que seria, a nosso entender, a única con
sentânea com o primado da lei e do princípio constitucional do direito adqui
rido. E todos os que defendem o respeito à Constituição cofno g3rantia indis
pensável à segurança dos cidadãos não podem desconhecer que o direito ad
quirido, pela raZão de se constituir princípio constitucional consagrador de 
direito individual, não há como possa ser negado mesmo por disposição da 
própria ConstituiçãO FedeúiTedltada com índole transitória e, pois não inte
grante do corpo de normas de Organização do Estado de cunho permanente. 

Não é demais, a prop6sito- da questão do direito adquirido, trazer apelo 
o sempre lúcido- e brilhante mesmo- ensinamento de um de nossos maio
res constitucionalistas- Carlos Maximiliano, ao comentar o§ 39 do art. 141 
da Constituição de 1946, consagrador da inatacabilidade do direito adquiri
do: 

"'O princíPio inscrito no art. 141, §39, domina, incontestado, a consciênR 
cia jurídica universal. E: impossível obedecer às leis, se, havendo predominado 
uma ao realizar-se um ato, puder outra ser aplicada no julgamento, em qual
quer tribunal. Não há solidez na ordem jurídica, se não se observam os mes
mos preceitos desde a época em que se verificaram os fatos ajuizados, atê o 
veredictum final. 

Seria, pois, o mesmo dizer-se, com Carlos Maximiliano, que não tem va
lor norma de que hierarquia seja, a não ser se ediúlda pelo Poder Constituinte 
Oríginário, que tudo pode, e somente ele, sem restrição de qualquer espécie, 
se ela nega a prevalencia de princípio constitucional, mormente quando ele 
traz raizes- para usar a expressão do festejado mestre Maximiliano- ~·na 

c_onsciência juridica universal". 

A Com-·eniência da Escolha do Prefeito da Capital 
pelo Governador do Estado. 

Quanto à eleição dos Prefeitos das capitais, o nosso entendimento é o de 
que, sem embargo das judiciosas razões que se constroem em favor da escolha 
mediante sufrágio direto, é preferível ficar com o atual sistema de nomeação 
pelo Governo do Estado ad referendum da Assembléia Legislativa respectiva, 
por reconhecer que essa forma de escolha é a que melhor consulta, dentro do 
quadro atual, os interesses dos respectivos munícipes. 

Ninguém contesta que as comunas brasileiras padecem do mal insidioso 
da persistente falta de recursos para atender até mesmo às prestações mais vi
tais de serviços públicos à respectiva população. E incontestável é, também, 

que esse mal toma feições mais graves quando se trate dos municípios das ca
pitais em face de que, sendo eles pólo de atração de correntes migratórias pro R 
cedentes do interior, crescem demograficamente de maneira incontrolável, 
multiplicando os problemas da respectiva municipalidade com o crescimento 
desordenado da demanda de serviços públicos locais. 

E é imperioso considerar que, salvo raras exceções, as municipalidadeS 
cujas administrações não são da mesma linha política do Governo do EstadO 
pad~ccm a incompreensão desse mesmo Governo, que não tem por que, poli~ 
ticamcnte, assistir à respectiva Prefeitura em suas aperturas financeiras. I ma~ 
glriernõs tal problema transferido para as Prefeituras das Capitais dos Esta
dos, mais do que quaisquer outras dependentes da ajuda do Governo esta~ 
dual até mesmo paru atender à prestações dos serviços mais essenciais aos res~ 
pectivos ·munícipes! 

De tal sorte, não podemos, por mera questão de apego a fórmulas ideaiS 
de representação, permitir que venham as populações dos municípios de nos
-sas capítai:i sofrer mais que a quota de sacrifícios que a estrutura atual de dis
tribuição de rendas públicas a elas impõe, possibilitando que o governo des
sas municipalidades venha a ser administrado por Prefeito que não seja aliR 
nhado politicamer1te aos Governadores de Estado, 

11- Voto 
Isto posto, o nosso voto é: 
I - Pela aprovação du Proposta de Emenda à ConstituiÇão n"' 76, de 

1980, de iniciativa do Sr. Presidente da República, na forma do Substitutivo 
anexo, que, omitindo a referência ao§ J9 do art. 41 da Constituição Federal, 
permite seja eliminada a imprecisa referência aos suplentes eleitos com cada 
Senador, conforme a redação sugerida na Proposta de Emenda em causa, ao 
mesmo tempo em que logra a manutenção do§ J9 do art. 41 conforme em vi
gor, que explicita que .. cada Senador será eleito com.dois suplentes"; 

II- Pela rejeição das Emendas N9s I, 2 e 3, pelos fundamentos que em
basam a nossa conclusão contrária: 

"a} à reinstituição do sistema de sufrágio direto para a eleição do Presi
dente e do V ice-Presidente da República e dos Prefeitos das Capitais e à re
dução dos mandatos dos primeiros para cinco anos; 

h) à redução, para quatro anos, dos mandatos dos Senadores eleitos por 
sufrágio indireto ~m_ 1978; 

c) à antecipação das eleições dos Prefeitos para dois anos antes das. 
eleições gerais para Governador, para a Câmara dos Deputados e p<ira as As
sembléias Legislativas: 

d) à garantia de candidatura para o Senado Federal, em 19M2, dos Sena
dores eleitos por sufrágio indireto em 1978, especialmehte po·rque a respectiva' 
Emenda, a de n9 2, não propõe, como seria neces.s.ârió.àquele objetivo, are
dução de mandato desses Senadores para quatFo anos, pfl,ra que haja, em 
1982, a renovação dos dois terços na representação junto à·Câmar"a· Alta, que 
a Emenda, apenas implicitamente, admite ocorrer, tanto qu-e alude a ••uma, 
das vagas a serem preenchidas em 1982". 

Este, o nosso parecer, salvo melhor juízo. 

SUBSTITUTIVO 

Art.. ]9 O§ 29 do art 13, e o caput e os§§ 19 e 29 do art. 41 da Consti
tuição Federal passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte redação: 

"Art. 13. 
§ 29 A eleição do Governador e do Vice-Governador de Esta

do, para mandato de quatro anos, far-se-á por sufrágio universal e 
voto direto e secreto; o candidato a Vice-Governador considerar-se
á eleito em virtude da eleição do candidato a Governador com ele 
registrado. 
.... ·-· .. .- .... - .. "'"'-- .. ' ... -... -.-: ..... ;, . -.... -........ -- .... . 

Art. 41. O Senado Federal compõe-se de represetantes dos 
Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio ma
joritário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no exerci~ 
cio dos direitos polítícos. 

§ I"' Cada Estado elegerá frês Senadores, com mandatos de 
oito anos, 

§ 2~' A representaÇão de cada Estado renovar-se-á de quatro 
e_m quatro anos, altern;:td~mente, por um e por dois terços." 

Art. 29 O mandato dos atuais Senadores terâ a duração prevista na le
gislação em vigor à data da respectiva eleição. 

Esse ê o Substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discussão o Parecer 
do nobre Relator. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Peço a palavra, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Devo esclarecer a V. Ex" 
que há uma lista de inscrição. V. Ex" pede a palavra para discutir o Parecer ou 
pela ordem. 

O SR. GILV AN ROCHA - Estou pedindo a palavra para discutir o 
Parecer 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eu pedria a V. Ex• que fi
zesse a sua inscrição, pois há uma lista, sobre a mesa, que deverá ser seguida. 

O SR. GILVAN ROCHA- Perfeitamente. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao Se
nador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, o ilustre Relator concluiu 
pela apresentação de um Substitutivo, depois de tecer as considerações que 
achou devidas. Eu pediria um esClarecimento à Mesa, sobre se o Substitutivo 
do Sr. Relator encontra-s_e_açom.panhado por 1/3 de assinaturas de Deputa
dos e Senadores, conforme é exigido pelo Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Mesa informa a V. Ex• 
que realmente essas assinaturas não foram recolhidas. Ainda estão em fase de 
processamento de colheita, no Senado e na Câmara, segundo me informa o 
nobre Relator da matéria. 

O SR. MARCOS FREI.RE- Sr. Presidente, com esta informação que é 
prestada à Comissão, parece-me que padece do atendimento de. uma exigên
cia legal, representada pelo dispositivo regimental. Conseqüentemente, não 
vejo como possa, sequer, ser apreciado pela Comissão o Substitutivo do Sr. 
Relator, desde que lhe falta o embas_samento das ~ssinaturas, que consta de 
um dispositivo legal, que é o nosso Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Quero dizer, então, que V. 
Ex' está levantando uma ~uestão de ordem. 

O SR. MARCOS FREIRE - Eu disse isso explicitamente. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Em que pese o respeito que tenho pela 
inteligência do nobre Senador Marcos Freire, e em absoluto desejo confessar 
o Regimento, quero apenas dar uma informação e um testemunho idêntico 
ou sobre o mesmo fato, sobre a mesma matéria que estmoS iniciando o deba
te, em que eu me encontrava na condição em que se encontra o nobre Depu
tado Edison Lobão. Era eu o autor da Emenda Constitucional que restabele
cia a eleição direta para Governador. Coube-me a honra de ser o Relator da 
matéria, concluindo também por um Substitutivo, Substitutivo este que a 
Casa acolheu por unanimidade, a Comissão Mista acolheu por unanimidade. 
Não fOi ex"igido, na época, o número de assinaturas, e confesso que não sei se 
obedeceram àquela praxe, que já é quase que jurisprudência, no Senado e na 
Câmara, de que, logo após a leitura do Substitutivo, ou durarlte a leitura, são 
recolhidas as assinaturas. Como Relator, confesso ao eminente Senador Mar
cos Freire que eu não as recolhi. A Comissão Mista, composta por Sendores e 
Deputados acolheu o ineu Substitutivo, e tive a tristeza de não vê-lo aprova
do, e nem sequer votado no Plenário, porque ele não logrou ser aprovado na 
Câmara dos Deputados. Lá estive, havia uma orientação, na época, do meu 
partido pela inoportunidade da proposição Edison Lobão, a que não me in
surgi, mas comuniquei à Liderança do meu Partido e ao próprio Presidente 
de honra do meu Partido de que eu não teria condições, em hipótese alguma, 
de votar contra um Substitutivo, que era de minha autoria, e nem sequer po

. deria estar ausente. Acompanhei a todos os debates; cheguei mesmo a dizer, 
como Vice-Líder do Governo, que se aquilo importava numa insubordi
nação. - o que não era- era apenas para honrar um ponto de vista esposa
do por mim, e que ninguém me contestoU, quarido eu estava elaborando o 
meu Parecer. Lá estive, até o fim, aguardando a hora de manifestar o meu vo
to, não contra o meu Partido mas a favor da minha dignidade de autor do 
Substitutivo que restabelecia as eleições diretas para Governador. Não direi 
que contesto a questão de ordem de V. Ex" Tem sido praxe, em todas as Co
missões Mistas. proceder-se à discussão, a aprovação dos Substitutivos dos 
Relatores e, algumas vezes, não tenho certeza de que, quando eu fui o Rela
tor, tenham sido recolhidas as assinaturas. Posso apenas adiantar ao nobre e 
eminente colega de Pernambuco de que eu não as recolhi. Portanto, tenho a 
impressão de que o assunto é de tão alta relevância, ê um assunto que nos une 
aqui, é um assunto que não é uma aspíração minha, não é do Senador Marcos 
Freire, do Deputado Edison Lobão, não é mesmo nem de todo o Parlamento; 
é uma aspiração de todo 9 povo brasileiro, que o Presidente João Figueiredo, 
sentindo essa aspiração, enviou ó projeto, não só restabelecendo as eleições 
diretas para Governador, como extingUindo a figura do Senador Indireto. 
Acho que deveríamos pensar, não direi que V. Ex" não esteja pensando alto, 

mas deveríamos compreender que ê de tão alta relevância, constitui uma aspi
ração tão esperada e tão ansiada pelo povo brasileiro, que essas pequeninas 
coisas, essas quinquilharias, que podem pertencer ao Regimento, não devem 
perturbar a votação de hoje, que é aguardada, pode V. Ex• ter certeza, pelo 
menos, pela quase totalidade do povo brasileiro, que quer, que deseja eleger 
os seus governantes, eleger os seus Senadores, através do sufrágio uníversal e 
direto. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, apenas para esclarecer que 
é considerando mesmo a relevância da matéria que estamos com a preocu
pação de que uma inobservância de ordem regimental, e, portanto, uma exi
gência legal, possa dar margem, amanhã, a que se venha inquinar de ilegitimi
dade a decisão que possamos ter nesta Comissão. Portanto, não é para obs
tar, mas, pelo contrário, é para tranqUilizar a decisão que possamos tomar em 
favor da eleição direta, porque a Nação espera a aprovação dessas eleições di
retas, não apenas em relação a esse projeto específico, mas há muitos e muitos 
anos. porque foi uma usurpação da vontade popular o estabelecimento de 
eleições indiretas para Governadores, para Prefeitos de capitais e certos mu
nicípios a que se tirou a autonomia política, e para 1/3 do Senado FederaL 
Então, o nosso empenho é que uma decisão nossa em favor do restabeleci~ 
menta das eleições diretas não venha, amanhã, ser passível de suspeição, de 
argüição de nulidade por inobservância de natureza formal. Peço a Presidên
cia que considere a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eu, antes, vou conceder a 
palavra ao nobre Relator. 

O SR. MALULY NETTO- O que desejo, neste instante, Sr. Presiden
te, é fazer a V. Ex' uma proposição. Aqui disse bem o Senador Lomanto Jú
nior que estamos reunidos para uma matéria de relevância, de alto interesse 
Nacional. O povo brasileiro espera pela nossa decisão, neste instante, para 
que a democracia desejaâa pelo povo e pelo Presidente João Figueiredo te
nha, realmente, neste instante, um posicionamento definitivo. Adiar uma so~ 
lução, neste momento, seria, pelo menos, frustrar o desejo de todos nós. O 
que desejo, neste instante, Sr. Presidente, é telltar auxiliar a Presidência e a 
Mesa, no sentido de que a dúvida proposta pelo Senador Marcos Freire seja 
deferida pelo Plenário, que neste instante parece-me também soberano para 
uma decisão sobre a questão de ordem levantada pelo Senador Marcos Frei
re. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Antes de decidir a questão 
de ordem, concedo a palavra, para considerações finais, ao Deputado Edison 
Lobão, Relator da matéria. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, a questão de ordem levanta
da pelo Senador Marcos Freire, no meu entendimento não tem nenhuma ra
zão de ser. O Regimento Comum do Congresso Nacional, no seu art. 75. 

••Perante a Comissão poderão ser apresentadas emendas com 
assinatura, no mínimo de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputa
dos ou do Senado Federal." 

No seu art. II, declara: 

.. Perante a Comissão, no prazo de oito dias, a partir de sua ins
talação, o Congressista poderá apresentar emendas que deverão, em 
seguida, ser despachadas pelo Presidente." 

Portanto, hã o prazo de oito dias, para as emendas de ilustres membros 
da Comissão. O Regimento não fala no Relator e, como omite a participação 
do Relator, essa questão foi suscitada, há vários anos, aqui, quando se votava 
a Emenda Constitucional de Reforma do Poder Judiciário. Surgiu o proble
ma, era Relator o ilustre saudoso Senador Accioly Filho, quando surgiu o im· 
passe. O Senador apresentou um substitutivo, mas apresentou o substitutovo 
sem as assinaturas, sem 1/3 das assinaturas. O problema foi, então, levado à 
consideração do Presidente do Senado, que era, então, o Senador Petrônio 
Portella, que reuniu os líderes, entre os quais, o eminente Senador Paulo 
Brossard, e chegaram então à conclusão de que o Reiator não seria necessário 
o recolhimento das assinaturas, até por que o substitivo do Relator poderia 
ou não ser aceito pela Comissão. Se ele fosse recusado pela Comissão ele seria 
considerado insubsistente. Aceito, não seria mais do Relator e, sim, da Co
missão. Por conseguinte, seria o Presidente da Comissão, e jã não mais ao Re
lator que se incumbiria de recolher as assinaturas. Assim tem sido feito, ao 
longo dos tempos. Assim foi feito, por exemplo, com a minha Emenda de 
Eleição Direta, jâ lembrada, aqui, pelo Senador Lomanto Júnior. Ele foi o 
Relator, elaborou o substitutivo, a Comissão aprovou. Para esse substitutivo 
depois recolhemos as assinaturas para apoiá-lo e ele foi votado, assim foi fei
to também com a En,tenda do Sistema Tributário, recentemente, que teve 
como Relator o Deputado Alberto Hoffman. 
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Sr. Presidente, eu indicaria inúmeros exemplos. Suponho que isto é uma 
questão já decidida pela tradição. Assim tem sido feito. Dizer-se que, em al
guns casos, o Relator já traz as assinaturas ao seU-substitutivo é exato. Mas o 
Relator não é obrigado a fazê-lo, porque tem sido feito de modo diferente, e 
tem sido aceito assim, porque o substitutivo corriõ -eu disse, passa a ser da Co
missão Mista e não mais do Relator. Portanto, Sr.. Presidente, contesto a 
questão levantada pelo Senador Marcos Freire, achando que ela não tem por
que ser acolhida por V. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A.Presidência vai decidir a 
questão de ordem. A matéria tem sido reiteradamente suscitada perante às 
Comissões Mistas. A Presidência tem informação de que já houve preceden
tes, no sentido de colheita posterior de assinatura. Mas, as deliberações que 
ultimamente foram tomadas pelas Comissões mistas tiveram uma tônica mais 
rigorosa, para obedecer às normas regimentais. Tanto assim que o nobre Se
nador Aloysio Chaves, eminente jurista, co-nstitUcionalista, quando da apre
sentação do seu parecer sobre as prerrogativas do Poder Legislativo, teve o 
cuidado de apresentar o seu substitutivo acompanhado das assinaturas, tanto 
dos Srs. Senadores como dos Srs. Deputados. A mim me parece que a ques
tão começa por ser de ordem constitucional, porque é o texto da Constituição 
que estabelece que para qualquer alteração de dispositivo da Carta Magna, 
desde que seja de origem parlamentar, a proposta terâ que ter a assinatura de 
1/3 dos membros da Câmara e l/3 dos membros do Senado Federal. E não 
foi diferente, e não poderia ser, que se situou sobre a matéria o Regimento 
Comum, onde estabelece, no seu art. 74: 

"A partir de sua constituição, a Comissão terã o prazo de 30 
dias para emitir parecer sobre a proposta." 

Art. 75: 

"Perante a Comissão, poderão ser apresentadas emendas com 
as assinaturas de no mínimo, de l/3 dos membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal." 

E aí não se distingue se a emenda do Deputado individualmente, ou do 
Relator da matéria, que é o caso que no momento-se-nos apresenta. Então, no 
entendimento da Presidência, decidimos a questão de ordem, é de que é indis
plensável as assinaturas para a formalização, nos termos da Constituição e do 
Regimento Interno, de qualquer emenda porventura apresentada pelo Rela
tor, no seu parecer. Essa é a decisão da Presidê_ncia. 

O SR. EDISON LOBÃO- Sr. Presidente, peço permissão a V. Ex• para 
recorrer de sua decisão ao Plenário da condição de membro desta Comissão e 
de Líder, de acordo com art. 446, do Regimento Interno do Senado, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex• deferido o seu 
requerimento. Vamos passar ao Plenário a decisã,o da matéria em termos de 
recurso. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON- (Para encaminhar a matéria, antes da sua vo

tação pelo Plenário.)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, a Constituição é de 
uma clareza que não sujeita dúvida nenhuma. O art. 47:_ 

.. A Constituição poderá ser emendada mediant_e proposta. No 
caso do item J9, deverá ser assinado por 1/3 dos membros da Câma
ra dos Deputados e 1/3 dos membros do Senado Federal." 

Logo, qualquer emenda que reforma a Constituição tem que ter 1/3 dos 
parlamentares. Aqui não diz se é da Comissão, se é do Plenário, aqui não diz 
se é do Relator. Essa necessidade é fundamental. Por outro lado, comete um 
equívoco, o nobre Relator, quando ele argumenta que o Regimento Comum 
não se refere ao Relator. Ele se refere ao Relator. Se no art. 75 ele diz que: 

"Perante a Comissão, poderão ser apresentados emendas com 
assinaturas de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal" 

No art. seguinte, art. 76, é claro que deixa restrita a posição do Relator: 
"O Parecer da Comissão restringir-se-á exclusivamente ao exa

me da proposta e das emendas apresentadas na forma do artigo an
terior". 

Então, o Parecer do Relator, o âmbito de ação do Relator está todo limi· 
tado, à emenda original e às emendas que foram apresentadas no seio da Co
missão. 

Então, o art. 76limita, absolutamente limita, a ação do relator à matéria 
que já está sendo apreCiada. Caso contrário, teríamos uma tranqUilidade mui
to simples, de dentro de urna Comissão de 22, o Presidente não vota, onze 
pessoas passavam a ser autores de emenda da Constituição. E não mais de 
onze parlamentares, porque, o Relator tendo maioria, não seria necessário 
mais nada para apresentar emendas. 

Então, parece--me que a posição do Relator, adstrita à matéria que tenha 
I /3 de assinaturas, -é clara. E o Senador Aloysio Chaves foi muito oportuno, 
cxatamcntc, quando apresentou a sua emenda nas prerrogativas, onde antes 
de apresentar-o seu substitutiVO, S. Ex" recolheu as assinaturas de 1/3 de Se· 
nadores e dç l_f,3 de Deputados. 

Mas parece·rne que aqui temos todos os partidos com interesse de resol
ver a questão. E diz muito bem o Senador Marcos Freire, quando falou no 
início: Nós não temos nenhuma preocupação em buscar obstáculos àquilo 
que é do interesse nacional. Então, parece-me, Sr. Presidente, que poderemos 
tranqüilamente encontrar esse interesse, não ferindo a Constituição, absolu
tamente não ferindo a Constituição. Repare que o texto enviado a esta Casa 
pelo Executivo mostra que, com todos os seus técnicos e com todos os seus 
tecnocratas, na verdade, eles não $ãO melhores legisladores do que nós, por
que cometeram um erro, perdoem-me a sinceridade, grosseiro. Porque é alvo 
da maio~ importância uma reforma da Constituição que há 16 anos vem sen
do discutida que de autoria de parlamentares da ARENA, MDB, PMDB, 
PDS têm às dezenas neste Congresso e nenhuma tem um erro grosseiro como 
tem esta. Qual é o erro grosseiro? No art. 41, § 39, cada Senador será eleito 
com os respectivos suplentes. Ê claro e o Relator está preocupado com isto e 
está correto. Como os respectivos suplentes? É um suplente, dois suplentes, 
um não pode ser, porque é plural. São dois, são três, são quatro, são cinco. 
Então, trata-se realmente de um absurdo, de um equívoco lamentável, que 
mostra, não há dúvida nenhuma, que ... Fala-me, agora, o Deputado João 
Gilberto que talvez eles agora queiram regulamentar em lei complementar. 
Não acredito, sinCeiã.mente. V ou mais por equívoco do que a perspectiva de 
uma lei complementar. Mas teremos condições de resolver esse equívoco, sem 
passar por cima da Constituição e do Regimento Interno. Como?~ só olhar
mos a emenda apresentada, tendo como primeiro Relator o Deputado Ulys
ses GuimarãeS. O art. 41 do Deputado Ulysses Guimarães da emenda que ele 
apresenta e que tem as assinaturas é, absolutamente, idêntico ao art. 41 do 
substitutivo. É idêntico, igual, não tem uma vírgula de diferença, porque diz o 
Deputado Ulysses Guimarães que cada Senador ~erá eleito com dois suplen
tes. O substitutivo do ilustre Procurador dá a entender exatamente a mesma 
coisa; quer que cada Senador seja eleito com dois suplentes. Então, parece-me 
que, se o ilustre Relator aceitar, ao invés de rejeitar, toda a Emenda n9 1, acei
tar o art 41 da Emenda n9 I, estaremos chegando absolutamente no mesmo 
resultado, sem passar por cima da Constituição nem do Regimento. Então, 
parece-me, Sr. Presidente, que poderemos, talvez, inclusive não ser necessário 
recorrer ao Plenário, se o Relator concordasse em aceitar recolher no Parecer 
o art. 41, dá Emenda n9 1, do Deputado Ulysses Guimarães, que é exatamen
te o que ele deseja. O que ele deseja? Que cada Senador seja eleito com dois 
suplentes, que é o texto da atual Constituição, que ele quer deixar como estã. 
E ficará como está, se for aprovado o art. 41 da Emenda do Deputado Ulys
ses Guimarães. Então, parece-me, Sr. Presidente, que não feriríamos a Cons
tituição, nem o Regimento Interno, teríamos o mesmo objetivo e estaríamos 
com uma situação tranqüila, onde todos votariam, por unanimidade, e al~ 
cançaríamos o mesmo objetivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O recurso do nobre ReJa. 
tor já foi colocado sobre a mesa e V. Ex" o encaminhou. Mas, como V. Ex• 
faz uma proposta, eu perguntaria ao nobre Relator se teria condições de con
cordar com ela, porque, aí, cairia o seu recurso ao. Plenário. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão)- Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
em nenhum instante, um Relator ultrapassou os limites do que prescreve o 
art. 76, do Regimento. Não irióvei do que está posto, não há nenhuma ino
vação. Em segundo lugar, o que propõe o eminente Senador Pedro Simon im~ 
portaria, também, num substitutivo. seria uma emenda destacando aqueles 
artigos que obrigaria, segundo entendimento do Presidente da Comissão, 
num recolhimento de assinaturas também. Finalmente, Sr. Presidente, pores
tas razões, prefiro que ·a questão seja posta como já estã definida por V, Ex• 
ao encaminhamento para o Plenário, para que decida sobre se vale ou não o 
substitutivo do Relator, que passará a ser o da Comissão, no instante em que 
for aprovado, se o for. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Luiz Rocha, e em seguida, ao nobre Deputado Hugo Napo· 
leão. 

O SR. LUIZ ROCHA - Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados e Srs. 
Senadores, tenho- a impressão de que se está, em discutindo esta questão de 
ordem, quanto à parte formal do Parecer do nobre Deputado Edison Lobão, 
tentando encontrar caminhos tortuosos para chegar ao ponto que todos que
remos chegar. Vejamos objetivamente o fato. o que foi o-substitutivo do De
putado Edison Lobão- é uma modíficação de redação, no art. 41, porque a 
proposta do Executivo vem com o tempo do verbo no futuro. A proposta do 
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Deputado Edison Lobão é apenas para modificar esse tempo do verbo, para 
colocar em termos afirmativós;em termos presentes. Porque não podemos fa~ 
zer uma legislação principalmente introduzindo um texto da Constituição, 
norma que apenas se tem uma pressuposição adfuturum, umas sim em termos 
afirmativos. Quanto ao parágrafo terceiro, que estâ constante e não aparece 
no substitutivo, temos que Observar que é competência e pode o Relator 
como esta Comissão propor a exclusão do parâgrafo terceiro. Ora, o que te
mos aqui à frente é um dito substitutivo. Mas, na verdade, ê unia Crrienda mo
dificatiVa de redação; nãO é nem supressiva, é substitutiva, no sentido de 
substituir o tempo do verbo, no art. 41, e, no parágrafo terceiro, dizer: "rejei
to o parágrafo terceiro proposto pela emenda". Não há substitutivo propria~ 
mente dito. A verdade é esta. É uma correção gramatical, que acho que a Co
missão tem competência para- tanto. É só isso a observação que gostaríamos 
de fazer, no tocante ao requerimento, que fez o Deputado Edison Lobão, jâ 
recorrendo à decisão de V. Ex•, porque se as Comissões_ Mistas tiverem que 
colher a assinatura de um terço das Casas Legislativas para emendar um tem
po de um verbo, o Congresso Nacional não poderá legislar jamais correta
mente, proque o empecilho que se quer colocar, através da exigência de assi
natura, significa, acima de tudo, um defeito foJ'mal na forma de fazer as leis. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Quanto à proposta do Relator, eu queria 
fazer suscintamente a seguinte observação: Tendo em vista que estamos aqui 
a deliberar sobre a exigibilidade ou não do número de assinaturas, para sus
tentar. por assim dizer, o substitutivo do Relator, creio que, em sendo o Ple
nário do Congresso Nacion3l soberano, com poderes inclusive superiores ao 
da Comissão Mista, se daqui até a data da votação do substitutivo estas assi
naturas já estiverem apostas ao mesmo substitutivo, estará sanada, a meu ver, 
toda e qualquer eventual irregularidade, inclusive de inconstitucionalidade. 
Era a observação que, encaminhando, eu gostaria de fazer à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JúNIOR- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, evi
dentemente, a Emenda Lobão não inovou nada. O que o Regimento faz é re
petir o texto da Constituição: Ocorre que o substitutivo dó Deputado Lobão, 
apresentado pelo ilustre Relator Deputado Edison Lobão, não inova, em ter
mos de modificaçãO- coilstitU.cional. Então, por que exigir a assinatura de um 
terço ou dois terços dos integrantes do CongressO Nacional? 

Esta a pergunta que faÇo, pãi'a, exatamente, manter o texto constitucio
nal. Quer dizer, não há nenhuma-- o Deputado Rocha afirmou com muita 
propriedade - não há nenhuma modificação. 

O SR. MARCOS FREIRE - Inaudível. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Não, evidentemente que não. O substi
tutivo aperfeiçoou, não inovou. Repito, aperfeiçoou, aperias para dar à emen
da ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Tira e bota, não inoVou e não renovou. 

O SR. LOMANTO JúNIOR- Sr. Presidente, não pode haver apartes 
no encaminhamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Lembro ao eminente Se
nador que não são permitidos apartes no encaminhamento da discussão. 

O SR. MARCOS FREIRE- É porque não estã dando para eu perceber 
direito ainda, as minhas limitações intelectuais não permitem. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Não, talvez seja as minhas limitações, 
as quais proclamo e reconheço. Sou, apenas, um homem que se esforça em 
poder se comuniçar e, aliás, não me tenho dado mal, nas minhas comuni
cações, porque nunca cheguei, aqui, senão, através da vontade do povo. En
tão, o povo tem me compreendido. f: possível que a minha linguagem vulgar, 
modesta, que não canso de repetir e proclamar, não chegue à intelectualida
de, à cultura que eu reconheço e proclamo no Senador Marcos Freire. E eu 
queria, apenas, dizer o seguinte: que o Deputado Edison Lobão não inovou, 
mas aperfeiçoou, ajustou a emenda aos termos da Constituição, retirando o 
parágrafo J9, para manter, riã plenitude, o texto constitucional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje ê um dia de festa para todos nós, 
porquê os que aqui estamos todos desejamos, que esta emenda não sofra um 
dia de procastinação. Estamos marchando para o aperfeiçoamento democrá~ 
tico. Talvez, ela não seja o clímax do aperfeiçqamento democrático, mas, já 
começamos a subir, a atingir os píncaros que desejamos. O restabelecimento 
das eleições de Governador é um atendimento às aspirações populares; é um 
complemento da liberdade de imprensa; é um complemento da anistia; é um 
complemento da reforma partidária; é o restabelecimento das eleições diretas 

para Governador e Senador. Nós prosseguiremos; não ficaremos satisfeitos 
até aí. O próprio Presidente João Figueiredo tem anunciado que quer fazer 
tudo, com segurança, para que não haja retrocesSo ilo processo de aperfeiçoa
mento democrático. 

Faço um apelo -à Casa, principalmente aos nobres Companheiros da 
Oposíção", todo o povo brasileiro estarâ hoje ouvindo a Hora do Brasil, e to
dos desejosos de ler, nos jornais d~ imanhã, que a Comissão do Congresso 
Nacional, a Comissão Mista de Dej>utados e S-enadõres, aprovou, deu o pri
meiro passo, para consolidar a velha aspiração de o povo voltar a escolher os 
seus governantes. Faço um apelo, n~_o procrastip.emos, não fiquemos em 
quinquinharias, para que se diga, amanhã, que a Oposição pediu que adiasse, 
apenas para cumprir um texto regimental, que não conheço. Eu fui Relator 
desta mesma matéria e ningUém me exigiu, aqui, que eu trouxesse o texto dos 
membros do Congresso Nacional. Faço um apelo ao nobre Senador Marcos 
Freire, que é um cultor do voto direto, que é um comunicador de massas, que 
é um homem que o povo _de Pernambuco estã aguardando, está esperando 
para a praça pública. Por favor, não procrastinemos um dia sequer, porque o 
povo brasileiro não quer demorar mais um dia para saber que, em 1982, ele 
vai escolher os seus governadores. Muito obrigado. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Havia pedido a palavra o 
Deputado Epitácio Cafeteira. Eu apenas pediria aos Srs. Parlamentares que 
fossem breves, porque se trata de encaminhamento de votação· do recurso, 
para depois, então, passarmos à discussão do Parecer do Relator. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, no encaminhamento 
da votação, eu queria, apenas, dizer que entendo e endosso o cuidado da 
Oposição, aqui, expressado pelo Senador Marcos Freire e pelo Senador Pe
dro Simon, no sentido de que não aprovemos aquilo que regimentalmente 
não existe. Até mesmo no que tange ao encaminhamento do nobre Deputado 
Luiz Rocha, quando fala da mudança do tempo do verbo, seria no sentido de 
manter, embora, esta emenda do Presidente da República diga ufar~se-ã", 
..considerar-se-á", ' 4compor-se-ã" e "renovar-se-á", razão pela qual, tam
bém, esta parte apenas conflitaria com que diz a da Câmara dos Deputados 
como ·~compor-se", etc. 

Acho também que até mesmo este tempo de verbo não representaria 
qualquer empecilho na aprovação da emenda do Presidente. E quanto à parte 
não esclarecida dos suplentes de Senadores, eu consultaria a V. Ex•, antes de 
fazer a votação do recurso do nobre Deputado Edison Lobão, para saber se 
podíamos aprovar a emenda, rejeitando o parágrafo 39, do art. 41, destaque 
supressivo, sem precisar de um substitutivo. Esta é a pergunta que faço à V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• indaga se poderia 
haver ... 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Se poderíamos aprovar a proposta 
do Presidente da República, com os destaques supressivos do parágrafo 39, 
do art. 41, com o que resolver-se-ia e atenderia aos propósitos do Substitutivo 
do nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• pode encaminhar à 
Mesa o destaque. Durante a discussão do Parecer, pode haver destaque. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Pois estã encaminhado à V. Ex• este 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GILV AN ROCHA - Sem a grande eloqUência do Senador da 
Bahia, Lomanto Júnior, eu comungo das mesmas preocupações, Sr. Presiden
te. A Imprensa brasileira noticiou e é do conhecimento público que existem 
ameaças veladas, às vezes, e às vezes muito claras, de que setores governa
mentais aguardam a desculpa, para que a emenda seja sufocada. 

Por esse motivo e porque;- cOm o devido respeito ao Relator, acho que 
tanto o seu relatório, quanto o que ele chamou de substitutivo, são dois atos 
de ventriloquia do que penSa o Planalto, acho irrelevante este aspecto for
malistico, por dois motivos. Primeiro, pelo grau de precedentes que hã na Ca
sa. E segundo lugar, porque não estou convencido regimentalmente, das ne~ 
cessidades das assinaturas, vez que, no meu entender, o Relator, dentro da 
Comissão Mista, é um privilegiado sobre o assunto de emendas. Porque, se
não, nãO haveria a necessidade de toda Comissão Mista possuir um Relator. 
O Relator, no meu entender •. está a abrigo das exigências constitucionais e re
gimentais. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, acho que posso, perfeitamente, para con
tornar problemas de chuvas e tempestades que se avizinham, cu creio que1 
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salvaguardando o mérito, como o Relatório e_ o substitutivo o fazem, não 
vejo por onde não modificar a expressão de Relatório para substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, pelos debates que se trava
ram, aqui, em torno do Relatório do Sr. Deputado Edison Lobão, vê-se que 
houve apenas 2 alterações. Uma de natureza redacional e outra que se referia 
à supressão exatamente daquele parAgrafo 39, do art. 41, pela indefinição de 
números de suplentes. 

Ora, a Oposição não estã pedindo adiamento desta votação. O que a 
Oposição-está preo-cupada é que não se aprove matéria, aqui, ao arrepio das 
exigênciaS legais, ou, especificamente, regimentais. E não ficou, apenas, nesta 
crítica. Através da palavra de um dos nossos Senadores, do Líder Pedro Si
mon, apontamos o caminho, que solucionaria o problema, que atenderia, in
clusive, a preocupação que teve o Relator, quando apresentou um substituti
vo, que seus próprios correligionários estão dizendo que não é substitutivo, 
que não inova, que não altera, embora aperfeiçoe. Eu não sei como aper
feiçoar, sem alterar. Mas, em todo caso, V. Ex• vê que hã um conflito, há uma 
tempestade em copo d'água, porque o que levou o Relator a apresentar um 
substitutivo foi tão-somente o fato de que a mensagem do Presidente, o proje
to do Executivo não estabelecia o número de suplentes. Fora isto, o art. 41 do 
substitutivo apresentado pelo Relator é exatamente igual àquela emenda que 
foi assinada, em primeiro lugar, pelo Deputado Ulysses Guimarães. Ora, se a 
preocupação do Relator é tão-somente definir o número de suplentes, em face 
da lacuna do projeto do Executivo, por que então, sem insistir nesse substitu
tivo que, substancialmente, só se justificaria por isto, então, por que o Rela
tor não desiste do seu substitutivo, que fefe- aS normas regimentais, e aceita 
parcialmente a emenda apresentada e que é subscrita, em primeiro lugar, pelo 
Deputado Ulysses Guimarães, aceitando exatamente esse art. 41, que é exala
mente igual ao do dito substitutivo do Sr. Relator. Então, a Oposição não es
tá obstaculizando coisa alguma. A OposiÇão quer que se vote, mas quer que 
se vote de maneira perfeita, para que amanhã não se possa levantar qualquer 
dúvida, não se possa questionar sobre a__legitimidade da nossa decisão. Então, 
que fique bem claro, que a Oposição tem autõridade maior para dizer que é a 
favor da eleição direta, porque era a favor da eleição direta, quando integran
tes do Partido governista acabaram com as eleições diretas. Portanto, nenhu
ma dúvida pode existir em torno da nossa posição. O que estamos preocupa
dos é que, aprovando anti-regimentalmente esse substituto, amanhã se possa 
alegar ilegalidade e ilegitimidade da nossa decisão. Portanto, a solução está 
aí. Não hã porque frustrar a opinião pública nacional. Vamos aprovar um 
projeto original do Senhor Presidente da República, aceit~ndo parcialmente a 
emenda d_o Deputado Ulysses Guimarães, aquilo que casa exatamente com o 
pretenso substituti:vo do Sr. Relator. Portanto, fique muito claro. A Oposição 
quer aprovar a matéria agora. A Oposição embora julgue insuficiente o proje
to do Presidente da República, aceita-o, por atender, em parte, àquela ban
deira que nós, hâ muito tempo, virilos sustentando. Mas, de qualquer forma, 
não podemos é aceitar em brancas nuvens, passando em julgado, uma decisão 
anti-regimental. 

Data Venia do ilustre Senador Gilvan Rocha, não nos parece que o Rela
tor possa estar a salvo dos dispositivos regimentais, das restrições que o Regi
mento estabelece. ConseqUentemente, a Oposição deixa claro que o caminho 
a tomar pelo Sr. Relator, se ele realmente estâ preocupado tão-somente para 
quantificar ou limitar o núme-ro de suplentes, é o Relator, conseqüentemente, 
desistir do seu substitutivo, dê parecer verbal neste instante a favor do projeto 
originário da Presidência da República, com a aceitação parcial, no que diz 
respeito ao art. 41 da emenda inicialmente apresentada e subscrita pelo Depu
tado Ulysses Guimarães. , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo apalavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO~. Sr. Presidente, para levantar uma ques
tão de ordem, evidentemente, não com o intuito também de procrastinar os 
trabalhos desta Comissão, mas seguindo a linha de raciocínio dos Senadores 
Pedro Simon e Marcos Freire. Entendo que V. Ex• não poderia ter jogado 
para decisão do Plenârio a questão de ordem. E vou lembrar respeitosamente 
a V. Ex• o que diz o Regimento Comum: 

"Art. 132. E -irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, 
salvo se estiver rçlacionada com dispositivo constitucional.,. 

É o caso. 
Mas, no seu parágrafo primeiro, diz o seguinte: - E eu chamaria a 

atenção de V. Ex•, que é um cultor das leis e, sobretudo, um homem queres
peita o Regimento, tanto o Regimento Comum, como o Regimento do Sena-

do, Casa a que nós dois pertencemos. Mas, veja V. Ex• o que diz o parâgrafo 
primeiro: 

§I"' Apresentado o recurso, que não terã efeito suspensivo, o Presidente, 
ex officio ou por proposta do recorrente, deferida pelo Plenário, remeterã a 
matêria à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertencer o re
corrente. 

Então, veja V. Ex•, V. Ex• haviajâ argumentado da insuficiência do nú
mero de assinaturas em relação ao texto. Não quero nem argumentar, como 
argumentou muito bem o Senador Pedro Simon, face ao art. 76. Mas a deci
são de V. Ex• para recorrer ao Plenário, ela não. tem apoio regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Senador Itamar Franco, a 
Presidênciajâ decidiu a matéria. Quer dizer, é uma questão vencida, porque o 
recurso foi recebido e, a esta altura, jâ foi discutido pelo Plenârio e a Presi
dência o fez, inclusive, tendo em vista que a matéria, no seio das Comissões 
Mistas, tem sido controvertida. V. Ex• mesmo já foi Presidente de uma Co
missão, aqui, na qual o assunto foi ventilado e sabe que a matéria tornou~se 
polêmica. Então, eStOu aproveitando a oportunidade para entregar à delibe
ração do Plenãrio da Comissão Mista o assunto, nos termos do recurso inter
posto pelo nobre Relator, o Deputado Edison Lobão. 

O SR. _ITAMAR FRANCQ_-_Cabe-me respeitar a decisão de V. Ex•, 
mas apenas eu queria que constasse exatamente o que diz o Regimento para 
que, amanhã, não se proceda diferentemente e se estabeleça jurisprudência à
quilo que vem contrariar o Regimento Comum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeitamente. 
Então, a Presidência vai pôr em votação o "recurso do nobre Relator, De

putado Edison Lobão. 
Os Srs; Seriàdores e Deputados que votarem ... 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, eu esta
va aguardando para também fazer alguns comentários. Sr. Presidente, os ar
gumentos levantados pelos Senadores Pedro Simon, Marcos Freire e Itamar 
Franco seriam de extrema relevância, se a questão fosse de substância. A 
questão, então, Sr. Presidente, não é de substância; é uma questão de forma 
apenas. Se realmente o substitutivo implicasse em modificação substancial, a 
Colnissão não poderia nem discutir este assunto e teria que exigir as assinatu
ras regimentais. Mas, isso ocorre inclusive no Congresso. Vem da Câmara 
para o Senado um projeto, desd_e que as emendas substanciais v? item ~ Cas~. 
É apenas uma medida redacional, tempo de verbo. E a termmologJa ma1s 
apropriada, mais adequada não se vota, porque, do contrário, estaríamos 
numa Casa (inaudível), sabendo como no Congresso-as leis são feitas. Não 
são de acordo, apenas, com a sua substância jurídica e as conveniências de 
cada momento. Fazemos leis aqui, mas não como os juristas fazem, nós as fa
zemos, tortuosamente, levando em consideração as circunstâncias. Então,. 
por esta razão, Sr. Presidente, aCeito os argumentos dos meus companheiros, 
mas não neste caso. Digamos, se a emenda viesse com uma palavra que, ao 
depois, se constatasse que tivesse um sentido pejorativo ou, do ponto de vista 
moral, inaceitável. Teria que se negar ao Relator a atribuição, inclusive o di
reito e a faculdade de dar uma terminologia maior ou melhor? De forma, Sr. 
Presidente, que aceito os argumentos, mas nem por isso deixarei de votar o 
substitutivo, porque ele não altera em substância; é uma alteração de forma 
apenas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vai-se proceder à votação 
nominal. 

Os Srs. Congressistas que votarem com a decisão do Presidente, votarão 
sim; os que votarem contra, votarão não. 

O SR. - (Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não. Houve uma decisão 
do Presidente, da qual houve um recurso. Houve uma decisão do Presidente 
no sentido de que eram necessárias as assinaturas. Então, o que estã em grau 
de recurso é uma decisão do Presidente. Quem votar a favor da decisão do 
Presidente, vota sim; quem votar com o recurso do relator, vota não. 

Então, peço à secretária que proceda à chamada. 

Passa-se à chamada: 

Senadores: 
Jorge Kalume- Não. 
José Lins - Não. 
Aderbal Jurerna - Não. 
Luiz Cavalcante - Não. 
Lomanto Júnior - Não. 
Bernardino Viana - Não. 
Pedro Simon-- Sirri. 
Marcos Freire - Sim. 
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Gilvan Rocha - Não. 
Leite Chaves - Não. 

Deputados: 
Afrísio Vieira Lima - Não. 
Edison Lobão - Não. 
Hugo Napoleão - Não. 
Genésio de Barros - Não. 
Luiz Rocha - Não. 
Maluly Netto - Não. 
João Gilberto- Sim. 
Epitácio Cafeteira - Sim. 
Max Mauro - Sim. 
Magalhães Pinto - Não. 
Jorge Moura - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A votação teve o seguinte 
resultado: Seis votos sim e treze não. Foram acolhidos os recursos. 

Agora, a Presidência lembra à Comis~ão e, particularmante, ao Relator, 
aliás, tendo em Vista até a questão levantada pelo nobre Deputado Hugo Na
poleão, que S. Ex• deverá completar o número de assinaturas, até que a ma
téria chegue em Plenário, para que· ela se formalize, nos termos constitucio
nais. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão)- Eu o farei, mas, também, não tem 
sido esta a tradição. O próprio Presidente é que toma esta providência. Mas, 
eu o farei. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, para uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Para uma questão de or
dem, concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Diante da orientação que V. Ex• traçou, 
aí, eu índagaria: na hipótese de não serem colhidas essas assinaturas, aí seria 
aprovado o quê? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aí o substitutivo só terá 
condições de chegar a Plenário,_ 'Com as assinaturas. 

O SR._ MARCOS FREIRE.- Quer dizer, se houver um refluxo, se hou
ver uma epidemia cívica, rião haverá o _substitutivo. 

O SR. EDISON LOBÃO- Eu tranqUilizo V. Ex•; se houver acidente 
desta ordem, o que nunca houve, o que seria apreciado no plenário seria o 
projeto do Governo, e ·as três emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência está anun
ciando esta deciSão, quer dizer, está lembrando este aspecto tendo em vista os 
precedentes que já ocorreram. Como houve uma decisão do Plenário, e houve 
aqui casos, em que os substitutivos foram aprovados, sem as assinaturas, e 
elas foram tomadas, posteriormente, até a chegada da matéria à plenário, en
tão, pelo menos, que se cumpra .essa exigência de ordem constitucional~ para 
suprir ... 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- ... seria muito interessante, 
do que chegar o substitutivo, sem uma assinatura, ao Plenário do Congresso 
Nacional. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vai ser unanimidade da Casa. 

O SR. GIL VAN ROCHA - Teremos as assinaturas inclusive a de S. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- A minha sugestão, que ratifico nesta ho
ra, no sentido de julgar que o Plenário é soberano, e até lã estará sanada a fa
lha, todavia, merece a seguinte observação, é de que nos termos em que foi 
posta a votação por V. Ex' não foi incluída a minha sugestão, e sim a suges
tão original do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeito. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Da qual não constava a minha sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Perfeito. Mas, eu melou-
vei inclusive na lembrança de V. Ex• 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a deferência da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Que tem sido inclusive, le
vado em conta por outras Comissões Mistas, neste Congresso. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Perfeitamente, mas, era apenas para 
consignar que, quando submetida a votos, a minha sugestão não estava in~ 
cluída, ainda que eu a ratifique. 

O SR. PRESIDENTE '(Humberto Lucena) - Perfeito, não hã dúvida. 
Então, agora, vamos passar à discussão do Parecer do Relator. 

Concedo a palavra ao nobre Depytado João Gilberto. 

O SR. JOÃO GILBERTO- Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o Sr. 
Relator perdeu uma ótima oportunidade de trazer um trabalho, que elogiasse 
o pasS:e . .político, que representa a eleição direta para Governador. 

t que simplesmente, comO o Sr. Ministro da Justiça fez, nesta Comissão, 
é declarar-se em relação às outras eleições diretas, que, no momento, eram 
inoportunas e que ó Governo é que tem condições de avaliar cada passo que 
pode dar, no caminho da distensão política ou abertura, como queiram. 

Na verdade, S. Ex• centrou mais o seu Parecer em provar que alguns 
pleitos não poderiam ser indiretos, com argumentos muito fracos, no caso de 
Prefeitos das Capitais, e, principalmente, no caso da eleição para Presidente 
da República. S. Ex• gastou várias páginas para- discutir em tese a guestão da 
eleição di reta e eleição indireta. Se ela se compatibiliza ou não com o sistema 
democrático. f: óbvio que se compatibilizani. Tanto é demo-crático Uma 
eleição direta, como uma eleição indireta. Existem países, com altos niveis de 
democracia, que têm eleições diretas, como existem países de altos níveis de 
democracia que têrii eleições indiretas. 

Acontece que S. Ex' gastou todo esse trabalho, como se nós, no Brasil, 
tivéssemos eleição indireta. Mas, nós não temos eleição indireta. Nem para 
Governador, nem para Senador indireto, nem para Presidente da República .. 
Nós temos um arremedo; temos aí uma invenção brasileira, que não é eleição 
indireta, e que nem está de acordo com as regras mundialmente aceitas, nos 
regimes democráticos, para uma eleição indireta, como a que se estã travando 
nos Estados Unidos e que é mais direta do que qualquer eleição direta, quase, 
que posSãmos travar no Brasil, onde todo mundo está discutindo, a platafor
ma dos candidatos, onde todo mundo está discutindo os programas dos can
didatos, mas, que a eleição é indireta; é por um colégio eleitoral, eleito pelo 
povo, com delegação específiCa para este flm. Não temos eleição direta, e, 
portanto, nós não temos como adentrar ou porque adentrar, nesta discussão 
em tese. Ê verdade, a eleição indireta é uma forma de eleição democrática·; a 
eleição direta é outra forma de eleição democrática. Mas, no Brasil, nesses 
anos de exceçào, nós não tivemos eleição indireta. Nós tivemos aí um jogo 
feito, com as cartas marcadas, para que o resultado, previamente escolhido, 
fosse afinal ratificado. S. Ex•, quando se trata da redução de mandatos de 
oito anos de Senadores indiretos, tenta comparar com mandatos de Governa
dores, e outros mandatos, que são de 4 anos, e fala, depois, em direito adqui
rido. Como S. Ex• levanta a tese de direitos adquiridos? E como o mandato é 
do povo e não do eleito? Ele deveria ter levantado esta tese do direito adquiri
do, no momento em que võtamos a pi'orrogação dos mandatos municipais. 
Porque, se há direito adquirido em mandatos, eu pessoalmente acho que há, é 
imoral, inconstitucional, e é contra o direito adquirido a prorrogação do 
mandato municipal, porque o titular do mandato é o povo- e este Congresso, 
com o voto de S. Ex•, prorrogou mandatos, violando o direito adquirido ao 
povo de renovar esse mandato e seu final, de conceder novo mandato a ou
tros representantes. 

Enfim, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, cremos que é importante o 
dia de hoje; cremos que estamos dando passo positivo para uma maior parti
cipaÇão do povo. Não podemos concordar com o texto do longo relatório, do 
longo Parecer do Sr. Relator. Deixamos uma declaração de voto, bem sintêti
ca e bem objetiva, porque não podemos concordar com o Parecer que, no 
momento grande, que é o momento do restabelecimento das eleições diretas 
para Governador, venha com argumentos pequenos, para tentar maisjustili
car a não concessão das eleições diretas a nível de Prefeitos de algumas cida
des e ao nível de Presidente da República, do que atê comemorar o passo que 
a Nação- está dando. 

Por isso, deixamos uma declaração de voto, que lemos para a Comissão, 
porque vamos depois entregar por .escrito para a Mesa. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

"Votando favoravelmente à proposta governamental de eleições diretas 
para Governador e Senador, porque vemos nela um avanço da participação 
popular que esperamos seja realmente garantido e realizado sem novos retro
cessos ou casuísmos de véspera de eleições, reafirmamos nosso compromisso 
com a devolução ao povo do direito de eleger seu Presidente da República e 
os prefeitos de todos os municípios. 

Reafirmamos, pois, nossa disposição de lutar para conquistar eleições 
di retas em todos os níveis, substituindo as atuais _indicações de prefeitos de al
guns municípios - áreas de segUranÇa, capitaiS de estado e estâncias hidra
minerais - bem como a eleição indireta para Presidente da República. 

Não vemos como lutar por eleições diretas em todos os níveis possa criar 
problemas para um processo político que se d-iz de abertura. Pelo contrário, 
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significa buscar a verdadeira abertura que se dá com a ampla participação po
pular. 

Para assegurar a eleição direta dos governador~ e do_s senadores! Para 
conquistar a eleição direta de Presidente da República e de todos os prefei
tos!... A luta continua!" 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1980.- Deputado João Gilberto
Senador Marcos Freire - Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Presidente, para encaminhar a votação, 
desejo, na discussão do Parecer, desejo posicionar o comportamento dO meu 
partido, no episódio dessa aprovação, que me parece garantida, da emenda 
que restabelece as eleições diretas para Governador. 

Creio, Sr. Presidente, que estamos apenas cumprindo uma formalidade, 
que é nascedora de um desejo incoercível do povo brasileiro, que vitorioso 
hoje pela luta ingente que vem, durante esses últimos anos, no sentido de res
tabelecer o seu direito prinleiro, o direito- mais fu-ndamental da democracia, 
aquele de escolher livremente os seus dirigentes. -

Desejo, entretanto, para que não passe sem o devido registro, fazer algu
mas considerações sobre o jã substitutivo, assim de-nominado, do ilustre De
putado Edison Lobão. Em primeiro lugar, estranhar, que um Parecer destina
do a examinar uma proposta de eleições di retas, transforme-se numa elegia às 
eleições in-diretas e numa elegia um tanto irriprópria, Sr. Presidente, impró
pria e intencionalmente desejosa de confundir a opinião pública. 

O fato de S. Ex• citar pafses como a Inglaterra, Estados Unidos, França, 
Suíça e Suécia, como paíseS que adotaram, como norma de comportamento 
eleitoral, a eleição indireta, e compará-la com as- eleiçõeS brasileiras, é, no 
mínimo, uma impropriedade. 

Sabemos, Sr. Presidente, que uma eleição indireta, é, na verdade, uma 
eleição direta em dOis turnos. E não me consta Que o País tenha recebido 
aquele grotesco espetáculo das últimas escolhas dos Governadores, onde Go
vernadores transtornados, pálidos, diante das câmeras de televisão, eram 
forçados a anunciarem o nome daqt.iefe que Jâ- ira Governador. Não cabe, 
portanto, por desinteligente, esta comparação entre eleições indiretas, como 
nos Estados Unidos da América, e as eleições indíretas que foram, durante 
este tempo todo, realizadas no Brasil. 

Por outro lado, na filosofia da defesa das eleições indiretas, os argumen
tos são absolutamente frágeis de S. Ex• QUando ele, por exemplo, diz, na pá
gina 9, da possibilidade de terríveis enganos de escolha, quando um candida
to- ele se refere a candidato a Presidente da República- não tem um pas
sado conhecido, na ârea de qualquer um dos Estados, em que até então não 
haja atuado politicamente. Isso é uma assertiva atéantievolucionãria. Nós sa
bemos, Sr. Presidente, que o homem, por ser um animal privilegiado, conse
guiu, na sua inventiva, substituir por procedimentos eletrônicos, os seus senti
dos críticos. Como não podia ver ao longe, inventou todo o visual do cinema, 
da televisão; como não podia ser ouvido ao longe, utilizou- as cridas hartezia
nas, para o milagre do rádio e da televisão. O Parecer do ilustre Deputado 
acaba até com a idéia, hoje generalizada, da aldeia global. ~ absolutamente 
inconseqüente, que não pode servir de argumento, no sentido de que nos dis
tanciemos da eleição direta do Supremo Magistrado da Nação. Mas, não pre
tendo me deter nisto. Quero assinalar que S. Ext-t ventrílogo do Palácio do 
Planalto, apenas rebuscou uma idéia que veio inteira, pelo comando políticO 
do País, e que representou a vitória das pressões das forças democráticas, que 
hão de prosseguir, até que o engodo das eleições indiretas, que não são indire
tas em nada, seja afastado do espectro eleitoral brasileiro. 

O meu partido considera esta emenda, não uma vitória completa, mas 
uma meia vitória, até que cheguemos à vitória final. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Epitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, na hora em que se 
discute o Parecer do Sr. Relator, claro está que se faz necessário que aqueles 
que não concordam com as expressões do Parecer emitam a sua opinião, sob 
pena de endossarem o Parecer por inteiro. Por este motivo é que me inscrevi 
para discutir o relatório. 

Já o nobre Deputado João Gilberto e o nobre Senador Gilvan Rocha fa
laram sobre as eleições indiretas, comparadas, no relatório, às eleições indire
tas que hoje ocorrem no mundo. Até mesmo de forma grosseira são coloca
das_ as eleições indiretas no parlamentarismo, isto é, nds regimes onde o Par
lamento que é o forte, o parlamento que ê o poder. Comparou-se as eleições 
diretas, no Brasil, oride o Parlamento ainda luta pelas suas prerrogativas. 

Mas, eu gostaria de que ficasse registrado aqui, naquilo que o nobre De
putado João Gilberto falou de eleição indireta à brasileira, que o nosso tipo 

de escolha de governadores peca, em primeiro lugar, porque, em nome do 
eleitor que votou no Vereador e no Deputado, ele vê o Vereador e o Deputa
do votando em seu nome. Ou seja, há uma acumulação de delegação. Não se 
escolheram, por exemplo, as Assembléias Legislativas para escolher pelo po
vo. Foi preciso, depois do "pacote de abril", adicionar as Câmaras de Verea
dores, para, num computador, se chegar a resultados satisfatórios, até mesmo 
em Estados, onde as Assembléias Legislativas eram da Oposição. E mais, 
com o voto indireto, conseguimos o que se pode chamar de voto contínuo. E 
é fácil explicar o voto contínuo. O cidadão, em 1974, foi às urnas votar para 
Deputado estadual e pensou que, votando naquele Deputado estadual, ele te
ria um representante por quatro anos. Veio o ~·pacote de abril" e o voto da
quele cidadão, que deveria se extinguir em janeiro de 1979, recebe um revigo
ram.ento, porque aquele Deputado estadual, já em 1978, elegia um Senador 
por oito anos, que irá até 1986. E aquele Senador, cuja origem do voto foi em 
1974 e que recebe um mandato para ir até 1986, em 1984, ele tem direito de 
votar num colégio eleitoral para Presidente da República, cujo maridato irá 
até 1990. Então, Sr. Presidente, veja qUe um voto que começou em 1974, atra
vés do Deputado estadual, ele prosseguiu, no Senador indireto, em 1978, e 
prosseguirá, no Presidente da República, :i _ser eleito em 1984, com mandato 
até 1990. São 16 anos de uso e abuso da vontade do eleitor. E a iss-o se Pode 
chamar de eleição indireta? Não. Pelo amor de Deus. Chamem de tudo, me
nos de eleição indireta, porque isto é usurpar o direito do eleitor. Ademais, o 
colégio eleitoral de escolha do Senhor Presidente da República é feito pelos 
Parlamentares, por nós Deputados, que recebemos o voto, vamàs dizer, até 
mesmo, na_ ConstituiçãO, com direito de escolher o Presidente da República. 
Mas, o eleitor que votou num Deputado federal, votou também no estadual e 
este também comparece no colégio eleitoral, o que é um voto cumulativo da
quele eleitor. 

Finalmente, Sr. Presidente, eu também quero dicordar das referências do 
nobre Relator às eleiÇões para prefeito das capitais. S. Ext- insiste em dizer 
que persiste a falta d.e recursos nas prefeituras municipais. Acha que só, com 
o apoio do Governo do Estado, o prefeito pode atender às necessidades do 
povo. Então, eu, apenas para deixar registrado, lembraria ao nobre Relator, 
que é do meu Estado, que não fique, no relatório de V. Ex•, uma imagem de 
que a administração que tive a honra de fazer, de 1965 a 1969, tenha tido 
qualquer empecilho. Não recebi nenhum recurso, nem do Governo do Esta
do, nem do Governo Federal durante quatro arios. Saí da comuna sem que 
São Luís devesse um cruzeiro sequer. Jamais faltou recurso para a saúde, 
para a educação e para cuidar da cidade. E parece que deixei, graças a Deus, 
urna boa lembrança no povo de São Luíz, que até hoje tem me honrado com a 
sua preferência. O que acredito, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, especial
mente, Sr. Relator, é que, a partir das nomeações dos Srs. Prefeitos das Capi
tais, as capitais que tinham condições de gerirem os seus próprios negócios, 
foram transformadas em cabides de emprego, que hoje, na realidade, não têm 
condições de sobreviver, mas que podadas do excecesso, tenho eu a certeza, 
não precisarão do paternalismo dos Governos dos Estados, como os Estados, 
podados dos excessos, não precisarão do paternalismo do Governo Federal. 

Assim, Sr. Presidente, fazendo estas considerações ... 

O SR. LUIZ ROCHA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Concedo com muita alegria. 

O SR. LUIZ ROCHA- Nobre Deputado Epitácio Cafeteira, eu estou 
inscrito p-ara falar, logo após V .Ex• Mas, nós dois somos da província do Ma~ 
ranhão. Portanto, podemos falar juntos. E quero inserir, no seu pronuncia
mento, se assim permitir V .Ext-, a no~~;:a manifestação, aquilo que gostaria
mos de dizer sobre esta votação preliminar de .hoje, que representa uma deci· 
são importante para os destinos deste País e,- com especialidade, para o po
der de decisão do povo brasileiro, em- cada um dos seuS Estados, escolhendo 
os seus governantes, porque parto de um pressuposto de que o mandato do 
cidadão, eleito pelo processo indireto, pode ser legal, mas jamais, no meu 
modo de entender, tem legitimidade, porque·a legitimidade do mandato, para 
mim, nasce pela manifestação da· vontade do povo. Assim entendendo, 
permito-me dentro da manifestação de V .Ex•, declarar que, por ser eu e V.Ex• 
da província do Maranhão, acredito estarmos com pontos de vista e ideais 
iguais. - -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito agradecido ao aparte de V. 
Ex• 

Mas, Sr. Presidente, o que quero registrar, neste meu pronunciamento, 
perante esta Comissão, é que voto Com o voto do Relator, embora votando 
contra o Parecer do Relator. ~ este o meu ponto de vista, Sr. Presidente, e 
peço a V. Ex• para registrar. Voto com o voto do Relator mas, voto contra o 
Parecer do Relator. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao De
putado Maluly Netto. 

O SR. MALUL Y NI\TTO- Apenas para registrar que sou voto favo
rável ao Parecer do Sr. Relator, Deputado Edison Lobão. E, ainda mais, para 
dizer à esta Comissão, da qual tenho a honra de participar, que ela historica
mente hoje cumpre uma missão, a missão tão desejada por todos nós, e não 
menos desejada pelo Senhor Presidente João Figueiredo de restabelecer a 
eleição direta para Governador e para o Senado da República. Quero, neste 
instante, registrar que a inteligência do nobre Relator Edison Lobão nos per
mite uma análise perfeita;· Sr. Relator, daquilo que todos nós desejamos. V. 
Ex•, de forma douta, emite um parecer, o Parecer que está realmente em con
sonância com os anseiOs da Nação e, mais do que os anseios, com os objeti
vos nacionais. Por isso, quero parabenizá-lo e parabenizar essa Comissã.o e, 
ainda mais, a serenidade do Sr. Presidente, o equilíbrio do Sr. Presidente, que 
permitiu que a tempestade num copo d'água terminasse de uma forma feliz e 
que nos permite dizer que fomos partícipes da devolução ao povo dessa 
eleição direta, desejada, programada, idealizada, pensada pelo Presidente 
João Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente, 

O SR. LEITE CHAVES - Eu me congratulo pelo Relator, pelo rela
tório, pelo Parecer apresentado. Mas, no que tange à sua clareza, na sua parte 
gramatical, na sua conceituação jurídica ou na definição de institutos que jus" 
ti ficam a permanência de determinadas estruturas que o País repugna, eu não 
poderia concordar com S. Ex• Primeiro, a citação que ele faz de juristas para 
amparar o seu trabalho, a exceção de uma de juristas menores, não é um con
dicioilalista do ponto de vista de Pontes de Miranda, ou mesmo de Pinto Fer~ 
reira, que possa, em sua longa obra, numa vírgula, numa frase dar susten
tação ou suporte jurídico, às afirmativas de S. Ex• Compreendo bem, porque 
o Parecer é de ordem política. S. Ex• bem sabe que não está nesta Casa elabo
rando uma peça jurídica. Mas, hã conceitos que não podem passar sem um 
reparo, a fim de que eles, nesta Casa, não perdurem a-o longo do tempo e não 
venham contribuir para a mantença de situações insuportáveis. Esse conceito 
repetido de que a política é a arte do possível. Não é arte do possível. A políti
ca é a arte de governar os homens, dentro de padrões de seriedade, de moral, 
de decência, de liberdade. Então somente as democracias relativas ou em regi
mes ditatoriais, que proco=rirm substratos morais para a sua subsistência, é 
que abusam dessa expressão. Também não tem sentido os argumentos invo
cados por S. Ex• para justificar a eleição permanente, aliás, a nomeação dos 
prefeitos de capital. Em qualquer regime, onde haja autonomia municipal, 
prefeitos de capital ou de interior não precisam ficar a soldo de governadores 
ou de Presidente da República. Então, só um regime dessa natureza é que im
põe a situação de subserviência ou de humilhação das municipalidades. No 
que toca aos argumentos para justificar a permanência das eleições indiretas 
para Presidente, não são de aceitar esse argumento. O Senador Gilvan Rocha 
bem se houve, quando mostrou que os meios de difusão fazem com que os 
homens sejam conhecidos de imediato. Mas, mesmo que assim não fosse, 
mesmo antes da televisão ou do râdio, eram eleitos Presidentes da República, 
com pleno conhecimento do País, porque a Presidência da República é um 
coroament0 de toda uma carreira. Ninguém chega, de improviso, ou ninguém 
chegava do improviso. e. ~m coroamento, é uma nação toda que se conscien
tiza. Esse argumento é. condenável, haverâ de conv_ir o digno Relator. De for
ma que eu aprovaria esse Parecer mas, com restrição, iriclusive, a esse ponto. 

No que diz respeito, Sr. Presidente, ao argumento de que o Senador indi
reto tem direito adquirido, é um argumento que violenta a consciência jurídi
ca da Casa. Aliás, esse argumento foi aqui, numa Comissão, sustentado1 com 
censura pelo próprio Ministro da Justiça. ~um argumento de Governo, em 
que se invoca o Código Civil, a parte introdutória do Código Civil para a in
vocação de direitos adquiridos. Não existe direito adquirido contra a Consti
tuição. Se este próprio regime assegurou o permanente poder de modificação 
da Constituição pelo Congresso, deu-lhe poder constituinte naqueles pontos 
de reformulação. E não existe direito adquirido contra a ConstitUição. De 
forma que o próprio regime pode ser modificado. As únicas partes intocáveis 
por determinação da Constituição, são a República e a Federação. Todos os 
outros direitos, todos os outros estatutos constitucionais podem ser muda
dos. O próprio Congresso, hoje mesmo, poderia abolir o direito de proprieda
de e ninguém poderia inVocar direito adquirido contra a Constituição. 

De forma, Sr. Presidente, que, com essas restriçõeS, aprovo o Parecer do 
Relator. E, mais do que o Parecer, o próprio substitutivo, que não considero 
substitutivo e sim uma emenda de ordem gramatical, uma emenda de ordem 
redacional, em ·que S. Ex• apenas explicitou a vontade real da emenda enca
minhada a esta Casa. Não fora assim-, S. Ex• mudasse completamente os seus 
termos e eu estaria com o Senador Marcos Freire e Pedro Simon, porque real
mente o Relator não tem poderes para, em substância, apresentar substituti
vo que transmudem ou que alterem a natureza da emenda. Mas, S. Ex• ousou 

em atribuir ou em batizar a sua valiosa interferência redacional; como se fora 
um substitutivo, quando não é um substitutivo; é uma emenda gramatical. E, 
porque não é de substância e sim de mera forma, eu me manifestei pelo subs
titutivo, pelo recurso, contrariamente ao voto de V. -Ex• Se, corno eu disse, 
viesse na emenda uma palavra imprópria, ou que, ao depois, se considerasse 
que, ao invés de um significado, ela tivesse outro, nem por isso se podia negar 
ao Relator o direito policial. nos termos gramaticais, de fazer o substitutivo 
ou substituir a palavra por que mais conveniente, porque, em última anâlise 
também, cabe ao Congresso dar forma explícita à lei para que ela expresse, de 
resto, a linguagem do direito; 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao De-
putado Luiz Rocha. (Pausa.) 

Não estâ presente. 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente e Srs. Membros da Comissão, 
o nosso voto, Sr. Presidente, é um voto com restrição e queremos deixar cla
ro, acredito ser essa a posição nossa e da Maioria dos componentes da Banca
da de Oposição nessa Casa~ V atamos a favor das eleições diretas para Gover~ 
nadar de Estado e votamos a favor das eleições diretas para os dois Senadores 
da República que, com o terceiro, são os três Senadores da República, termi
nando com a figura do Senador indireto. Mas, Sr. Presidente, que fique clara 
a nossa posição: tivesse a Oposição Maioria, no Congresso Nacional, nós es
taríamos votando como votaremos, a favor das eleições diretas para Presi
dente da República, a favor das eleições diretas para prefeito da capital, e a 
favor das eleições diretas dos municípios considerados estâncias hidromine
rais ou munícipios considerados áreas de segurança. Feito esta justificativa e 
uma segunda, Sr. Presidente, que apesar do ilustre Relator ter permanecido 
com o seu substitutivo ... na verdade, estaremos votando matéria, que consta 
dos autos em discussão, como matéria apresentada por maioria de convencio
nais, não estaremos fazendo outra coisa senão votando ao art. 41, da Emenda 
n'? l, do Deputado Ulysses Guimarães, essa ê: a realidade, é isso que vamos 
votar, ainda que, ao invés de votâ-la isoladamente como: em votação o art. 41 
da Emenda n'i' 1, estaremos votando no substitutivo, a verdade é que essa será 
a votação. Em terceiro lugar, Sr. Presidente, nã~ podemos deixar de analisar 
alguns dos conceitos apresentados pelo Relator em sua matéria. 

O Relator, como o seu Partido e o Presidente da República tradicional
mente fazem, faz questão de estabelecer a comparação entre eleição direta e 
eleição indireta~ argurii-eOtando que as duas são eleições democráticas e que as 
duas representam a vontade popular. 

Tenho dito muitas vezes, embora eu defenda eleição direta, reconheço 
que a eleição indireta é democrática; longe de mim imaginar que as eleições 
nos Estados Unidos não são democrâticas; longe de mim imaginar que as 
eleições na Alemanha ou na Inglaterra não são democráticas; e são indiretas. 
Mas, na verdade, nesse País, nunca tivemos, ao longo desses 16 anos, uma 
eleição indireta. Tivemos conta de chegada. Caso típico é lá no Rio Grande 
do Sul, Sr. Presidente, onde se tirou do povo o direito de eleger o Governa
dor, se deu a Assembléia e, como o MDB tinha maioria na Assembléia, se 
Cassou tantos mandatos quantos necessários para eleger o Governador. Pos~ 
teriormente, quando não quiseram mais usar a fórmula de se permitir o uso 
das cassações para se eleger o Governador, se usou a fórmula do colégio elei
toral, fazendo com que uma cidade de 600 mil eleitores, como Porto Alegre, 
enviasse para o colégio eleitoral um delegado e como uma cidade, com mil e 
poucos eleitores, também enviasse para a capital um delegado, como fórmula 
de conta de chegada para eleger o Governador do Estado. 

E o_que é mais grave, Sr. Presidente, Deputados, em fins de mandato, ao 
encerramento do seu mandato, às vésperas, inclusive, aconteceu na As
sembléia do Rio Grande do Sul, como deve ter acontecido em muitas As
sembléias do Brasil inteiro, pessoas que jâ não eram mais, quando elegeram o 
Governador, do dia 15 de outubro, não eram mais candidatos a Deputados; 
eram candidatos a Deputado Federal ou foram candidatos e não foram ree~ 
leitos. E essas pessoas elegeram o governador do Estado. Isso não é eleição 
indireta; isso é conta de chegada. 

Faz o ilustre Relator, no seu Parecer, uma argumentação muito séria, se
gundo a referência feita: "milito-me em favor das eleições indiretas, em ra
zões de que, primeiro: os graus inteipo.StõS operam Como filtr.o, de modo que 
os eleitores secundârios, eles mesmos, como elite, ficam em condições de ~'u~ 
fragar ou selecionar os mais capazes e competentes." Isto aqui é aristocraéia; 
isso não é democracia. 

O Relator talvez pese melhor e reflita melhor sobre a gravidade da sua 
afirmativa. Isso nãó existe em eleição indireta. Nos Estados Unidos, jâ se sa
be, na hora de compor o colégio, quem-vai compor o colégio para votar em 
Carter_ou quem vai compor o colégio para votar em Reagan. Na Inglaterra, 
na hora de se votar em um Deputado, jâ se está sabendo, porque o candidato 
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a Primeiro-Ministro jã sai em campanha como chefe do seu partido e, ao·se 
votar no Partido Trabalhista, já se sabe qUe o Primeiro-Ministro, caso ganhe 
o Partido Trabalhista , serã fulano de tal ou, caso ganhe o Partido Conserva
dor, serâ o beltrano de tal. 

Não, eleição indireta não é uma forma de escolher uma elite de mais ca~ 
pazes, porque essa elite de mais capazes vai selecionar melhor. Na hora de se 
dar o voto, na hora de se dar a procuração na eleição indireta, eu estou dando 
a procuração para João, mas sabendo que João, em meu nome, vai votar no 
cidadão fulano de tal ou para Presidente da República ou para Primeiro
Ministro. O que invoca o Relator, aqui, é o Governo da aristocracia. Uma 
elite que é mais capaz e, em Sendo mais capaz essa elite, estamos escolhendo 
apenas essa elite para que depois a eilite possa, realmente, escolher o Presi
dente. 

E, na escolha de Presidente, Sr, Presidente, ela tem sido anedota no Bra
sil. A escolha de Presidente é diferente - eu faço justiça - da de Governa
dor, ao longo do tempo. 

O Deputado Federal - Eu, por exemplo, fui eleito Senador da República 
e está na Constituição que, até em 19.84, eu terei o poder de eleger o Presiden
te da República. Mas, duvido que, dos votos que eu tive no Rio Graride do 
Sul, tenha I% dos que votaram em mim sabendo que, em 1986, eu estava com 
o poder de eleger o Presidente da República. Porque isso não foi debatido, 
não foi discutido, não foi analisado, não foi apresentado perante à opinião 
pública ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Não foi fruto da vontade nacional. 

O SR. PEDRO SIMON- ... e dizer que eu tenho procuração do povo 
para, em 1984, eleger o Presidente da República? Seis anos depois dele ser 
eleito? Mas, hoje, eu peço aqui aos Senadores e Deputados que percorreram 
os seus Estados, em busca de voto, se, em algum momento, disseram: se eu 
for eleito a Deputado, ou se eu for eleito a Senador~ em J 984 eu votarei em A, 
B, C, em D, E ou F para Presidente da República. 

Não há mandato. b espírito da eleição indireta é eleger para eleger. ~ 
dar o mandato a alguém para que este alguém o exerça, em meu nome, mas o 
exerça, em meu nome, imediatamente. 

Na eleição indireta, o cidadão recebe realmente uma procuração para 
votar em nome de quem lhe deu a procuração, jâ sabendo em quem. Essa é a 
realidade. Mais adiante, diz o Relator e eu estranho, porque é uma afirmativa 
das mais graves: ~·o sistema de eleição direta tem, de fato, a virtude de ensejar 
ao povo a liberdade de escolha sem intermediação, mas essa liberdade não se 
pode dizer absoluta, porque esse mesmo povo jamais eScolhe o candidato que 
quer, senão aquele que lhe é apontado por pressupostos delegados seus, nas 
convenções partidárias.'' 

Mas como vamos fazer democracia, Sr. Pr..::sidente, sem partidos políti
cos? O partido político é da essência da democracia. O partido político se or
ganiza e, na organização do partido político, o povo participa, desde a sua 
inscrição como eleitor do partido, como alistado ao partido, lã no distrito, ou 
lã no município, escolhei:ldó o diretório municipal, escolhendo os delegados 
do diretório municipal ao diretório regional, escolhendo os delegados do di
retório regional à Convenção Nacional e escolhendo a Convenção Nacional e 
esta Convenção escolhendo o candidato. Então, o candidato é fruto do parti
do político, que é um elo que faz com que a democracia possa existir. Caso 
contrário, vamos voltar ao tempo da velha Grécia ou ao tempo de Roma, da 
democracia direta, onde o povo, em plebiscito, permanentemente, o cidadão 
se reunindo para decidir caso a caso. 

Num mundo de hoje, num país corno o Brasil de 120 milhões de brasilei
ros, pareceRme uma utopia imag"inarRse issõ. Então, a democracia é feita via 
partido político. Se elege o Deputado, se elege o Senador, se elege o Governa
dor, se elege o Presidente político via O vaso comunicante entre povo e Estado 
que é o partido político. 

Então, a organiZação do partido político, que deve ser como é nos Esta
dos Unidos, como é na Inglaterra, a mais liberal possível, ao invés dessa bu
rocracia que, isso sim, é uma verdadeira aristocracia, que é a organização de 
um partido político. Deveríamos convidar o Ministro Hélio Beltrão para vir 
com a sua desburocratização para cuidar, para desburocratizar a organização 
de um partido político em que se exige rriil e uma exigências. Um ato que deve 
ser simples, é urna adesão de vontade de um cidadão a um partido político, 
são mil e uma necessidades para compó-lo. Facilitar o partido político, sim. 
Agora, dizer que o partido político, apresentando um candidato, logre a um 
candidato do partido, logre a uma seleção de alguns, o povo não participa e 
parece-me que não. 

Partido polítiCo é o elo de ligação - pelo menos deveria ser - entre a 
democracia e o Estado. E o candidato apresentado, como quer a Oposição, 
por via di reta, através do povo, é o mais legítimo, porque é o mais autêntico, 
porque o povo participa, ou via indireta, que não achamos a melhor, mas eu 

não teria autoridade de dizer que uma eleição indireta não é democrática. ~ 
democrática. Mas, no Brasil. vamos ser claros, não hã eleição indireta. nunca 
houve. Já teríamos um avanço extraordinário, neste País, ao longo desses 16 
anos, se tivéssemos tido eleições indiretas. Mas, nunca as tivemos; o que tive
mos foi _o que sabemos. Como é que foi escolhido o atual Presidente da Re
pública? O Geineral Geisel, lã pelas tantas, e parece que estâ na hora de apare. 
cer um fato mais, ou meno~ semelhante, pois o Ministro da Justiça jã lançou 
um candidato a Presidente da República, jã temos candidato, não sei se para 
direta. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Não hã nenhum inconveniente, não hã 
nenhuma ilegalidade, não hã nenhum mal para a democracia, que alguém, 
por ser Ministro da Justiça, esteja impedido de lançar um candidato. 

O SR. PEDRO SIMON- M_a_s, o mal está na consciência de V. Ex•, 
porque eu nem disse que há, eu nem falei que hã. Apenas, constatei um fato e 
quero compará-lo com um fato que aconteceu, hâ tempos atrâs, quando tam
bém começou a se falar em candidatos à Presidente da República e o nosso 
ilustre General Geisel veio à imprensa e declarou: ''Absolutamente, não per
mito que se discuta problema de Presidência da República. Estâ encerrado o 
debate. Só em janeiro d~ 78, é que discutiremos essa matêria." Aí, em janeiro 
de 78, ele disse: "Estã aberto o debate para a escolha do candidato à Presidên
cia da República; o candidato se chama General Figueiredo," e encerrou o 
debate. Depois, foi o que nós vimos. Dizer que foi eleição indireta a escolha 
dos Governadores, o Governo, e o PDS, a ARENA da época, não teve nem a 
sensibilidade de guardar as conveniências. Quem não viu o desfilar pelo Jor
nal Nacional, da TV Globo, chegaram a montar um palco com uma mesinha 
com o Chefe das Relações Públicas, não sei qual o nome, de Secretário de Iro~ 
prensa da Presidência da República, vinha o Governador, no Rio Grande do 
Sul foi assim: "terminei de sair de uma audiência com o Presidente da ReR 
pública e Sua Excelência, me comuni_cou que o Governador de Estado do Rio 
Grande do Sul serã o Sr. fulano de tal, que o Vice-Governador serão Sr. fulaw 
no de tal e que o Senador indireto do Rio Grande do Sul serão Sr. fulano de 
tal". Saiu muito satisfeito. Posterjormente, não saiu, no Rio Grande do Sul, 
muito satisfeitO, e parece que foi, no Estado do ilustre Senador pela Bahia, 
parece que o Governador se negou a fazer essa apresentação, ele se negou. 
Então, lã foi o Chefe da Casa Militar que fez por ele, mas teve o mesmo efei
to. 

O SR. - O Maranhão também se negou. 

O SR. PEDRQSIMON- O Maranhão também se negou. Mas também 
teve o mesmo efeito; veio a ARENA e, por uma unanimidade tradicional, deu 
resultado a posteriori. Ora, Sr. Presidente, tudo isto ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Mas houve a resistência cívica em São 
Paulo. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - E uma grande resistência física que 
comprovou que houve, realmente, eleição indireta ... 

O SR. PEDRO SIMON- O Senador Lomanto Júnior tem razão, por-
que foi uma resistência fisica, porque as urnas tiveram que ... 

O SR. LOMANTO JÚNIOR -Cívica, Ex• 

O SR. PEDRO~ SIMON - A retifícação veio a tempo. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - E que estou um pouco afônico, a minha 
voz hoje não é aquela voz que V. Ex• estâ habituado a escutar. Foi uma resis
tência cívica e foi uma eleição indireta mesmo. 

O SR. PEDRO SIMON - Não, indireta não foi. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Ah foi. Foi. 

O SR. PEDRO SIMON - O que houve, com relação ao Governo de 
São Paulo, então, vamos ser claros aqui, foi uma resistência da ARENA. Foi. 
A ARENA ali ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Chamo a atenção para o 
tempo do orador. 

O SR. PEDRO SIMON- Já encerro. Na ARENA ... O que houve, na 
ARENA de São Paulo, foi realmente uma rebeldia. Não sei para melhor, se 
para pior, mas que houve uma rebeldia positiva, quanto ao fato de não acei
tar o nome do Presidente e escolher um outro, quanto a esse aspecto, foi. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Isso poderia ocorrer em todos os Esta
dos. 

O SR. PEDRO SIMON - Não foi eleição indireta, porque, na As
sembléia de São Paulo, o MDB tinha esmagadora maioria, porque, depois do 
MDB, que era esmagadora maioria na Assembléia de São Paulo, quando os 
Deputados foram eleitos Deputados e Vereadores foram e leitos Vereadores, 
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a Constituição dizia que a eleição era di reta e foi o .. pacotC de abril" c:J.u-e deu 
o mandato para que Deputados e VereadOres elegessem o Governador de São 
Paulo e o Senador lndireto. Então, não foi eleição indireta, nem no caso de 
São Paulo. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Ampliou o colégio eleitoral, dando 
também a participação aos municípios. --

0 SR. PEDRO SIMON- Lamentavelmente, vejo qtie o meu amigo, co
lega Senador Lomanto Júnior, a memória, além da voz, que estâ um pouco 
afônica, não estã sendo muito feliz, Ex•, porque, na verdade, quero lembrar a 
V. Ex• que, antes do upacote de abril", fazia parte da ConstitUição de que a ~ 

eleição era direta. Quando os Deputados foram eleitos em 74, a Constituição 
dizia que, em 78, a eleição seria rlireta para Governador e Senador, quer di
zer, a de 74 era a última para ser indireta. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Confesso a V. Ex• que concordo. Tam
bêm fiquei profundamente amargurado. 

O SR. PEDRO SIMON-:--- Pois é. Amargurado ficou V. Ex• mas, na rea
lidade, o "pacote de abril" é que deu procuração para que os Vereadores e 
Deputados nomeassem Governadores, sem mandato popular. Isso é eleição 
direta? Quem deu mandato foi o noss·o ilustre Presidente Geisel. Sua Excelên
cia é que foi o eleitor indireto e substituiu todo o Brasil e deu procuração para 
que, em nome do povo, fossem nomeados Governadores. 

Então, Sr. Presidente, encerro para dizer que nos considerando, nós dis
cordamos 99% do ilustre Relator. Mas, achamos que estamos dando um 
grande passo; achamos que, em iniciando, ainda que conseguindo o_ voto do 
PDS para as eleições diretas para GoVernador, é fato altamente positivo. Já é 
um iníCio. 

Não posso me alongar, porque tem um aspecto que V. Ex• acha que é 
perfeito e é um dos escândalos dessa Constituição. É aquela que diz que com
pete ao Governador do Estado indicar e à Assembléia homologar o Prefeito 
da Capital. Isso é um absurdo. Vivemos esse drama no Rio Grande do Sul. 
Ao Governador nomeado compete indicar o Prefeito. Nós, que tínhamos 
maioria na Assembléia, eleita pelo povo, tínhamos que decidir e o impasse es
tava criado. É verdade que o MDB, no Rio Grande do Sul, tentou chegar a 
um denominador comum. 

O SR. LOMANTO JÚNIOK~~É um partido civilizado. 

O SR. PEDRO SIMON- Era civilizado, é verdade. Buscando escolher 
um nome que, pelo menos, tivesse respeitabilidade popular e que não tivesse 
milítância política. É verdade que, dez dias depois, ele assinava a ficha na 
ARENA e passava a ser um militante da ARENA, como fizeram os Prefeitos, 
eleitos com o voto do MDB na Assembléia e indicadoS" pelo Governador. 
Quando isso não acontece; -meu Relator, como aconteceu na Assembléia do 
Acre, há intervenção do Presidente da República, fazendo com que, através 
de Ato Complementar, o Prefeito da Capital seja escolhido, via Presidente da 
República, diretamente, passando por cima da Assembléia Legislativa do 
Acre, porque a Assembléia, usando o direito da Constituição, o Governador 
nomeava um eleito filiado do seu Partido, um homem da sua confiança, a As
sembléia que tinha plena autonomia dizia .. não" e, quando chegou a terceira 
vez que disse não, o Presidente da República houve por bem, baseado no Ato 
Institucional n9 5, baixar um Ato Complementar e nomear o Prefeito da Ca
pital, passando por cima da Assembléia Legislativa: O Relator dizer, no seu 
Parecer, que essa é a melhor forma, por amor de Deus, parece-me que ê a 
consagração do absurdo, apenas isso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Sr. Presidente, antes de tecer conside
rações a respeito do Parecer do eminente Deputado Edison Lobão, quero pe
dir desculpas aos doutos desta Casa e também pelas condições em que me en
contro, no que tange à minha voz, porque vai falar um modesto homem do 
povo. Não é o jurista; é um homem, que tem o curso universitário, que Se 
doutorou, modéstia à parte, em política, nos quase 40 anos de vida pública, 
passando por todos os cargos, com exceção da Presidência e da Vice
Presidência da República. 

Quero cumprimentar o citriinente Deputado Edison Lobão -inverteu-se 
o papel. Ontem, S. Ex• era o autor e, eu diria mesmo, pioneiro, homem do 
Governo, apresentou um- projetO de emenda à Constituição, restabelecendo· 
as eleições diretas para Governador e para Senador. Eu fui o Relator da ma
téria e procedi como S. Ex• procedeu. S. Ex• não é um jurista. S. Ex• é um dos 
grandes comunicadores de massa, um homem que pertence à familia dos jor
nalistas. Não basta ser bacharel para ser jurista. Fui o seu Relator e examinei, 
porque isto não é tribunal - isto aqui é uma Casa política - e, examinei, 

como ex3minou o nobre Deputa-do Edison Lobão, sobretudo o conteúdo 
político da matéria, que é, sem dúvida alguma, essencialmente política. Quero 
parabenizar V. Ex" pelo brilhante relatório com que nos brindou nesta tarde. 
Esta é uma tarde histórica para o Br3.siL Este é um dia de festa para o povo 
brasileiro. Para mim, pessoalmente, nobre Deputado Edison Lobão, é um dia 
de glória, em que vejo que começa a se restaurar, no Brasil, ou, começa a se 
devolver ao povo brasileiro o direito de escolher os seus representantes. E, 
acredito que não pararemos aí - não pararemos aí. Iremos- adiante. O pro
cesso de aperfeiçoamento tem sido, não tão lento como se diz, mas, muito se
guro. Tudo que o Presidente Figueiredo se comprometeu com o povo brasi
leiro e jurou fazer deste País uma democracia, vem sendo feito paulatinamen
te e, até de certa maneira, mais rápido do que a Oposição esperava. Daí, a 
surpresa. Hoje, por exemplo, quase que teríamos que adiar a discussão, por 
uma pequenina interpretação" de que não havia nenhum conteúdo jurídico ou 
base mesmo jurídica para este adiamento. Eu até fiquei surpreso, porque sei 
que o Sr. Senador Marcos Freire, por exemplo, é um dos cultores da eleição 
di reta e S. Ex' tem pressa de que isto oCorra, até- para que a repercussão em 
Pernambuco não tarde. A mesma coisa ocorre com relação ao Sr. Senador 
Pedro Simon. Mas, ao cumprimentar V. Ex• pelo seu brilhante Parecer e me 
congratular com ele, eu, que sou favorável às eleições diretas em todos os 
níveis e nunca fiz segredo disto, aceitei a sua explicação, no que tange ao Pre
feito da capital, e aceitei porque veio dar o testemunho. Estou, aqui, contem
plando uma das figuras que mais admiro neste País e que tive a honra de tê-lo 
corno meu colega e Chefe - Presidente da Associação de Governadores que 
foi e é um dos homens que merece mais respeito, nesta República, pela sua 
coerência - estou contemplando a figura do nobre Deputado Magalhães 
Pinto. Não sei se ocorreu com S. Ex• o que ocorreu na Bahia. Depois da rede
mocratização do País, apenas o Governo OCtávio Mangabeira pôde ter um 
convívio Político e perfeito com o Administrador da Capital. Os demais Go
vernadores- a Capital sofreu muito-, todos eles tiveram problemas gravfs~ 
sirnos com os Prefeitos eleitos, que não eram do seu Partido. Calculem o que 
sofri -candidato a Governador, o que sofri, porque eu não fazia -o Prefei
to, quando entrava no meu Gabinete, eu jamais perguntei qual a sigla a que 
pertencia. Se o Sr. Deputado Francisco Pinto aqui estivesse, daria o testemu
nho, porque foi meu Prefeito em Feira de Santana, de oposição, e, S. Ex•, ao 
me pedir uma audiência; eu lhe respondi que um Prefeito da categoria do Pre
feito de Feira de Santana não precisava pedir audiência a um Governador 
municipalista. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - E S. Ex• era correligio
nário de V. Ex"? 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Não, era o meu adver
sário - não era o PSD - era meu adversãrio político. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB-,-- PE)- Mas, V. Ex• jâ era do 
PTB. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Não, naquela época, era 
do Partido Libertador. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Perfeito. Obrigado pela 
explicação. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Pois bem. Tive, então, o 
apoio da UDN e do PTB, com muita honra para mim. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Contra uma coligação ... 

O SR. LOMANTO.JúNIOR (PDS- BA)- Contra uma coligação po
derosíssima e contra um dos candidatos mais brilhantes, contra um dos me
lhores homens da minha geração - meu amigo de infância e cujo nome vou 
pronunciar até em homenagem ao seu talento, à sua cultura e até ao sofri~ 
menta que passou; que é Waldir Pires- foi o meu contendor e a quem eu res~ 
peito e ele, cassado, perdendo os seus direitos políticos, no dia em que deixei 
o Governo e fui à Europa, uma das primeiras visitas que fiz foi a ele e, dele 
ouvi palavras que não quero, aqui, repetir, porque eram palavras encomiosas 
à minha administração. Mas, por incrível que pareça- talvez, af, o nobre Se-. 
nadar Marcos Freire tenha razão - talvez, eu, que tenha tanta facilidade 
para me comunicar com o povo e, por isto que fui eleito durante 9 vezes, to
das em eleições ·ctiretas, não consegui obter- quem sabe até pelo meu despre
paro- não pude obter o apoio dos 4 candidatos a Prefeito da minha capital 
e, não tive o apoio de nenhum deles - ganhei as eleições, com uma vitória 
realmente grande. Na capital, perdi por muito- pouco -e, alguns, aí perdi
dos, porque, se tivessem me acompanhado, talvez tivessem sido eleitos. Foi 
eleito um homem de bem; foi eleito um dos melhores valores, também, da mi .. 
nha geração, o ex-prefeito Vigidário Sena, um homem da mais alta competên .. 
cia. E, iinediatamente o procurei, através do ex-Prefeito, que era o seu primo 
e meu Secretário de Governo- isto, ap-enas, para mostrar que o nobre De-
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putado Edison Lobão tem razão. Por maior competê:ncia, por maior desejo 
que eu tivess~ de juntar esforços, de somar recursos, não conseguimos, duran
te um ano, esse entendimento. Veio a Revolução e o Prefeito foi cassado. A 
Câmara de Vereadores elegeu um outro Prefeito, sem a minha audiência, sem 
a minha influência, sem a minha participação. E, os problemas continuaram, 
agravados, ainda, porque tiveram agravados e isto não foi privilêgio meu- o 
Sr. Governador Balbino, o Sr. Governador Juracy Magalhães, o Sr. Gover
nador Pacheco, todos tiveram esse mesmo problema, e a capital sofreu tre
mendamente. Recordo-me de que havia uma Avenida- chamada, aliás, Hei
tor Dias - e eu propus ao Prefeito, como municipalista e, sobretudo, com 
respeito à autonomia municipal, mandei propor a S. Ex• que o Estado cons
truiria, às -suas prõpTias·-custas, com os seus recutsos, e, se ele não quisesse 
que o Departamento de Obras do Estado construísse, eu entregaria os recur
sos, e a resposta nunca veio. E a Avenida ficou quase intransitável. Quando 
um dia - aí foi _a_ primeira vez que desrespeitei a autonomia municipal, por
que jâ não mais trafega vã-se na- avenida- o Dl?putado Afrísio Vieira Lima 
deve se recordar- e eu, então, pus as máquinas do Estado e pavimentei, em 
48 horas, a avenida, não dando nem tempo ao Prefeito d~ interditar -a obra. 

São esses dados, é um testemunho pessoal, qt~e me convenceram de que 
ainda não estamos em condições de eleger um Prefeito, na Capital, adver
sário do Governador. E o meu caso foi mais _grave: é que o Vice-Governador 
era meu adversãrio e teve um comportamento exemplar, como meu adver
sãrio, que ganhou, enquanto tive uma -eleição, não me lembro ~e 50 ou 60 mi! 
votos, ele ganhou por 2 ou 3 mil votos, ele teve um comportamento exemplar. 
Também, tinha eu 30 dias, pela ConstituiçãO, para me ausentar do Estado. 
Nunca me ausentei, sem passar-lhe o Governo e, tambêm, ele nunca teve um 
comportamento que merecesse a minha reprovação. Jâ o mesmo não aconte-
ceu com o PrefeitoL - -

São esses dados que eu queria trazer, para mostrar que o nobre Deputa
do Edison Lobão tem razão; Eu, que sou favorável à eleição direta em todos 
os níveis, e vamos chegar à eleição direta em todos os níveis, mas o prefeito da 
capital, o Governador do Distrito Federal, que abriga a chefia do Governo, 
tem que ser um homem identificado com o chefe da Nação, ou com o chefe 
do Estado, para que não se prejudique o próprio interesse popular, através da 
luta, da divergência partidária. 

Sr. Presidente, não quero mais tomar o precioso tempo, V. Ex• foi muito 
generoso com o Senador, brilhante Senador Pedro Simon e. até agora, não 
me fez uma advertência, o que lhe agradeço. Mas não quero, absolutamente, 
impedir que outros colegas faiem. 

Eu queria apenas dizer a esta Casa: não vamos adiar um minuto sequer. 
Vamos sair daqui para dizer à televisão, ao râdio, aos jornais, mandar dizer 
aos nossos correligionários que, em 1982, o povo jâ vai escolher os seus Go
vernadores e jâ não hã mais a figura do Senador indir~to. 

Esta é uma tarde histórica e de festa. Não sCi se sentirei-niaiS felíz na mi
nha vida pública, neste Congresso. Hoje ê o princípio da felicidade, que vai se 
completar no dia em que o Congresso votar em plenârio e consagrar a eleição 
direta. Sei que a eleição indireta não é democrâtica; não tenho simpatia ne
nhuma pela eleição iildireta. Acho que ela é democrática, vários países a reali
zam. Mas, a minha preferência pessoal ê a decisão do povo; ê o povo saber 
que o candidato contraiu, na praça pública, compromissos com ele, porque o 
homem que vai escolhido indii"etamente não tem nem aliados, nem adver
sãrios; ninguém, nem para defendê-lo, ele tem aquilo que, normalmente, 
quando na hora do fracasso, o Governador direto tem. 

Portanto, Sr. Presidente, congratulo-me com esta Casa e vamos votar 
por unanimidade. O Partido Popular jã se manifestou. Não vamos fazer ne
nhuma restrição a esta Mensagem do Presidente João Figueiredo, porque Sua 
Excelência vai prosseguir naquele juramento, no cumprimento daquele jura
mento, e nós, ao final do seu Governo, vamos,- realmente, viver num Pafs de 
que podemos nos orgulhar e dizer lã fora: vivemos numa democracia. 

Este é _o _apelo que faço aos nobres companheiros, ao nobre companhei
ro, um dos homens de maior prestígio de Pernambuco, que ê Marcos Freire, 
ao nobre companheiro Pedro Simon, que ê uma liderança autêntica no Rio 
Grande do Sul, a esses Líderes que aqui estão. Nó::; todos, que aqui estamos, 
não estamos por acaso; estamos porque o povo nos mandou para câ. 

Portanto, ao encerrar estas palavras, meu caro Deputado Edison lobão, 
cumprimento V. Ex' e, cumprimentando V. Ex•, mando uma mensagem ao 
povo brasileiro, ao povo que quer, que deseja, que anseia escolher o seu go
vernante. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, pretendo ser muito breve. 
Antecipei~me, inclusive, ao apelo do nobre Relator, porque as exposições jã 
foram suficientemerife defendidas. 

Quero registrar, tão-somente, que, hâ alguns anos, como Deputado Fe
deral, assistia, nesta mesma sala~ em uma outra Comissão Mista, cairem as 
e)eições diretas para o GOVerno de 1974. E, para tristeza minha, naquela êpo
ca, testemunhava as mesmas ... 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Permite V. Ex• um aparte? Não vamos 
rememorar ... 

O SR. MARCOS F.REIRE- Sr. Presidente, peço a V. Ex• que me asse
gure a palav~a. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. MARCOS FREIRE - Naquela oportunidade, testemunhava, 
com tristeZa, que, em favor das eleições indiretas para os governos de Estado, 
se apresentava os mesmos argumentos que o nobre Relator ora apresenta em 
favor das eleições diretas para a Presidência da República. Mas, o Mundo 
roda e jâ vejo a unanimidade de todos os Parla~entares a favor das eleições 
diretas para os governos do Estado. E um passo positivo, um passo a frente, 
que faz com que eu tenha esperanças de que, amanhã, todos estejam, tam
bém a favor das eleições diretas para a Presidência da República, porque, em 
19Ti, ·sr. Presidente, Srs. Congressístas, toda a Bancada governista apoiava a 
emenda constitucional do Senhor Presidente Mêdici, transformando as 
eleições de 1974 em indíretas. A posição do MDB é conhecida, naquela êpo~ 
ca, e a do PMDB é por demais estabelecida nos dias de hoje. P~r isso, foi 
apresentado substitutivo à emenda, do Sr. Deputado Ulysses Gut_mar~es, a 
favor das eleições dirctas em todos os níveis, somente que houve atê quem 
considerasse uma provocação a emenda do MJB, porque estabelecia eleições 
diretas para a Presidência da República. Daí, a razão pela qual apre~ntam~s 
uma outra emencf:l, a emenda nO? 2, circunscrevendo-nos apenas àqutlo que Jâ 
está proposto na emenda do Governo. Ele que diz, na sua justificativa_, que 
restabelece as eleições diretas para o Governo de Estado e para a totalidade 
do Senado por considerar - e isso está dito expressamente na Mensagem 
Presidenci~l, na justificativa do processo- por considerar que isso exprime a 
execução do compromisso democrãtic_o, livremente assumido pelo Gove:n.?. 

Ora, se o Presidente da República reconhece que restabelecer as eletçoes 
diretas para governo e as eleições diretas para totalidade do Senado faz parte 
do cumprimento do seu compromisso de normal!zação. democrática dest_e 
País, por que, então, não efetiva, de logo, essas eletções diretas para a totali
dade do Senado, em 1982? 

Então, não estou nem querendo discutir, aqui, a nossa tese, pela qual nós 
nos batemos, de eleições diretas em todos os níveis, para prefeitos de capitais: 
municípios de segurança, para a Presidência da República. Nàol Espectfiquet 
apenas a implementação imediata, no próximo pleito, daquilo que E: proposto 
pelo Presidente da República. 

O Si. -Relator reconhece a procedência do restabelecimento dessas 
eleições diretas para _a totalida_de do Senado, mas fala em direito adquirido. 

Ora, Sr. Presidente, dirCito ã.dquirido advindo de quê? Advindo de um 
.. Pacote de Abril" que de direito não tinha nada; de um uPacote de Abril" 
que ê antilei, que é o antidireito, que é Anticonstituição. Portanto, não tinh .. a 
que se falar em direito adquirido coisíssima alguma, independentemente, ate, 
dos argumentos que foram expostos aqui pelo Sr. Senador Leite Chaves. 

Para satisfação minha, Sr. Presidente, essa minha Emenda, fazendo com 
que se acabe com a figura do Senador indireto no próximo pleito, no ~ais 
imediato que puder, teve inclusive o apoio de parlamentares que foram elettos 
por esse processo em 1974. Aqui estão os nomes d_eles: Senador Alexandre 
Costa Senador Affonso Camargo,_ Senador Valdon Varjão, homens que, tal· 
vez, t~nharn aceito a bionicidade, porque se lhes negava o direito, talvez, de 
para aqui virem pelo voto direto. Portanto, acredito que caberia a todos os 
Senadores iridiretos defenderem a tese, se eles se julgam com direito a estarem 
aqui no Senado, deveriam ser os primeiros a aproVeitarem a oportunidade 
para confirmarem o seu mandato, nas urnas livres das próximas eleições; não 
deveriam temer o veredito popular. Aí, sim, eles teriam até legitimado os qua
tro anos em que aqui permaneceram e poderiam, de cabeça erguida, conti
nuarem no Senado atravês da voz e do voto do povo. 

Portanto. Sr. Presidente, eu disse que ia ser breve e vou concluir, dizendo 
que o nosso posicionamento estâ livre da crítica que foi feita pelo Relator. Já 
propusemos o retorno das eleições diretas para a totalidade do Senado, es~ 
quecendo da tese das eleições- diretas para todos os níveis. Esta posição mais 
ampla e abrangente nós a temos, quando apoiamos a Emenda do Deputado 
U_Jysses Guim_arães. Mas procurando, exatamente, inserir-nos dentro ?o pró
prio raciocínio da Mensagem Presidencial ê que estamos dando enseJO para 
que se implemente o que o Chefe da Nação propõe e se implemente, de Ime
diato, na eleição que vier em primeiro lugar. Eram essas 3$ razões, Sr. Presi
dente, pelas quais queríamos, nesta oportunidade, deixar registrado o nosso 
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psicionamento, que é e sempre foi a favor das eleições diretas em todos os 
níveis. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não havendo mais orado
res inscritos, concedo a palavra ao nobre relator, Deputado Edison Lobão, 
para as suas considerações finais. 

Mas, antes de V. Ex• •. o nobre Deputado Magalhães Pinto pede a pala
vra. 

O SR. MAGALHÃES PINTO - Sr. Presidente, eu desejaria apenas di
zer que o meu voto é a favor do substitutivo, mas tenho muitas restrições ao 
relatório que foi apresentado pelo Deputado Edison Lobão. Por isso, assinei, 
com restrições, o substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeito. 
Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado EdisOn Lobão. 

· O SR. RELATOR (Edison Lobão)- Sr. Presidente, Srs. Membros da 
Comissão: --- · 

Tanto quanto o Senador Marcos Freire, desejo ser breve nas minhas 
considerações de Relator. 

~colhido Relator ~~te proj~to, não esperei obter o apoio integral das 
Oposições. Com pouco tempo nesta Casa, como Parlamentar,já me habituei 
a receber sempre o voto contrário das Oposições, mesmo às questões mais im
portantes, mesmo àquelas que interessam mais diretamente à própria Opo
sição do que ao Partido do Governo. 

A Emenda Lobão teve o voto favorável daqueles que compareceram. Ti
vessem comparecido todos os Membros da nobre Oposição, teríamos tido 
aquela emenda aprovada. 

Srs. Membros desta Comissão, não posso responder a todas as objuga
tôri_as que aqui ouvi hoje. Foram quatro horas de debates, onde se debateu 
muito menos a proposta concreta do Senhor Presidente da República de res
tabelecimento das eleições diretas, mas mais aquilo que estava na periferia do 
problema proposto. O Presidente Figueiredo propôs o futuro e a Oposição se 
agarra ao passado. Mas não posso deixar de me referir a alguns detalhes do 
que aqui tanto se discutiu. 

O problema, regimental creio que estâ suficientemente esclarecido, mas, 
eu apenas acrescentaria que o eminente Senador Itamar Franco, quando aqui 
levantou a questão de que a decisão do Plenário não poderia ser tomada no 
Plen.ário desta Comissão, por deliberação do Presidente, porque o art. 132 do 
Regtmento Comum mandava que a decisão do Presidente pudeSse contra ela 
haver recurso, mas não c.om feito suspensivo, deixando que a Comissão de 
J_ustiça, em seg.uida9 decidisse. Sabia S. Ex'- que ele se referia a um dispositivo 

' h gado ao PreSidente do Congresso Nacional e não ao Presidente da COmis~ 
são. Fê-lo de propósito. 

O Deputado João Gilberto e, ainda hâ pouco, o eminente Senador Mar
cos.. Freire, naquilo em que eu me referia no relatório ao direito adquirido
dizia o Deputado João Gilberto que o direito adquirido ê do povo. Equivoca
se S. Ex'- O direito adquirido ê do cidadão. O povo é o titular dO direito é 
mais do que adquirido. ' 

. Sr .. Presidente, o eminente Senador Gilvan Rocha, um enérgico oposicio
msta, dtz que o Parecer do Relator é como que um ato de ventriloquia. :E: urna 
i~delicadeza, Sr. Presidente, que não desejo responder no mesmo tom, ao es
tiLo de S. Ex'- Percebo que o que hã com o Senador Gilvan Rocha é apenas 
uma mã vontade com o Relator. Não apenas com este Relator, mas com to
dos os Relatqres do PDS. Ainda hoje eu lia, num dos jornais do País, uma de
claração de S. Ex•, que dizia o seguinte: ~'Nós da Minoria", dizia ele, ~'não 
deverí~mos nunca aceitar o Relator do PDS, que é Maioria, pOrque ele sem
pre propõe aquilo que está na linha de pensamento do Governo." 

Sr. Presidente, imagine se nós, da Maioria- e é a Maioria que decide, 
salvo no juízo da Opsoição - disséssemos que nós, da Mãiorhi, não aCeita
mos nenhum representante da Minoria nas Comissões Mistas - poderíamos 
fazê-lo, porque somos Maioria- não vamos fazê-lo. A Maioria não vai acei
tar os conselhos do ilustre Líder Gilvan Rocha. 

Aqui ouvi que governadores deste País, governadores inscritos no PDS, 
haviam feito declarações peremptórias contra a eleição direta. Não me consta 
que nenhum governador tenha feito essa declaração. Lembro-me de ter lido, 
vãr.ias. vezes, informações de um ilustre e eminentíssimo líder da Oposição, 
atrtbumdo a governadores do PDS que eles não desejavam eleições diretas. 
Não sei de nenhum governador que tenha vindo a público para dizer que, 
realmente, não quer eleição direta. 

O SR. EPIT ÃCIO CAFETEIRA- V. Ex• me permite, nobre Deputa
do? 

O SR. EDISON LOBÃO - Pois não, nobre Deputado. 

O SR. EPITÃCIO CAFETEIRA- Realmente, depois da Mensagem do 
Presidente João Figureiredo, nenhum deles se colocou contra a eleição direta. 

Eles eram contra a eleição direta, quando havia o Projeto Edison Lobão. Não 
é contra a Mensagem do Senhor Presidente da República. 

O SR. RELATOR (Edison 'Lobão)- V. Ex• tem a declaração de algum 
deles à época do Projeto Edison Lobão? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Pelo menos, eu acredito nos jornais 
e quem dava a notícia era a imprensa brasileira. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão)- Pelo menos, todos quantos eu 
pude consultar negaram a informação. Mas, de qualquer sorte, as infor
mações surgidas recentemente ... 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- V. Ex• reconhece que a imprensa di
zia que determinados governadores eram contra a eleição direta. Tanto que 
V. Ex'- diz que consultara esses governadores. Agora, V. Ex'- ê um homem de 
imprensa e eu acredito na imprensa, inclusive da qual V. Ex'- é um dos Repre
sentantes nesta Casa. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão)- V. Ex•, homem inteligente, não há 
de querer desviar o curso do meu pequeno pronunciamento e nem me confun
dir. Em primeiro lugar, nenhum deles confirmou. E vale a palavra do interes
sado. Não hã de querer V. Ex'- que alguém fale por V. Ex' e isso esteja valen
do como documento. 

Em segundo lugar, as declarações recentes de que os governadores eram 
contrários à eleição direta foram feitas ·depois que a Mensagem do Senhor 
Presidente da·Repúblicajá se encontrava nesta Casa. Portanto, não tem ne
nhum cabimento a referência. 

O ilustre Senador Pedro Simon faz, num brilhante discurso de 1 hora e 
15 minutos, uma confusão entre eleição d.ireta e indireta, supondo que, na es
teira dessa confusão, todos nós embarcaríamos. 

Sr. Presidente, o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um democrata 
verdadeiro- sei disso. Foi eleito numa eleição direta. Mas, sabemos corno S. 
Ex'- chegou ao Palácio do Catete e como S. Ex• chegou à Convenção. Acho 
que a escolha foi acertada. Mas, ·não fossem quatro ou cinco eminentes Líde
res do PDS, àquela época -entre eles o Senador Benedito Valadares e o De
putado José Maria Alkimim-e ele não teria sido apoiado pela Convenção do 
seu próprio partido. 

Então, já tivemos aí uma escolha ·prévia restrita, restritíssima, porque 
eram apenas quatro homens, endereçando o nome do Presidente Juscelino, à 
Convenção que o aceitou, sim- mas já era também um Colégio restrito. En
tão, o que se ofereceu à opinião pública nacional foi um nome que havia sido 
escolhido por uma comunidade restritíssima. E se ofereceram mais três ou 
quatro nomes também à escolha do eleitorado. Àquela época, devíamos ter 
- o Senador Pedro Simon, seguramente, sabe disso talvez oito milhões de 
eleitores. E tínhamos quatro ou cinco nomes submetidos à decisão de oito mi
~hões. Portanto, a democrac~a aí não se exerceu por inteiro, porque ela não se 
exerce, de fato, por inteiro. O povo não teve opção. A opção do povo de oito 
milhões foi entre quatro ou cinco candidatos. 

De igual modo, embora eu suponha e até declare que a eleição direta é 
sempre mais desejável, em alguns instantes, o candidato de uma eleição indi
reta a Presidente da República é também submetido a um Colegiada restrito. 

Sr. Presidente, o Deputado Epitâcio Cafeteira, meu conterrâneo do Ma
ranhão, fala sobre o problema das Prefeituras Municipais. Eu tentei uma va~ 
riante, como Relator: fiz alguns cantatas no seio do meu Partido, tentando 
estabelecer a vinculação de votos, a vinculação do Prefeito da Capital ao can~ 
didato a Governador do Estado. 

Mas, eu precisava buscar o consens.o pelo menos do meu Partido - c 
tentei, mas não consegui -mas também não o consegui na Oposição. Hã ai~ 
guns eminentes Membros da Oposição que se colocaram contrârios a esta 
providência ... 

O SR. EPIT ÃCIO CAFETEIRA- V. Ex• me permite uma vez mais um 
rápido aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Permite o aparte a V. Ex• 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Para mim é sempre uma honra par
ticipar de qualquer pronunciamento de V. Ex' Eu, por exemplo, fui um dos 
que procurou V. Ex', para mostrar que, em termos de autonomia, de direito 
do povo escolher o seu governante, eu não via na emenda de V. Ex'- nenhuma 
possibilidade do povo da Capital ter autonomia. Quem iria eleger o Prefeito 
da Capital era o interior do Estado que, ao eleger o Governador, estaria ele
gendo o Prefeito da Capital. Então, não havia autonomia do povo da Capital. 
Acho que autonomia não pode ter mais do que um significado. Autonomia 
ou é ou não é. A escolha do Governador, depois de submetido o nome à As
sembléia Legislativa, que representa o Estado inteiro, já é uma maneira de'es
colher por via de interior do Estado. Agora, oficializar e dar a este tipo de es
colha o nome de autonomia das capitais iria, evidentemente, criar embaraços 
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para a própria Oposição, ria luta pela autõnOniiil, porque iriam dizer que o 
povo já estava votando no Prefeito da CapitaL Por este motivo, coloquei-me 
contra esse tipo de vinculação- e me colocarei sempre, atê porque, rendo a 
minha homenagem ao povo da Capital do meu Estado. 

O SR. EDISON LOBÃO- 1:.. É exato o depoimento de V. Ex• V. Ex• 
fOi um dos Líderes que eu consultei - e devo declarar que eu não revelaria 
aqui o ncme de V. Ex•, como não desejo revelar os dos demais. V. Ex• não 
precisava se apressar em dizer que estava contra- à-Vinculação do Prefeito da 
Capital ao Governador~- - - -

Mas a verdade é que não encontrei apoio à mliiha idéia da- viriculação. E 
por isto, desisti dela. 

Quanto aos Prefeitos da ârea de segurança niCíonal; que foi uiliil Outra 
tentativa que fiz, dela também desisti porque o Palácio do Planalto me infor
mava de que está diligenciando. E aqui mesmo nesta-Comissão, o Ministro da 
Justiça informou e- afirmou que isto estava sendo feito para dentro de algum 
tempo. Não teremos nenhum prejuízo, porque os- inunicípios da segurança 
nacional serão pelo Governo retirados dela, antes das eleições de 1982. Por 
conseguinte, desisti dessas duas iniciativaS. E centrei o meu Parecer na Men
sagem do Presidente da República, na proposta do Presidente da República, 
que restaura a eleição direta dos governadores, o que, para mim, constitui 
uma espécie de espinha dorsal do regime democrático. 

Já tivemos o pr1TheirO ·passo, com a liberdade completa da imprensa
total liberdade. No segundo passo, a revogação do AI-5, que quebrou o arbí
trio até então existente, que proVinha do regime revolucionário. 

Finalmente, haveremos de ter agora a eleição direta dos governadores, 
com o que, a meu ver, quase que se completa todo um calendário de um regi
me democrático. 

Sr. Presidente, a emenda de minha autoria que tramitou por esta Casa, 
há algum tempo, terá sido uma contribuição válida, como válida foi também 
a contribuição de outros eminentes representantes, inclusive da Oposição, an
tes, para que se abrisse uma picada, no sentido da restaurãÇão das eleições di
retas de governador. 

O estrépito que se formou neste País inteiro derriOnstrava que o povo 
brasileiro desejava escolher de novo os seus governadores. E aí está configu
rado, no Projeto-do Governo do Presidente João Figue1fedo, o atencf_imento 
aos desejos do povo. 

Só posso, portanto, congratular-me com o Presidente da República, em 
primeiro-lugar, que está cumprindo, uma a uma, todas as suas promessas de 
sentido democrático. E também com esta CoMissão que, estou certo, acolhe
rã o projeto, que é do Presidente da República. O meu substitutivo apenas 
visa corrigir algumas deficiênCias do projeto, alguns defeitos - só e nada 
mais. 

Eu não saí, em nenhum momento, dos termos regimentais, porque tudo 
quanto se fez com o substitu_tivo, estava feito dentro das propostas que havía
mos recebido para relatar. Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encerrada a discussão, a 
Presidência vai colocar em votação o Parecer do Relator, ressalvados os des
taques apresentados. 

Para facilitar a coleta de votos, vamos fazer a votação nominal, dos Srs. 
Congressistas. 

O SR. EP!TÃCIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem V. Ex• a palavra, 
pela ordem. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, a minha emenda à 
Mensagem do Presidente da Repllblica faria com que o projeto tivesSe exala
mente a mesma redação dada pelo Relator. 

Na hora em que a Comissão achou por bem aceitar a emenda do nobre 
Relator, o destaque que fiz fica prejudicado, porque o destaque era à Mensa
gem do Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, neste caso, V. Ex• 
retire o destaque. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Retiro porque estâ prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Estã retirado o destaque 
do nobre Deputado Epítácio Cafeteira. 

Então; vamos iniciar a votaÇão. Os que votarem a favor do Parecer do 
Relator votarão: SIM, E os_ que votarem contrariamente votarão: NÃO. Por
que o que se vai votar é o Parecer dq Relator. 

O SR. EPITÃC!O CAfETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não. Tem V.-Ex• a 
palavra, pela ordem. . 

O SR. EPITÂCIO CAFETEIRA- Eu solicitaria a V. Ex• que, ao invés 
da votação do Parecer, que foi tão polémico, votássemos o voto do Relator. 
Porque eu voto com o voto, mas não voto com o Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Mas a questão é a seguin
te: é que, pelas normas regimentais, tem que se votar o Parecer. Agora, V. 
Ex•, ao assinar o Parecer poderá assiilá~lo com restrições. Com restrições. 

O SR. MARCOS FREIRE -Sr. Presidente, só um esclarecimento: vai 
ser procedida à votação, sem prejuízo dos destaques? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sem prejuizo dos desta
ques. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, a Sra. Secretâria 
procederá à chamada. 

Procede~se à chamada: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O resultado da votação 
foi: 21 votos SIM, serido que algunS ·conú·esü·T-çoes- no -caso dos represen
tantes dos Partidos de Oposição. 

O Parecer foi aprovado. 
Agora, passaremos à fase dos destaques. Há, sobre a mesa, dois desta

ques requeridos; um pelo Deputado João Gilberto- à Emenda n9 I; e outro 
pelo Senador Marcos Freire, à Emenda n9 2. 

Vamos pôr, então, em discussão o destaque para a Emenda n9 I. Sendo 
que, pelas normas regimentais, só pode usar da palavra o autor do requeri
mento. 

Pergunto ao nObre Senador Marcos Freire se deseja discutir? 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente, as justificativas da emen
da, eu as jã eXpus, anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, vamos passar à vo
tação da emenda destacada. Aliás, do destaque requerido. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Secretária procederá a 
chamada dos Srs. CongressiStas para a Emenda n9 1, subscrita em primeiro 
ltigar pelo Senador Ulys-ses Guimarã~. 

SENADORES: 
O Si. JO-rge Kalume - Não 
O Sr. José UnS - Não 
O Sr. Aderbal Jurema - Não 
O Sr. Luiz Cava1canti - Não 
O Sr. Lomanto Júnior - Não 
b Sr. Berna-fdino -Vtaria -- Não 
O Sr. Pedro Simon-.:...._ Siin 
O Sr. Marcos Freire - Sinl 
O Sr. Gilvan Rocha - Sim 
O Sr. Leite Chaves - Sim 

DEPUTADOS: 
O Sr. Aprício Oliveira Lima - Não 
O Sr. Edison Lobão - Não 
O Sr. Hugo Napoleão - Não 
O Sr. Genêsio de Barros - Não 
O Sr. Luiz Rocha - Não 
O Sr. Maluly Netto - Não 
O Sr. João Gilberto - Sim 
O Sr. Epitácio Cafeteira - Sim 
O Sr. Max Mauro - Sim 
O Sr. Magalhães Pinto - Sim 
O Sr. Jorge Moura - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- 9 Srs. Congressistas vota
ram SIM e 12 Srs. Congressistas votaram NÃO. O destaque foi rejeitado. 

Vamos passar para a votação do destaque para a Emenda n~' 2, subscrito 
pelo Senador Marcos Freire, já -que ninguém quer discutir. 

-A Sra. Secretária procederá a chamada dos Srs. Congressistas~ 

SENADORES: 
O Sr. Jorge Kalume - Não 
O Sr. José Uns - Não 
O Sr. Aderbal Jurema - Não 
O Sr. Luiz Cavalcanti - Não 
O Sr. Lomanto Júnior - Não 
O Sr. Bernardino Viana - Não 
O Sr. Pedro Simon - Sim 
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O Sr. Marcos Freíre - Sim 
O Sr. Gilvan Rocha - Sim 
O Sr. Leite Chaves - Sim 

DEPUTADOS: 
O Sr. Aprício Oliveira Lima --NãO 
O Sr. Edison Lobão - Não 
O Sr. Hugo Napoleão - Não , • ' 
O Sr. Genésio de Barros - Não 
O Sr. Luiz Rocha - Não 
O Sr. Maluly Netto - Não 
O Sr. João GilbertO - Sim 
O Sr. EpitãciàCãfeteira--- -Sim 
O Sr. Max Mauro - Sim 
O Sr. Magalhães Pinto - Sim 
O Sr. Jorge Moura - Sim. 

O SR. ?RESIDENTE (Humb't!rto Lucena)- 9 Srs. Congressistas vota
ram SIM e 12 Srs. CongresSistas' votaram NÃO. 

Foi rejeitado o destaque. 
Antes de encerrar a reunião, solicito aos Srs. Congressistas que assinem 

o Parecer, na forma regimental. 
Encerrado o processo de votação, declaro encerrada a reunião. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 31, de 
1980 - CN, que Hinstitui, no Ministério das Relações Exteriores, 
Quadro Especial integrado por diplomatas, nas condições que meneio
nau. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1980 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilãcqua'', presentes os 
Senhores Senadores Tarso Dutra, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Alrnir 
Pinto, Aloysio Chaves, Adalberto Sena, Gilvan Rocha e Deputados Ary Al
cântara, Henrique Turner, Marcelo Linhares, Francisco Castro, Bias Fortes, 
Diogo No mura, Arnaldo Lafayette e Pinheiro Machad_o, reúne-se a Cernis~ 
são Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o 
Projeto de Lei n'i' 31, de 1980-CN, que~'institui, no Ministério das Relações 
ExterioreS, Quadro Especial integrado por diplomatas,- nas condições que 
menciona". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Nelson Carneiro, Marcos Freire, Saldanha Derzi, Leite Chaves e Deputados 
Levy Dias, Waldir Walter e Hélio Garcia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Arnaldo Lafayette, que solicita, nos tenDos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião ánteriõi-, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Tarso Dutra, que epJ.ite parecer favorável ao Projeto, acolhendo a Emen
da n'i' I, do Deputado Célio Borja, nos termos-de Subemend:i, e rejeitando a 
Emenda n9 2, do Deputado Nilson Gibson. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, p3;ra constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre o Projeto de Lei n9 32, de 1980 - CN, que "Altera a Lei n'? 
6.708~ de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a correção automá
tica dos salários, modifica a política salarial, c dá outras providên
cias••. 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 1980 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dez horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Reuniões da .. Ala Senador 
Nilo Coelho'', presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Jutahy Maga
lhães, Lenoir Vargas, Leite Chaves, Franco Montoro, Affonso Camargo e 
Deputados Carlos Chiarelli. Nilson Gibson, Aurélio Peres, Marcelo Cordei
ro, Alceu Collares e Péricles Gonçalves, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecei sobre o Projeto de 
Lei n• 32, de 1980 ~ CN, que "Altera a Lei n• 6.708, de 30 de outubro de 
1979, que dispõe sobre a correção automática dos salãrios, modifica a política 
salarial, e dá outras providências". 

DeiXain de comparecer, por motivo justificado, asSenhores Senadores 
Raimundo Parente, José Lins, Passos Pôrto, Marcos Freire, Roberto Saturni
no e Deputados Adhemar Ghisi, Bonifácio de Andrada, Túlio Barcelos, João 
Alves e Lourel_Ilberg Nunes Rocha. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Affonso camargo, que, solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da l~itura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

O Senhor Presidente esclarece que a presente reunião destina-se à reali
za~ão de palestra a ser proferida pelo Senhor Ministro do Trabalho, Doutor 
Murillo Macêdo, concedendo-lhe, em seguida, a palavra para uma exposição 
sobre a matéria. 

Durante sua fala, o Senhor Ministro analisa tópicos da Lei n'i' 6.708, ci
tando que a mesma trouxe para o trabalhador, a possibilidade de fazer com 
que o seu salãrio pudesse deixar de sofrer os efeitos- corrosivos da inflação. 

Aborda, também, o problema da rotatividade da mão-de-obra, em deter
minados setores da economia brasileira. 

Diz que o atual Projeto visa proteger aqueles que, de uma certa forma, 
poderiam ser trocados por outros que possam fazer o mesmo serviço, por um 
salãrio menor. 

Encerrada a fala do Senhor Ministro, passa-se à fase de interpelações, 
usando da palavra, neste período, os Senhores Deputados Alceu Collares, 
Carlos Chiarelli, Marcelo Cordeiro, Benedito Marcílio, Alberto Goldman e 
Senador Jutahy Magalhães. 

Findos os debates, o Senhor Presidente agradece a presença do Senhor 
Ministro do Trabalho, acrescentando que, o mesmo; prestou esclarecimentos 
valiosos sobre a proposição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-:-se a reunião, e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e irã 
à publicação, juntamerite cOm- o apanhamento taquigrâfico dos debates. 

ANEXO-À ATA DA 4• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI N• 32, DE 
1980-(CN), QUE "ALTERA A LEI N• 6.708, DE 30 DE OU
TUBRO DE 1979, QUE DISPõE SOBRE A CORREÇÃO AUTO
MÁTICA DOS SALÁRIOS, MODIFICA A POLITICA SALA~ 
RIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", REALIZADA EM 05 
DE NOVEMBRO DE 1980, ÀS 10 HORAS E 25 MINUTOS. 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO, COM 
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORJZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR AFFONSO 
CAMARGO. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Declaramos aberta a reu
nião da Comissão Mista q~~- e?<atnina a Mensagem n9 135/80, que dispõe 
sobre a correção auiomãtica dos salãrios, modifica a política salarial, e dâ ou
tras providências. 

Nesta fase de reuniões ·para consulta e debates, nós temos o grande pra
zer de receber, esta manhã, o Senhor Ministro -do Trabalho, Murillo Macêdo, 
que vem aqui, a convite da Comissão, fazer uma exposição sobre a Mensa
gem n• 135. 

Sua Excelência comunicou à Presidência, jâ desde o dia em que marcou a 
sua vinda ao Congresso, de que teria um limite de horário nesta reunião, por
que tem compromissos que o obrigam a deixar a Casa às 12 horas. Por isso, 
nós vamos diminuir, na hora dos debates, o prazo disponível para os Srs. par
lamentares, de 15 para 10 minutos, no sentido de que a reunião seja-mais pro
veitosa e o maior iJ.úmero de parlamentares possa participar dos debates. 

Iniciaremos a reunião com uma exposição do Ministro, para depois, en
tão, iniciarmos os debates. 

Então, como o tempo é escasso, nós, desde jâ, passaremos a palavra para 
uma exposição, com relação ao projeto de lei, ao Senhor Ministro M urillo 
Macêdo. 

O SR. MURILLO MACEDO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. De
putados: · 

Gostaria, inicialmente, de manifestar a minha satisfação de aqui estar a 
convite desta Comissão. 

A respeito da modificação da Lei n9 6.108, assinada pelo Sr. Mínistr·o 
Delfim Netto e por mim e encaminhada ao Congresso pelo Presidente João 
Figueiredo, eu gostaria de tecer algumas considerações reportando-me, ini-' 
cialmente, àquilo cjue tem sido resultado da Lei n'i' 6.708. 

A Lei n'i' 6.708, que nasceu numa hora que todos conhecemos, que todos 
sabemos, que todos vivemos, de um número de greves realmente muito acen
tuado, ela veio, realmente, tranqUilizar a sociedade brasíleira, veio t~azer, 
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para o nosso trabalhador, a possibilidade de fazer com que o seu salário pu
desse deixar de sofrer os efeitos córrosiv6S"-Oa inflação. O resultado dela todos 

·sabemos, foi o melhor possível, -porque depois de vivermos uma hora em que 
mais de 400 gi-eves nos assolaram, nós passamos a ter, depois dela ou com ela, 
uma tranqUilidade social realmente muito grande. Naturalmente, a ela se jun
taram outros trabalhos e nós, no MinistériO-do Trabalho, procuramos exaus
tivamente pregar, acima de tudo aquilo que já vínhamos pregando, que era o 
diálogo e insistir e essa insistência nasceu, inclusive, de um projeto do próprio 
Ministério do Trabalho, nascido com uma exposiçãO- minha feita no Senador 
Federai, a respeito de negociação. E temos insistido, exaustivamente, na ne
gociaçãO, convencidos de que a negociação é~ acima de tudo, o processo de
mocrático levado às relações laborais. 

Pois bem, as negociaÇões têm caminhado num ritmo muito satisfatório e, 
recentemente, tivemos uma prova eloqUente disso, que foi o resultado dos 
metalúrgicos de São Paulo, que discutiram, jâ dentro de uma fase nova, dis
postos os dois lados, a encontrar, realmente, um denominador comum. Dis
cutiram como se deve discutir, como se deve fazer numa negociação, os dois 
lados querendo encontrar uma solução, todos os dois lados trabalhando com 
lealdade e fizeram com que surgisse um acordo, que sC-nãO foi o melhor, é um 
dos melhores acordos até hoje realizados entre empregados e empregadores 
no Brasil. 

A nossa pregação, então, tem sido exaustiva, porque estamos convenci
dos de que estamos vivendo uma nova era, ·mas, no entanto, gostaria eu de sa
lientar que o Ministro do Planejamento, MinistrO Deifim Netto, recebeu, por 
parte de alguns setores do empresariado, a manifestação de sua preocupação, 
em termos de rotatividade que estaria começando a acontecer, ern determina
dos setores da economia brasileira e uma preocupação maior de que essa ro
tatividade pudesse ainda ser aumentada. 

É evidente, que nós jâ tínhamos esta preocupação anterior, porque V. 
Ex~s se recordam que, quando enviamos o anteprojeto que se ti-afisformou na 
Lei n9 6.708, prevendo algo semelhante a isso, nós defendíamos, naquela oca
sião, que os salários superiores -a vinte míriimos deveriam ter urri aumeÍlto de 
50% do INPC. Houve por bem o CongressO Nacional modificar e fazer com 
que passasse para 80%. Mas, com a manifestação desses empresários ao Mi
nistro Delfim Netto, com a nossa pesquisa exaustiva nos setores, nós acha
mos que existem várias maneiras de proteger o assalariado. Na verdade, eu 
gostaria de dizer que, hoje, a Lei n9 6.708 protege 100% doS trabalhadores e 
com a modificação proposta, ela vai continuar protegendo 98%, ou melhor 
98,8%, porque somente 1.2 a 1.8 estariam fora da proteção, em números má
ximos da lei. Mas, mesmo assim, para esses 1.8, a lei continua protegendo, 
evidentemente, uma parte substancial do seu salário, poi'que até o limite de 20 
salários mínimos, a correção continua automática e cumulativa. 

Portanto, a lei nova, se votada, deixará descoberto uma parte muito pe
quena, ínfima, mesmo, de trabalhadores, e uma parte menor ainda de salário. 
Se nós formos deter-nos na análise circunStanciada daquilo que são os núme
ros da RAIS, nós vamos chegar à conclusão de que teríamos, nesse percen
tual, qualquer coisa ao redor de trezentos ou trezentos e poucos mil trabalha
dores. Agora, é evidente que os trabalhadores que ficam de fora da proteção 
da lei, são evidentemente aqueles trabalhadores mais qualificados e, em sendo 
os mais qualificados, se a economia se expande, é evidente que eles consegui
rão bons salârios, pois são raros e preciosos no Brasil, numa hora de desen
volvimento que nós estamos atravessando já de hã muito, são raros e precio
sos esses trabalhadores. Eu acho até que quando a economia se contrai, que 
não há lei que seja- capa:Z de promover aumentos ou de assegurar empregos. 

Então, achamos nós que a modificaÇão proposta estâ visando não ne
nhum combate à inflação, e isso faz parte, ínclusive, daquilo que foi expo
sição de motivos por nós assinados, mas uma determinada-Parte de nossos as
salariados, por menor que seja, que está, evidc!lúemente, preocupado e essas 
preocupações me têm sido trazidas até pelos próprios empregados, preocu
pações com a sua rotatividade, com a sua dispensa. Uma Lei como a de n9 
6.708, que tem mosfi-adõ -que é realmente eficaz, ela precisa ser retificada para 
proteger esses poucos que estariam, então, de uma certa forma, sujeitos -a 
uma dispensa. Há de salientar aí que essa lei é uma lei de mínimos, o que sig
nifica que ela protege até um determinado X e, fora disso, ela estarã subordi
nada à chamada lei de mercado. 

A experiência tem mostrado que os investimentos que o empresário faz 
nos seus empregados, principalmente naqueles de nível muito mais acentua
do, mais elevado não justificam uma dispensa em função de uma modificação 
muito grande no seu salário. Agora, se -a modificação é grande demais e ele 
pode trocar por alguém que possa fazer o mesmo serviço por um salário me
nor, dentro da lei de mercado, isso aconteceria: Então, o que o projeto de mo
dificação está prevendo é proteger aqueles que, de uma certa forma, pode
riam ser trocados e nesse caso, se ele se sentir injustiçado passa a ter no pró-

prio mercado a sua possibilidade de troca de emprego. Mas, na verdade, ele 
está muito mais protegido em função de não ter a ameaça que pesa hoje sobre 
ele da sua dispensa. 

Acho que é desnecessário nós nos alongarmos muito sobre a explicação 
da lei, porque sobre ela já temos discutido exaustivamente e a própria expo
sição de motivos dá as razões pelas quais ela foi imaginada. Eu me colocaria 
então à disposição dos Srs. Senadores e dos Srs. Deputados, Sr. Presidente, 
para responder às perguntas que_se_fizeram necessárias. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Tem a palavra o nobre De
putado Alceu Collares. 

O SR. ALCEU COLLARES- Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Depu
tados, temos a dificuldade enorme de o Sr. Ministro dar explicações para o 
projeto cjue está sendo apreci~do. S. Ex• foi um dos que por muito tempo ten
tou resistir a força que saía do Ministro do Planejamento para modificar esta 
lei, agora, toda a informação dada por S. Ex• não tem o menor teor de con
vicção. S. Ex~ se vê em dificuldades muito grandes em explicar aquilo que não 
ê dele. Essa alteração vem do Ministério do Planejamento e tem como finali
dade inquestionável transferir parcelas que deveriam ser pagas à remune
ração dos trabalhadores para os lucros empresariais. Fora disso, nã·o hã sal
vação, porque, afinal de contas, S. Ex• o Ministro do Trabalho, quando aqui 
esteve, dando explicações a respeito do outro projeto que se transformou na 
Lei n9 6.708, lutou, com unhas e dentes para defender a concepção filosófica 
daquela proposição. Qual era, Sr. Ministro? A de corrigir, automaticamente, 
de 6 em 6 meses, o valor dos salários corroídos pela inflação. Por que agora a 
mudança, ou para aqueles que ganham acima de 15 salários mínimos que pas
sam a ser atingidos? Na verdade, não acima de 20, acima de 15 salários míni
mos, o cidadão já começa a perder até 50% do que percebe. Este patamar de 
15 salários mínimos é aquele que o Ministério do Trabalho julgou suficiente, 
capaz de permitir, de receber a proteção a que V. Ex• está referindo? Quem 
ganha acima de 15 salários mínimos não precisa de proteção nenhuma, por 
isso que é pr,eciso repetir o que V. Ex• tem dito com constância: a lei se desti
na a corrigir, a recOmpor, a recoriS:tifuir o valor da moeda corroída pela in
flação. 

Agora, as explicações que estão sendo dadas de rotatividade entram em 
contradição com uma outra preocupação de S. Ex• o Sr. Ministro do Traba
lho, que vem dizendo que há necessidade de melhorar, de qualificar, profis
sionalmente, os trabalhadores, melhorar o índice de qualificação da mão-de
obra; quando S. Ex• encontra no topo da pirâmide dos trabalhadores uma 
mão-de-obra altamente qualificada, ou apenas qualificada, S. Ex• diz que 
neste há um processo de rotatividade e a proteção que o Ministério dá é redu
zir os salários. Não estou entendendo que tipo de proteção é esta, Sr. Minis
tro. Fico, inquestionavelmente sem entender essa passagem do Ministério, 
que defendeu uma lei e agora vem defender que a proteção a ser dada é a que 
se destina a reduzir a rotatividade. 

O Ministro do Trabalho sabe muito bem, tem experiência, com todos os líde
res sindicais, que não é esta a forma de proteger aquele que pode sofrer a ro
tatividade. A rotatividade se dá é na base da população economicamente ~ti
v a, não é em cifna, não. Em cima, a mão-de-obra qualificada permite que os 
empregadores possam, de uma ou outra forma, irem arcando com as ele
vações salariais. Embaixo é que estão prOblema. S. Ex• sabe que o que pode 
evitar a rotatividade é a estabilidade. Não sei porque o Ministério do Traba
lho tem fugido, como o diabo da cruz, para entender, para discutir a estabili
dade e a compatibilização da estabilidade com o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço. Sem isso, não adiantam as artimanhas e os expedientes que 
vêm sendo usados pelo Go\_'erno, no sentido de evitar a rotatividade, que só 
poderá ser evitada se for criado o instituto da estabilidade, a partir de um ano 
ou de seis meses, ou a partii" -de três meses. e, o direito que o cidadão tem ao 
emprego, mas como o Governo, com todos os seus Ministros, têm preocu
pações muito ma rores com a economia do que com o homem, então, nós esta
mos diante de uma lei nova que não quer dar mais proteção a 2% ou 1,8% dos 
trabalhadores e, para evitar a rotatividade, se reduz os salârios dessas criatu
ras humanas. Para quê? Para combater a inflação? Isso não é verdadeiro, to~ 
dos dizem, inclusive a exposição de motivos está dizendo que não é para com
bater a inflação. Para combater a rotatividade? A alegação e a argumentação 
são absolutamente falhas, frouxas e descabeladas. Não tem cabimento ne
nhum evitar a rotatividade da mão-de-obra pela redução dos salários. Ora, é 
impressionante a ai"gUrrientaçãol 

Sei das dificuld~~es que S. Ex' tem, porque é pública e notória a posição 
do Ministério do Trabalho --era pelo menos- até terem feito o acordo en
tre o Ministério do Trabalho e do Planejamento para o encaminhamento des
se projeto. S. Ex li o Sr. Ministro do Trabalho lutou para preservar o princípio 
consagrado da correção automática, serriestralmente, mas foi vencido, não sei 
como nem de que maneira. Só sei que, de uma hora para outra, vem o projeto 
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e toda essa argumentação que S. Ex~ apresentou é muito frouxa, destituída de 
poder lógico, é destituída de alguma coisa que tenha verossimilhança, que 
possa ser plausivel, ela é tão desnaturada que, francamente, compromete os 
titulares deste ou daquele Ministério. Sabe-se que os valores vão ser arraza
dos por esta lei. 

O nosso relator está-me mostrando a hora. Eu tenho relógio no pulso 
que funciona bem. Agradeço a participação do relator na preocupação ho-
rária. (Risos.) -

Mas queria dizer a S. Ex• que esta lei não pode ser aprovada no Congres
so. Esperava que o Sr. Ministro do Trabalho, que suportou por tanto tempo a 
tentativa do Ministro do Planejamento, nos desse algumas informações mais 
capazes de nos convencer quanto à alteração desta lei. Não sei se V. Ex• sabe 
que está praticando um confisco salarial, o que vai haver será um confisco sa
larial. Quando V. Ex'- aqui esteve da outra vez, disse que essa correção auto
mãtica era para restituir o valor da moeda perdida em conseqüência da in
flação e agora V. Ex~ vem justificar um projeto que acima de 15 salárioS míni
mos pode tirar 50% até 20 salários mínimos. O que o Governo está pratican
do é um confiscO salarial. A partir de 45 mil cruzeiros vai haver uma perda de 
17%, juntando-se a este valor o Imposto de Renda e a contribuição para a 
Previdência Social. 

Quais as razões pelas quais o Governo sacrifica se-mpre a classe trabalha
dora e não sacrifica os lucros? Porque este projeto- é-preciSO repetir- se 
destina a acertar as contas do Ministro do Planejamento com as multinacio
nais e com o grande capital nacional, para permitir que se passe, ou qUe Sere
passe, valores da remunerdção do trabalho, para melhorar a situação de capi
tal e dos lucros. Num valor, Sr. Ministro, de 112, 39 e 20, com a perda do po
der aquisitivo nascendo no semestre, vai receber um valor real de 105, vai per
der, pela Lei n9 6.313, vai ser um confisco de Imposto de Renda de 22, vai ter 
um desconto para o lN PS de 79. Na verdade, o trabalhador vai receber líqui
do, de 112, mil cruzeiros, 69 mil cruzeiros. De 161 vai receber, líquido, 72 mil 
cruzeiros. Isso se não é um confisco, não sei o que é. Mas aqui comparecer o 
Ministro do Trabalho para justificar essa alteração com base na provável ro
tatividade da mão-de-obra, isso, é preciso espicaçar, é preciso repetir, o argu
mento é por demais fracO. 

Perguntaria ainda a S. Ex" se não seria a hora de se trocar o INPC, ou 
quem sabe, dir-se-â, qui o INPC não teve ainda a sua prática longa capaz de 
permitir saber se ele é ou não é bom. Está provado que o- INPC, índice nacio
nal de preços ao consumidor, é outra forma de tirar dinheiro do trabalhador. 

Está havendo manipulação nos dados do lndice Nacional de Preços ao 
Consumidor. Os outros Ln"Sti_futos estão aqui para ptovar, Sr. Minístro,"que, 
em Porto Alegre, de janeiro a junho, o índice de custo de vida foi de 37%; em 
Belo Horizonte, foi de 43; em Florianópolis de 37%; no Distrito Federa138% 
e o INPC foi de 34%. 

De fevereiro a julho, 39% em Porto Alegre; 40% em Belo Horizonte; 41% 
em Florianópolis; 42% no Distrito Federal e o INPC foi de 33%. 

De março a agosto, em Porto Alegre foi 42%; em Belo Horizonte 39%; 
em Florianópolís 45%; no Distrito Federal 43% e o INPC 34%. 

Se isto não é tirar dinhiero do trabalhador, não sei como é que se tira di
nheiro do trabalhador. As fórmulas todas, até agora inventadas pelo Gover
no, tiveram como objetivo claro avançar nos valores do trabalho. Isto se veri
fica pelo salário mínimo. O salário mínimo é adesgraça de todos os Ministros 
do Trabalho, inclusive o nosso companheiro Chiarelli não gosta que fale em 
salário mínimo, porque isso dói demais, porque são coniventes. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- A Mesa quer ser tolerante 
e não quer tolher o debate, mas o seu tempo estã esgotado. 

O SR. ALCEU COLLARES- Termino, então, acusando o Ministério 
do Trabalho, o Ministro do PDS, de possibilitar uma retirada dos valores do 
trabalho, a partir do salário mínimo. O Ministro tem certeza de_ que não cum
pre a lei do salário mínimo, embora S. Ex" diga que cumpre, não é verdade, 
porque se fosse verdade S. Ex~ faria uma pesquisa agora para saber quanto é 
que o trabalhador precisa para alimentação, quanto é que precisa para habi
tação, -quanto é que precisa para o vestuário, quanto- é que precisa para o 
transporte. V. Ex• acaba de assinar um decreto que é uma vergonha nacional, 
no momento em que vai fixar valores, que são escandalosos por isso que tira, 
Sr. Ministro-, de 20 milhões de trabalhadores, e ninguém iiode, como ser hu
mano, ser conivente com este instrumento, que é um instrumento criminoso, 
ciue não se pode, de forma nenhuma, nem V. Ex~ nem os companheiros do 
PDS, nem os coordenadores do Partido, podem permitir que se diga que com 
1.331 cruzeiros alguém pode alugar uma casa, com 1.278 pode-se alugar uma 
casa no Rio Grande do Sul, com 1.700 pode-se alugar uma casa em São Paulo 
e com 1.331,43 pode-se alugar uma casa no Rio de Janeiro. Pergunto a V. 

Ex": isto é fruto de alguma pesquisa? V. Ex~_ fez a pesquisa que a lei manda fa
zer ou isto é feito em cima das pernas? Muito obrigado. 

O SR. M URILLO MACBDO- Sr. Deputado, permita-me fazer uma 
análise de sua exposição, para depois responder às suas perguntas. 

Primeiro, gostaría de salientar o seguinte: aquele que paga Imposto de 
Renda, mesmo que seja assalariado, acho que ele estâ, pura e simplesmente, 
cumprindo uma lei, que o mundo inteiro consagrou, que é a Lei do Imposto 
de Rend3. Então, chamar ao pagamento do imposto de renda de confisco, a 
mim me parece uma certa impropriedade, evidentemente, levo em conta o seu 
arroubo oratório. 

Gostaria ainda de dizer a V. Ex" que nós continuamos com o semestral; o 
semestral continua para todo mundo. Há uma certa impropriedade na sua 
afirmativa de que nós defendemos o reajuste semestral e que o reajuste semes
tral passou a vigorar só para determinado número de assalariados Não, ele 
continua para todo mundo. 

O SR. ALCEU COLLARES- Mas não é verdade, o anteprojeto não 
diz isso, Sr. Ministro, por favor, quando manda pôr o fator zero, isso não é 
verdadeiro. 

O SR. RELATOR (Nilson Gibson)- (Fora d.o microfone.) 

. O SR. ALCEU COLLARES- Só recebo qualquer recriminação, qual
quer represália, ou qualquer pressãO da Mesa. De V. Ex", não. 

O SR. MURILO MACEDO- Na hora em que o nobre Deputado per-
mitir, gostaria de coriti"ll-uar. -

O SR. ALCEU COLLARES- Só que há o fator zero, não ê isso que V. 
Ex'~- está dizendo. 

O SR. MURILLO MACEDO- Se V. Ex• permitisse que pudesse fazer 
a minha exposição ... 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) - Nobre Deputado Alceu 
Collares, pediria que deixasse o Sr. Ministro acabar a sua exposição. 

O SR. ALCEU COLLARES- Recolher-me-ei ao Regimento Interno. 

O SR. MURILLO MACEDO - Mas, nobre Deputado, o semestral 
continua. Só que quein recebe mais de 10 salãrios mínimos, esse daí recebe o 
semestral até 20 salários mínimos. 

Agora. existe uma outra coisa ·que tenho a impressão que V. Ex" conhece 
bem, mas que, naturalmente, pelo seu posicionamento político, talvez defen
da posições diferentes, que eu respeito, mas com que não concordo. 

Existe alguma coisa chamada economia de mercado. A economia de 
mercado vai, evidentemente, fazer com que tudo se ajuste de acordo com os 
interesses do próprio mercado. E no momento em que nós elaboramos um 
anteprojeto, que se transformou numa lei, á Lei 6.708, graças, evidentemente, 
ao Congresso Nacional, o que entendemos, e o Congresso entendeu, é que 
essa lei é uma lei de mínimos, não é uma lei de máximos. Naquela ocasião o 
que defendemos, e defendemos com muito ardor e continuamos a defender, é 
que, dentro da economia de mercado, quem realmente precisa de uma defesa 
maior -é acjuele que recebe menos. 

V. Ex~ sabe, porque trouxe aí muitos números, alguns deles precisam 
também ser conferidos e nós voltaremos a eles, V. Ex• sabe que até 3 salários 
mínimos temos hoje 76% dos assalariados brasileiros e esses assalariados es
tão protegidos pelo INPC e mais 10%; estes p_recisam. Concordo com V. Ex•, 
porque isso aí é de conhecimento de toda a Nação que a rotatividade maior se 
verifica exatamente nesse nível. E, tanto concordo, que as minhas decla
rações, em toda a imprensa nacional, têm sido bastante exaustivas e peremp
tórias -de que nós precisamos nos preocupar inaiS- é com essa rotatividade. 

V. Ex' citou ÜJ.dusive aquilo que tem sido trabalho do Ministério, no 
sentido de deflagrar, e deflagrado está, um processo de preparação adequada 
de mão-de-obra, muito mais acentuada para estes que estão na base da pirâ
mide salarial, porque estes aí, com o aumento maior do que o INPC estariam, 
evidentemente, dentro da lei de mercado, sujeitos a uma rotatividade maior, 
apesar de todas aquelas precauções que foram tomadas pelo próprio Con
gresso, nas suas emendas, quando penalizaram mais a dispensa do emprega
do. 

Então, no momento em que nós ínjetamos mais dinheiro na base da pirâ
mide salarial, estaríamos sujeitos a verificar a possibilidade de uma rotativi
dade maior, se nós não preparássemos· rilaiS- adequadamente essa mão-de
obra e é o que estamos fazendo. 

Conquanto, então, concordando com V. Ex~ de que esta rotatividade 
maior se verifica na base da pirâmide, acho que a obrigação do Ministério do 
Trabalho é proteger todo e qualquer trabalhador. E aquele trabalhador que 
está no ápice da pirâmide, aquele que se esforçou, durante a sua vida inteira, 
para se preparar, que teve estudos, que teve experiências e que, em função de 
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aumentos maiores, pode, pela própria economja de mercado, ser trocado por 
outro, também precisa ser protegido. . .. ·--· _ 

Ê esta a finalidade da lei e não há nenhuma frouxidão minha em defen
der a lei, V. Ex' está muito enganado, o nobre Deputado está muito engana
do. O que estou é dizendo aquilo em que acredito. Posso não ter o arroubo 
oratório que V. Ex' tem. V. Ex' quando fala em Salário mínimo, por exemplo, 
V. Ex'- até se transfigura e as nossas discussões aqUi mesmo, nas várias Co
missões a respeito do salário mínimo, já estãO mais ou menos consagradas 
dentro da nossa sociedade, não é mesmo? Continua V. Ex' com um ponto de 
vista e eu com outro. Eu, com um ponto de vista, acho eu, de fazer com que a 
nossa economia Suporte aquilo que é possível, porque não se pode, evidente
mente, matar a galinha dos ovos de ouro. Mas não vamos voltar novamente a 
uma discussão ... 

O SR. ALCEU COLLARES.:... Vamos matar esses 20 milhões de brasi
leiros! 

O SR. MUR!LLO MACEDO- Nobre Deputado, pediria a V. Ex• que 
me deixasse fazer a exposição, como deixei V. Ex' falar. Acho que é um 
princípio comezinho daquilo que ambos defendemos, que é o chamado pro
cesso democrático, o direito das partes se pronunciarem . .Se V. Ex'- çoncorda, 
eu gostaria de continuar com a minha exposição. 

O SR. ALCEU COLLARES- V. Ex• pode continuar, apesar de eu não 
concordar com as suas idéias. 

O SR. MURILLO MACEDO- MuÚo obrigado. 
Voltando então à rotatividade, estamos protegendo aquele operário esM 

pecializado, aquele trabalhador especializado, aquele executivo que, em 
função da própria economia de mercado, poderia_ ser rodado. Então, estamos 
dando a ele o direito de negociar, seja individualmente ou coletivamente, porM 
que a lei não diz nada, em funÇãO de não dizer nada, o processo de nego
ciação pode ser individual ou coletivo. Quer dLzer, ele continua protegido 
pela economia. Ele está agora protegido de nãuser mandado embora. Isso é 
que me parece muito lmp6rtante, porque se V. Ex• está preocupado com 
aqueles que ganham um salário menor e, eu também estou, e a iniciativa, V._ 
Ex'- recof!.hece, da legislação salarial foi nossa, o que demonstra, evidenteM 
mente, a nossa preocupação, e há uma preocupação muito mais acentuada, 
exatamcnte, para com aquele que ganha menos, isso _I]ão deixa, não exime a 
minha obrigação de estar preocupado também com a,quele que ganha mais. 

V. Ex~. então, me parece, está fazendo um cavalo de batalha e esse cavalo 
de batalha está desconhecendo o princípio elementar, o mais rudimentar 
possível daquilo que chamamos a economia de mercado. Porqj.le aquele que 
merece ganhar, ganhará sempre, aquele que não merece, será rodado, e este 
nós estamos protegendo. 

V, Ex\ falou no INPC e aí V. Ex• fez uma pergunta, disse que o INPC 
está sendo manipulado. Diria a V, Ex'- que um Governo sério não manipula 
números e nós não manipulamos. 

Mas V. Ex' me perdoe, pois eu perdóo até essa risadínha de V. Ex'-... 

O SR. ALCEU COLLARES- E~um gesto democrático esta risada. 

O SR. MURILLO MACEDO - Exatamente por isso que estou per-
doando ... 

O SR. ALCEU COLLARES - V_ Ex• não está~ perdoando nada, está 
admitindo a risada. Ê o direito tia risada, q direito do riso. 

O SR. MURILLO MACEDO- Exato. Aliás não foi riso, foi sorriso. 
Foi só riso. 

O SR. ALCEU COLLARES - Exatamente. 

O SR. MURILLO MACEDO- Aliás, queria dizer a V. Ex• que, na 
própria lei, aprovada Pelo Congresso Nacional, há admissão de os sindicatos 
terem acesso a todos os números que compõem o INPC e até hOje, que eu saiM 
ba, nenhum sindicato c nenhuma confederação verberou contra os números 
do INPC baseados naquilo que a lei lhes assiste.. ~e, realmente, existe manipu
lação. é muito fácil cofnp.i'Ovar e já disse, mais de uma vez que se houver erro 
e não manipulação, é evidente que a obrigação do Governo é corrigir. 

De maneira que não concordo e repilo a sua declaração de que exista a 
manipulação do INPC, e, reitero, que os sindicatos têm todo o direito, de 
acordo com a lei, é a Lei 6.708, de ir ao IBGE e pedir a comprovação, a verifi
cação daquilo e se não o fizeram é evidente que é porq_ue concordam. Agora 
V. Ex' vem com números aí que teríamos também que conferir, da mesma 
forma que V, Ex~ deveria conferir, por intermédio dos sindicatos a que V. Ex' 
tem acesso, os números do INPC. 

Muito obrigado, Sr. Deputado. 

OSR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Com a palavra, o nobre 
Deputado Carlos Chiarclli. 

A Presidência tem o dever de conduzir os trabalhos no sentido de melhor 
aproveitamento para os membros da Comissão, e a nossa intenção é receber o 
maior número de informações, com a maior participação possível de parlaM 
mentares. Gostaria de pedir ao Deputado Carlos Chiarelli e aos outros que 
interpelarem o Ministro que procurem fazer as suas perguntas no prazo máxi
mo de 5 minutos, para que o Sr. Ministro possa responder dentro daquele 
prazo que está estabelecido de 10 minutos para cada parlamentar. 

Com a palavra o nobre Deputado Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIA RELU - Antes de ser computado o tempo, 
queria uma informação, então. Teria 5 minutos dos lO minutos a que tenho 
direito? Não entendi bt::m a matemática, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- O problema é o seguinte: 
estávamos imaginando que a participação de cada parlamentar fosse de 10 
minutos, porque o Sr. Ministro tem que se afastar da reunião às 12 horas. São 
11 horas e lO minutos, daria para 6 parlamentares, no cômputo geral do tem
po entre as perguntas e respostas. 

O SR. CARLOS CHIA RELU- Como o nobre Líder do PDT utilizou 
16 minutos, pensei que era um procedimento uniforme e o tratamento me pa
recia que era igual para todos. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) - O posicionamento da 
Mesa é sempre um posicionamento tolerante para propiciar o debate. É eviM 
dente na medida em que os parlamentares que falarem antes, falarem mais do 
que 10 minutos, não v:ão prejudicar a Presidência, vão prejudicar os outros 
parlamentares que estão inscritos. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Era só uma questão de critério. 
Sr. Presidente, Sr. Ministro, gostaríamos, em primeito lugar, de estabeleM 

cer aJgumas premissas neste debate. 
Entt!demos que a Lei n"' 6.708 efetivamente foi uma conquista. EntendeM 

mos que ela foi uma possibilidade de avanço, no campo das relações de trabaM 
lho, e temos, todos nós, de reconhecer que ela se originou de uma proposta do 
Executivo. Conseqüentemente, inclusive, aqueles que contra ela se posiciona
vam radicalmente, em outros tempos, não apenas buscando aperfeiçoáMla ou 
criticá-la em aspectos pai-ciais como nós o fizemos, mas que a entendiam pre~ 
judicial, danosa e até cruel, hoje, estranhamente, vemos que a defendem com 
unhas e dentes, o que me faz apenas retro~gir no tempo e refrescar a memória 
daqueles próprios que ·participam des.te debate. 

Mas à luz dessa lei, que me pareceu produtiva, que me pareceu eficiente e 
objetiva, mas que carece, no meu modo de entender, de a_Iguns aperfeiçoa
mentos, de algumas ·correções, e eu as tento introduzir através de porpostas 
de substitutivo e de emendas, sobre as quais ouvi algumas manifestações de 
V. Exll dizendo que entende que o seu projeto é melhor que o meu e acho que 
é um direito elementar atê de autoria, e lógico e coerente, sobretudo, gostaria 
de tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, me parece o seguinte: a 
filosofia que inspirou a Lei n9 6.708 está embasada em três aspectos. Em pri# 
meiro lugar, a periodicidade do reajUste. Em segundo lugar, a sua automaticiM 
dade, por decorrência de um ato do Poder público. Em terceiro lugar, uma 
tentativa de ampliação da faixa de negociação entre patrões e empregados, 
para que venham, limitados àquele campo específico que foi estabelecido pela 
lei, viabilizar um aumento real. 

Neste ponto, faço a primeira colocação indagativa. A lei nos demonstrou 
que ê do seu fundamento e do seu propósito que a todos se assegure, sem limiM 
tação, o direito a uma reposição· automátiCa. Isto seria de certa forma um dé· 
bit o da sociedade, em face da força corrosiva da inflação. E ao Estado incum
biria estabelecer os padrões e as regras para que a todos, e sem limitações, se 
viabilizasse essa reposição, para que o salário mantivesse. na medida do 
possível, o seu poder de compra e o seu valor real. 

V. Ex' disse, na abertura da sua exposição, que é um homem favorável à 
negociação e assim se tem manifestado, reiteradamente, e tem dito ser essa 
uma das suas proposições, em term.os de ação ministerial. 

O que vejo no projeto, que ora se apresenta à consideração do Congresso 
é que há uma quebra desse principio, na medida e na proporção em que aqueM 
la intervenção é uma obrigação do Poder público, em nome da sociedade, 
para repor os valores reais que a inflação retira e que, à luz da Lei n9 6. 708, se 
estendiam genericamente, passa agora a sofrer um brusco corte, a partir do liM 

·mite dos 20 salários mínimos. Neste.ponto, se intersecciona um novo proces
so que estabelece a possibilidade, não dita na lei, mas que vem na exposição 
de motivos, a viabilização, se houver interesse das partes, sobretudo se houM 
ver interesse do empregador, que é a parte mais forte, de para o excedente ha
ver uma negociação. E é aí que eu perguntaria a V._ Ex•: não se estã, a partir 
deste momento, quebrando a própria filosofia, a linha díretriz, o fundamento 
básico de tudo quanto íns.pirou a Lei n..., 6.708, que parte do princípio da auto
maticidade geral, da periodicidade assegurada, da reposição indispensável, 
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independentemente de limitações? Por que a lei passa atei' duas filos.ofias? A 
da interveniência estatal de reposição até os índices de salários mínimos, e a 
livre negociação ou seja a negociação dependente do interesses patronal, a 
partir dos 20 salário mínimos? O que me parece é que se há de tomar uma po
sição em face destas duas posturas. Ou nós realmente ensejamos e estimula
mos a vida sindical para que a livre negociação se faça de pleno e de plano em 
todos os limites, e a teremos como instrumento básico de reposição e de au
mento real, independentemet;tte da taxa salarial, ou nós prosseguiremos na 
proposta que a Lei n9 6.708, desenvolveu e que fez de maneira eficiente e pro
dutiva. 

Além do mais, V. Ex• nos dizia também, na sua exposição, que a meti-· 
vação original, ou que o incentivo primeiro pa:ra a alteração proposta a esta 
Casa, decorreu de uns contactos ou de um contacto, de setores empresariais 
junto à SEPLAN, que levaram a sua apreensão quanto aos índiCes que Csta
vam ocorrendo e quanto a uma perspectiva que disto adíviria rotatividade 
nos altos salários. 

Sr. Ministro, com o deVid6-i-espeito, e ainda que aceitando que esses fa
tos tenham ocorrido, que essas queixas ou reclamos de alguns setores, possi
velmente setores financeiros, da área de serviço, há que convir que nós temás 
tido manifestações e váüas de natureza pública, já não digo de classes traba
lhadoras que o fizeram de maneira uníssona, mas também das lideranças em
presariais das mais significativaS deste País que têm defendido aquele_ princí
pio de que a Lei n9 6.708 é satisfatória, ainda que não perfeita, e que tem de 
certa forma sintetizado a sua opinião naquela frase tão comum no futebol 
''do time que está ganhando não se mexe". E, fundamentalmente, não se 
pode compreender exatamente que alguns limitados setores levantem algu
mas dúvidas sobre o problema e isto desencadeie um processo de alteração na 
estrutura da política salarial brasileira que vem sendo corrigida, paulatina
mente, de novembro para cã. 

Ontem, Sr. Ministro, nós ouvimos, nesta Comissão, o depoimento de li
deranças sindicais e elas deixaram claro que, efetivamente, depois de no
vembro do ano apassado, melhorou sensivelmente a política salarial neste 
País, o que demonstra que, efetívamente, também nessa ãrea hã uma sintonia 
com manutenção, se não fOr possível o aperfeiçoamento, da atual sistemática. 

Por outro lado, gostaria de lhe fazer algumas indagações: V. Ex• acen
tuava que é matéria mansa e pacífica, que não hã condimento inflacionário 
na periodicidade de reajuste, periodicidade que foi adotada como a semestral, 
por força de Lei nº 6.708. · 

Ora, nós sabemos que a inflação ou ocorre com a periodicidade ou não 
ocorre. Ela não depende da falta de periodicidade. Por isso'me indago qual a 
razão, qual o motivo, para que nós objetemos a trimestralidade, quando nós 
sabemos que efetivarilente, de novembro de 1979, a esta data, o índice de in~ 
fiação cresceu. 

Ora, se o Índice de inflação ~resceu, o prazo de reajuste deve diminuir. É 
o princípio da gangorra. Se a inflação diminuísse, aumentava o prazo, se a in
flação aumenta, diminui o prazo de reajuste, para nós, em nome da própria 
filosofia que inspirou a lei que V. Ex• nos propôs, podermos atuar de forma 
coerente e lúcida. Se não há o condimento inflacionário m1 semestralidade, 
não hã o condimento inflacionãrio na trimestralidade. É isto que me preocu
pa e que me faz levantar esta outra indagação a V. Ex•, principalmente à luz 
dessa variaçãO crescente, malgrado todos os esforços do Governo para com
bater esta inflação que é decorrente de fatores importados. 

Por outro lado, V. Ex• ponderou e tem defendido, tem insistido, e tem 
sido exitoso, por força da Lei nº 6. 708, no atingimentO ~de processos de nego
cia-ção. Tanto é que chegamos a mais de 800 acordos, se não me falha a me
mória, pela informação do Ministério do Trabalho. E, diga-se de passagem, 
que há mais de 100 acordos, hOje, n-o Brasil, estabelecendo a trimestralidade e 
em nenhum desses casos houve incremento inflacionário ou falência de em
presa. Mas o que importa, no aspecto peculiar, é por qUe, Sr: Ministro, per~ 
manecer com aquele dispositivo que estabelece que essa negociação estará 
condicionada à chamada produtividade da categoria profissional, que vem 
sendo profundamente criticadâ e rejeitada, quer pelos empresários, quer pe
los trabalhadores, quer pelos economistas, enfim, por todo_s os seguimentos 
sociais? E eu diria que esta lei tem sido exitosa apesar desse dispositivo. E 
como sei das suas excelentes intençõeS; Coino ·sei dos seus bons Propósitos, e 
como louvo a sua gestão, entendo da indispensabilidade de se corrigir, de 
pronto, esse dispositivo, para que se altere ali onde diz: Hque a negociação se 
fará em base da produtividade da categoria profissional" que não significa 
nada, que é um dado exotérico e que ninguém conseguiU mensurar, e que est? 
sendo apenas um elemento e um barbicacho absolutamente indispensável no 
processo, por um dado concreto, a produtividade no setor económico ou a lu
cratividade, ou então, deixar-se livre para a negociação em si, porque as par
tes encontrarão, como V. Ex• diz, na economia do mercado, o ponto de 
equilíbrio indispensável. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Gostaria de informar a V. 
Ex• que o seu -tempo está esgolãdo. Pediria a V. Ex• que terminasse no menor 
prazo por.sível. 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Sr. Ministro, uma outra ponderação. 
Eu entendo que a data de vigência pfopos(á-para a lei, não me parece a mais 
feliz. QUalquer mudança que nós fizerinos, inclusive variando fatores e épo
cas de reajustes, prazo, só teria um sentido de igualdade se nós colocássemos 
a vigência em primeiro· de maio ou em 19 de novembro, porque nesses dois 
momentos da vida civil e económica é que nós vamos ter completado o semes
tre, por força do iniCio qa vigêbcia- da própria Lei nº 6.07&. Se nós estabelecer
mos datas intermediárias, nós teremos problemas de desequilíbrio de trata
mento entre trabalhadores ou entre empresas, correndo o risco de problemas 
de concorrência menos igual e de tratamento menos justo aos trabalhadores. 

Por outro lado, Sr. Ministro, no aspecto da rotatividade, eu tenho dados 
de empresas de São Paulo, e eles nos mostram que, inclusive no período de vi
gência da Lei nº 6. 79:8, caiu o índice de rotatitividade, em primeiro lugar. Em 
segundo lugar, mostram que esse índice foi mais sigúificativo nas baixas fai
xas salariais. Mostram mais, Sr. Ministro, que a maioria das empresas com
pletou a d:ferença do fator de reajuste em favor daqueles altos assalariados, 
dado a importância desse alto assalariado, dad'? a significação, dado o inves
timento que a empresa fez nele. Se este fato é verdadeiro, e eu creio que é, 
onde então residiria o último baluarte da argumentação deste projeto? Em 
que se restringiria a esta tentativa de proteção menos adequada, segundo me 
parece, da vedação da rotatividade, porque ou nós não temos a rotatividade e 
não há porque ter o projeto, ou nós a temos, e não me parece que congelando 
o limite de reajuste salarial é que nós vamos combater a rotat_ividade, o que 
me pareceria o menos inspirado dos instrumentos para combater a rotativida
de, o congelamento do direito elementar de reajuste para fazer frente à in
flação. 

Só gostaria de ainda lembrar ~ V. Ex• q1,1e, em abono da sua tese, e em 
resposta ao· Deputado Alceu Collares, que, ontem, depondo nesta Çomissão 
o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabeleci
mentos de Crédito, a urna questão da minha formulação- e é um homem in
dependente, é um homem autónomo, um homem que não se dirã que tem 
qualquer conotação de pelego- na presença do ilustre parlamentar, fez críti
cas impiedosas à Legislação Salarial e disse claramente que não tem nenhuma 
indicação de que haja manipulação do índice do preço ao consumidor. Em se
gundo lugar, uma Federação, da maior valia, a Federação de Trabalhadores 
na Indústria de Alimentação do Rio Grande do Sul, que o ilustre Deputado 
Alceu Collares conhece, e conhece o seu presidente, conseguiu todos os seus 
elementos necessários à montagem do índice, e não argUiu nenhuma suspeita 
depois de todo o exame feito. Por amor à verdade, e de uma forma isenta e 
criteriosa, é necessário que se faça este esclarecimento básico e fundamental. 

Com relação ao salãrio mínimo, malgrado entendermos que os seus 
níveis e padrões são baixos, eu acho muito estranho, apenas, o Deputado Al
ceu Collares, que tanto verbera contra o nível baixo do salãrio mínimo, nUnca 
faça nenhuma referência a que a formulação do salário mínimo, o ~rtigo que 
o institui, foi decorrência da CL T subscrita pelo Presidente na época, Getúlio 
Vargas, inspirador e líder do seu Partido e cuja memória S. Ex• ainda cultua 
de maneira tão intensa, e, em segundo lugar, a forma e o instrumental, de co
leta dos dados ainda é o da Portaria de 1951, quando então Ministro do Tra
balho Segadas Viana, novamente na gestão do então Presidente Getúlio Var
gas. É o único esclarecimento. 

O SR. MURILLO MACEDO- Nobre Deputado Chiarelli, eu gostaria 
de i_niciar dizendo que eu não concordo com a sua afirmativa de nós houvés
semos quebrado, com a nossa nova lei, o princípio da negociação. O princípio 
da Lei n9 6.708 continua sendo o mesmo, nobre Deputado, do anteprojeto 
que foi enviado ao Congresso em que prevíamos para, além de vinte salários 
mínimos, 50% de INPC. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Não vou apartear, só vou fazer um 
adendo para encaminhar o debate. Eu dizia que com a nova proposta, acinla 
de vinte salários mínimos, determinando que a partir de então não existe para 
o excedente reajuste automático, se quebra o princípio da periodicidade e da 
automaticidade que na Lei nº 6.708 ê genérica: Agora se criam dois sistemas, 
de um ponto em diante a negociação para o reajuste, não para o momento 
real, e de um ponto aquém o sistema automático. 

O SR. MURILLO MACEDO- Mas veja, Deputado, que V. Ex• mes
mo afirmou que os dados que V. Ex• possui do Estado de São Paulo mostram 
que na mesma 6.7Q~ os pagamentos estavam superiores àqueles 80% que fo~ 
ram a corrigenda dos 50% do anteprojeto. Ora, esses pagamentos ou foram 
por negociação oU foram por economia de mercado. E no momento em que 
nós, pura e simplesmente, sugerimos zero depois de 20, a sem~stralidade con-
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tinua até 20, o princípio continua absolutamente Q_ mesmo. Assim como se 
podia negociar antes, dentro da própria economia do mercado, pode-se nego
ciar hoje, não há nenhuma mudança, houve, pura e simplesmente, uma mu
dança de números. 

Estou notando que o nobre Deputado CoUares fez uma observação a V. 
Ex' e que se V. Ex~ me permitir, na sua resposta, eu gostaria de responder, 
porque nós estamos aqui dentro_ de_ um debate democrático. 

O nobre Deputado Collarcs disse que não pode repassar, mas foi S. Exl:l 
mesmo quem disse, há pouco, que a lei está visando é proteger o empregador. 
Então, o empregador vai ter que pagar do seu próprio lucro aquilo que a eco
nomia de mercado vai-lhe mandar. Estou vendo uma _incungruência nessa 
afirmativa do Deputado Collares. Mas vamos voltar a resposta a V. Ex', De
putado Chiarelli. 

Veja bem, eu sou trabalhador e gostaria até_de dizer realment~ capitalis
ta, porque reconheço que Os capitalistas vivem numa situação muito melhor, 
Deputado._lnfeiizmcnte não o sou, sou trabalhador, corno imagino seja tam
bém V. Ex' Eu não bebo uísque, me faz mal, gosto de vinho, Deputado. Mas 
se me permite, gostaria de continuar a resposta. 

Mas V. Ex• disse que setores reclamaram, que todos os setores reclama
ram e que houve uma manifestação, inclusive, das lideranças empresariais. 
Veja bem, nobre Deputado Chiarelli, se os próprios empresários estão dizen
do que não precisam mudar, eu só quero salientar o SegUinte: não foram to
dos os empresários, essa manifestação dos empresários é em abono da minha 
tese de economia de mercado. Antes, com 80%, e eu tenho também os dados 
que V. Ex• tem, porque inclusive sobre eles jâ conversamos vãrias rezes, an
tes, eles jâ pagavam mais do que os 80%. As 38 principais empresa-s âo ABC, 
metade delas pagou I 00%, em vez de 80% e a outra metade pagou mais de 
100%, depois, dentro de uma legítima economia- de mercado. Eu fi.ão quero 
dizer com· isso que todos estejam pagando, 

O SR, CARLOS CHJAR_ELU_- Sr. Presidente, me permite? Mas exa
tamente esse argumento, Senhor Ministro, se, na verdade, no cpmpo~tamento 
que a lei ensejou, as coisas oCorriam de maneira pl3:na e tranqUila, por que al
terar? 

O SR. MURILLO MACEDO - Alterar, Deputado, pura e simples
mente, porque se uma grande parte das empresas paga J;nais, uma outra parte 
não paga e roda os empregados e nós temos a obrígação de proteger aqueles 
que são rodados. Pode V. Ex• dizer que é uma quantidade pequena de emPre
gados, mas, por menor que seja, precisa ser protegida, porque esta é lei de 
mínimos, esta não é lei de máximos. 

O SR. CARLOS CHIARELL! -Mas, data venia, me parece que me
lhor seria, se há empresas que não estão cumprindo a lei e se estão predispos
tas a utilizar do instrumento da dispensa para não cumpri-la, melhor seria do
tar medidas efiCientes e eficazes de vedação da rotatiVidade do que para todos 
fazer o bloqueio de salários. 

O SR. MURILLO MACEDO- Mas veja bem: nós estamos tratando 
de uma lei_ salarial, nobre Deputado, é uma lei salarial. Nós estamos falando 
de uma lei salarial de mínimos. Então eles a estão cumprindo, se eles rodam, 
eles estão .dentro daJe_i. No momento em que eles têm que despedir um fun
cionário, eles cumprem a lei pagando todos os seus direitos. Então cabe a nós, 
do Ministério, protegê-los e protegê-los como? Fazendo com que, a partir de 
uma determinada faixa, isso seja negociado. 

O SR. CARLOS CHIARE L L!- Nós temos diferença de remédio a uti
lizar. 

O SR. MURILLO MACEDO- É bem possível. Mas, continuando, eu 
gostaria de falar um pouco, em resposta a V. Ex•, a respeito da periodicidade. 
V. Ex• disse que se semestral não é inflacionârio,-porque trimestral o é? Evi
dentemente que, matematicamente, trimestral paga mais do que semestral. E 
nos nossos números, que calculamos para semestralidade, e eu devo tê-los 
aqui, e já assegurei isso, jã informei ~ãrias Vezes ·que éiimprida, pura e sim
plesmente, a lei, sem a economia de mercado interVíitdo, nós estaríamos com
prometendo o processo _inflacionário, à base de 6 meses, em 1.255. 

Agora, eu gostaria de salientar a V. Ex• o seguinte: é que quando nós fi
zemos o projeto, ·q-ue se transformou na Lei nt? 6.708, e quando demos I 10% 
para aqueles que ganhavam menos, nós estávamos com uma inflação aí de 40 
ou 50%. É evidente que, a esta altura, com a inflação que é o dobro, nós eSta
mos dando mais do que aqueles 10% iniciais, ãgorà dar a trimestralidade, aí 
vai aumentar esses 1.255 e aí comprometerá, realmente, a inflação. Eu acho 
que a trimestralidade comprometeria a inflação. É evidente que cada um de 
nós gostaria de dar mais porque eu sempre digo dar, conceder é a coisa mais 
agradável que há, mas nós estamos com _a tarefa muito grande, muito sêria e 
muito importante que é a de combate à inflação, pOrque dar com uma mão e 
tirar com a outra não é - no meu modo de entender - uma política séria. 

Produtividade: V. Ex'" volta novamente a arguir contra a produtividade, 
exatamente, no momento em que o País vive uma tni.nqüilidade em termos do 
cálculo da produtividade. V. Ex• vem cá e assegura- me perdoe, Deputado 
- que ninguém conseguiu mensurar a produtividade. Perdoe-me discordar. 
No acordo dos bancários, os bancários mediram-a sua produtividade e os 
banqueiros também mediram a sua prod~tivldade. Quem mediu a produtivi
dade dos bancários, se não me engano, não tenho muita convicção, porque 
não me recordo bem, foi o Presidente da Federação. Eu tenho a imPreSsão de 
que foi o próprio DIEESE e quem mediu para os banqueiros foram alguns 
economistas da Fundação Getúlio Vargas_. Posteriormente, nós tivemos 
oportunidade de verificar, em outros acordos, ·a mesma mensuração, con
quanto não tenha dado evidentemente, dentro das negociações, uma publici
dade maior a respeito da produtividade. 

Nós agora tivemos uma recente greve na Belga Mineira, em Belo Hori
zonte, onde eles voltaram ao trabalho mediante urna perícia determinada 
pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Essa jw;tiça visa, exa
tamcnte, mensurar a produtividade da Belgo Mineira. E nós, no Ministério 
do Trabalho, já nos colocamos à disposição da justiça, da Bdgo Mineira e 
dos empregados, de enviar para lá aqueles que são os nossos economistas, 
para calcular a produtividade. Eu volto a inSistir no problema de produtivi~ 
dade, porque cu já tenho dito, e alguém até do meu próprio time, disse:_Você 
não devia confessar que não sabe calcular produtividade. Não sei mesmo, 
como imagino que V. Ex• não sabe, porque não é nossa função calcular pro
dutividade. A função de calcular produtividade é dos especialistas, dos eco
nomistas, dos vários -instítutos·:-T oda vez que se quiser calcular a produtivida
de, que é alguma coisa consagrada em todos os países economicamente mais 
adiantados, e que nós estamos realmente introduzindo, trazendo já os frutos 
da introdução na economia brasileira, pode-se perfeitamente calcular. 

Eu já disse muitas vezes, e nós já discutimos, que, primeiro, negociação, 
ou negociação livre, e aí eu concordo com V. Ex•, quem sabe no futuro tudo 
isso será livre, quem sabe, no futuro, nós nãO tenhamos nem mesmo necessi
dade de novas leis Salariais, que·m sabe nós estejamos tão amadurecidos para 
fazer COm qú.e tlido seja res-olvido à base da negociação'? Mas acho eu que ain
da hoje nó~ Precisamos, por dois motivos, de ter a prodUtividade como parâ
metro. Primeiro, porque a própria pi'Oâutlvidade enseja o crescimento dela, 
dentro da própria- empresa, e, segundo, porque estamos ainda no alvorecer de 
alguma cofsá~que o País ainda não construiu eficazmente, que ê o instituto da 
nego_cíação. E preferível fazer-se a negociação com ·um parâmetro, do que 
fazer-se a negociação sem nenhum parâmetro. Mas evoluiremos para isso. 

V. Ex' disse que seus números dizem que a rotatividade diminuiu depOis 
da Lei n"' 6.708. É verdade, e eu agradeço inclusive a V. Ex• trazer aqui à Co
missão" esses dados. Diminuiu nos altos salários e que é maior nos baixos, 
também é e eu confessei, inclusive na resposta a S. Ex• o Deputado Alceu 
Collares. E, para os baixos, eu disse que a nossa forma, que é a forma em que 
eu acredito, é prepará-los adequadamente, para que eles justifiquem aqueles 
que são os aumentos maiores, que est_ão recebendo dentro da escala salarial. 
Acho que teria risPOTidido a todas as suas perguntas. 

O SR, CARLOS CH!ARELLI - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) ~Concedo a palavra ao De
putado Marcelo Cordeiro. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Sr. Presidente, Sr. Ministro do Tra
balho, Srs. Congressistas: 

Em que pese, Sr. Ministro, a satisfação de recebê-lo nesta Comissão, 
parece-me que a presença de V. Ex• não seria a mais apropriada ao debate 
desta matéria. Primeiro, porque nóS não estamos debatendo uma lei s.alariai, 
e V. Ex~ é o Ministro do Trabalho e não o Ministro da Fazenda ou do Plane
jamento. Em segundo lugar, porque estamos, na realidade, debatendo uma lei 
que tem apenas uma pequena relação com a questão salarial. Este projeto de 
lei, que altera a lei salarial em vigor, tem outros objetivos, que não simples
mente regulamentar as formas de reajustes salariais automãticos e semestrais. 

V. Ex• disse que serão um número muito peQ.ueno de trabalhadores a se
rem atingidos por essas mudanças, mais ou menos I ,5% da população econo
micam·ente ativa. Mas, jus-tamente por se tratai de trabalhadores com salários 
superiores a 11 salár~os e meio, daí por diante, a massa dos salãrios envolv~da 
é seguramente a massa mais significativà. POrque se nôs multiplicarmos esses 
1,5% por 20 salários, vamos vergue já chegamos a ter a massa de 20 a vinte e 
tantos por cento dos reQursos destinados nas _contas nacionais ao pagamento 
dos salários. Então, não é como se diz, insignificante, o que esta medida atin
girá, pelo contrário, muito impo'~tarite, no conjuntô dos recursos da massa fi
nanceira destinado ao pagamento de salários. Em segundo lugar, tem-se dito, 
e V. Ex~ reafirmou, que este proje_to de lei visa atingir em cheio o processo de 
rotatividade, de modo a eliminá:·lo ou a diminuir a atual situação em que se 
encontra a rotatividade em relaçao aos trabalhadores de salários mais altos. 
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Ora, na realidade, Sr. _Ministro, o que nós vamos observar, com a apli
cação dessas alterações, é que as folhas de pagamento das empresas- e é por 
isso que eu digo que não é uma política salarial, mas é uma política sobre os 
lucros- será altamente modificada. E é a folha de pagamentos uma das ex
pressões mais significativas da capitalização e do lucro das empresas. Se nós 
observarmos, por exemplo, que as empresas de 1 a 5 salários mínimos, aluai
mente, têm um custo adicional de 1,7%; ou melhor, as empresas que empre
gam de l a 5 empregados, com a lei atual, têm um custo adicional de 1,7% 
sobre o INPC, enquanto que com o projeto que V. Ex' ora discute, traz a nos
sa consideração, diminuirá pai-a 0,8%. Se temos de 5 a 10 empregados, na lei 
atual, 1,6%, e no projeto 0,7%; diminui, portanto, substancialmente. Se verifi
carmos as grandes empresas, vamos ver que de 500 a 1.000 empregados, 
atualmente é 0,5% acima do INPC, o que altera a folha de pagamento dessas 
empresas. Com a aplicação da lei que V. Ex' está proporido, passará a menos 
1,5% - o que significa uma diminuição significativa na folha de pagamento 
das grandes empresas. Nas empresas de 1.000 e rilaiS empregados, atualmen
te, é 0,1% o aumento da sua folha em relação ao INPC, e com a lei ora pro
posta passará a menos 2,1%. Então, na realidade, esta lei, que visa beneficiar 
o trabalhador, segundo V. Ex', impedir a rotatividade, com se esta fosse a ú
nica forma de impedir a rotatividade, e não é só a única fõrma, como vem a 
ser a pior forma. Na realidade, o que esta lei provocará é uma transferência 
dos recursos destinados ao salário para a capitalização e para o lucro, isso no 
setor da indústria. No setor do comércio, a coisa não é diferente, como há 
também vantagens para as grandes empresas que atuam na área de serviço. 
Para que se tenha uma idéía, se com- a lei atual as empresas, com mais de 
l.OOO empregados, têm menos 0,2% de aumento em relação ao INPC, na sua 
folha de pagamento, com esta lei terão menos _3,0%. Esses dados, Sr. Minis
tro, já os conferi, e não é necessário que V. Ex' os confira, porque são dados 
de V. Ex'll, ou seja, de seu Ministério. Portanto, a quem competiria conferir, 
no caso, seria nós e não V. Ex•, como V. Ex• disse em relação aos dados d_o 
Deputados Alceu Collares. 

Por outro lado, Sr. Ministro, se fica evidente que as folhas de pagamento 
das empresas serão extremamente bem aquinhoadas com esta nova legislação 
proposta, significando o aumento de sua capitalização, não me resta nenhu
ma dúvida que isto decorre de interesses muito mais globais da economia do 
que de interesses da classe operária, dos trabalhadores, decorre da estratégia, 
atualmente adotada pelo Ministro- do Planejamento, de, a qualquer preço e a 
qualquer custo, numa nova modalidade, diferente da modalidade que carac
terizou o período de arrocho salarial, e agora numa expressão feliz do Depu
tado Alceu Collares, "de confisco salarial", assegurar a concentração de capi
tal, e assegurar o retorno a taxas satisfatórias de investimento na economia. 
Exatamente numa economia em que - eu vou desprezar os dados de sua 
atual expansão, que são muito vexatórias, muito próximos de uma situação 
recessiva, porque se nós olharmos os dados, nos setores mais expressivos de 
nossa economia, o patamar recessivo inicial está plenamente montado, edifi
cado, pronto para descer a ladeira, mas eu quero dispensar, porque sei que o 
tempo não me é pródigo- se nós olharmos as taxas de investimentos da eco
nomia brasileira, segundo o último relatório do Banco Central, nós vamos ve
rificar que, a parti~ de 1974,jã se manifestam sinais de desaceleração do ciclo 
expansionista, vigorante no período_ de 68-73, quando o produto real cresceu 
a uma média de 1 I ,5%. · 

É importante notar que a formação bruta do capital continuou a- apre~ 
sentar elevados níveis de investimento, da ordem de 16,3% e 13,9%, em 1974 e 
75, respectivaniente. Quero mostrar a V. Ex• que em 76/77 há uma queda da 
taxa de expansão dos investimentos que evoluiu de 3,4% para 0,6%, respecti- . 
vamente. E nós sabemos que a queda das taxas de investimento-s decorre~ em 
primeiro lugar, da ausência do capital produtivo, quando as empresas sedes
capitalizam, quando se torna impossível converter os lucros, ou os ativos fi
nanceiros em capitais produtivos. E é justamente o que está ocorrendo hoje 
na economia brasileira, neste momeitto prévio de recessão. Se nós examinar
mos outros aspectos do crescimento das taxas de investimentos, da formação 
bruta de capital fixo, nós vamos ver que ele apresentou um investimento de 
6,9% no ano anterior a 79, e que, neste ano~ já observamos uma queda bastan
te significativa na formação brUta do capital fixo. Então, o que se pretende é 
resolver este problema através da mudança da política salariaL 

Assim, isso não é uma lei salarial, é uma lei voltada para os interesses do 
lucro, para assegurar às empresas, para assegurar ao capital uma recompo
sição'mais rápida, e assegurar, evidentemente, uma elevação mais veloz, mais 
dinâmica- da taxa de investimentos. 

Em segundo lugar, o que nós observamos também, é que o Governo, que 
já havia definido há algum tempo, com muita clareza, a sua deliberada in
tenção de transformar nossa economia em- uma economia oligofólica, em 
transformar a nossa economia em um conglomerado_ de grandes empresas, 
massacrando e esmagando a pequena e média empresa, tomou isso, agora, 

como, talvez, a· última tentativa de consolidar esse projeto. Porque a pequena 
e média empresa resistiu, resistiu pela formação cultural do nosso capitalis
mo, resistiu por uma sê-ric de fatores, quase que saiu do útero da economia 
brasileira onde não tinha acesso a -'11-ão milagrosa do Ministro Delfim Netto. 
Mas, agora, com esta medida, o que nós vamos observar? As empresas, de um 
a cinco empregados, têm na faixa, de O a 3 salários mínimos, um percentual 
de 65,70 empregados, e na faixa de 10 a mais, 13,24 e a midi empresa de 1 a 5 
salários mínimos. Vamos partir para 10 a 20 salários mínimoS, não é tão dife
rente a situação, O a 3 salários mínimos, a primeira faixa, 52, 53%, enquanto 
que de lO a mais, 17,38%. Se formos ver de 500 a 1.000 empregados, de O a 3 
salários mínimos, 31,20% e de 10 a mais, 31, 10, praticamente, a mesma ordem 
de valor, mesma ordem de grandeza desta mesma coisa. De 1.000 a mais em
pregados, onde estão os grandes conglomerados multinacionais, Verificamos 
de O a 3, 19, 67% e de 10 e mais, 37,24%, isso no setor da indústria. No setor 
do comércio, a diferença é um pouco mais favorável às faixas intermediárias 
dos salários, e no setor dos serviços a favorabílidade recaí para as grandes 
empresas que empregam de 10 a mais salários mínimos. Por exemplo, as em
presas de 1.000 e mais empregados, no setor de serviços, na primeira faixa, 
emprega 15,67% e na faixa de 10 a mais, 45,52%. Esses são dados irrefutáveis, 
que V. Ex• não poderá negar e que comprova, a toda saciedade, e não precisa
mos, aqui, sermos téCnicos, economistas, cOisas sofisticadas para entender 
pela obviedade desses números e desses fatos, que essa forma de controlar a 
rotatividade, ela é tão prejudicial ao trabalhador, na medida em que ela vai 
transferir, inevitavelmente, para o capital massas salariais. 

Então, tem-se que se arranjar outra forma, porcJ.iie.esfa não é uma forma 
que pOssa interessar ao trabalhador. Estou de acordo, um esforço para evitar 
a rotatividade, vamos fazer. V. Ex' terá todo o aplauso da Oposição brasilei
ra, porque nós viemOs falando isso há muitos e muitos anos. Mas esta forma, 
Ex•, é um preço que não se pode pagar, é um preço exorbitante. 1! como se V. 
Ex' trocasse bananas vegetais, por bananas de ouro. Quer dizer, é pedir ao 
trabalhador um sacrifício que ele não pode pagar. Ou seja, não podemos mais 
continuar tirando do trabalho a poupança indispensável, sem dúvida, para 
manter ritmo de crescimento da taxa de investimento, e ritmo de crescimento 
da acumulação de capital do País, porque essa forma é uma forma não só de
salmada, como uma forma que nos vai levar a crises supervenientes, num fu
turo próximo, tal como a crise que hoje enfrentamos. 

Sr. Presidente, eu vou utilizar exatamente ... 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Não hã nenhuma função 
mais ingrata do que a de cronometrista. Infelizmente, os dez minutos estão 
esgotados. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Eu sei. Mas, peço a V. Ex• que te
nha comigo a mesma generosidade que teve com os dois oradores que me an
tecederam, que utilizaram, por uma coincidência, exatamente 16 minutos e eu 
comentei com o Deputado Goldman isso: será que na minha vez, eu vou ter 
uma de primo pobre? 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- eu gostaria que V. Ex• an
tecipasse para encerrar porque deve acontecer o mesmo que os outros fize
ram, e V. Ex' vai chegar aos 15 minutos provavelmente. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Vou fazer um esforço para concluir, 
mas, não sem antes discordar de S. Ex• o Sr. Ministro. Eu poderia fazer mais 
algumas observações sobre esses dados de V. Ex', que são muito ricos para 
exprimir uma série de fatos, por esses jã ·me dou por satisfeito. 

Se_ V. Ex• examinar o comportamento dos preços por atacado, porque se 
os preços ao consumidor é o que mede a taxa de inflação para a correção-de 
salários, é-o preço -por atacado que mede o comportamento dos lucros, verá 
V. Ex' urna coisa estranha, e, se não fosse estranha, seria até engraçado. Veja 
V. Ex• que coisa interessante, todos aqui, o Deputado Chiarelli e V. Ex', elo-

. giaram tanto a Lei n'? 6.708, que eu tive a oportunidade de criticar, em debate 
com V. Ex' aqui na outra Comissão Mista, pois para mim também não é uma 
lei muito boa, porque correção semestral, os trabalhadores já tinham con
quistado correção até de 2 em 2 meses, a lei reconheceu a necessidade de cor
reção aquém da conquista que já tinha sido realizada pelos trabalhadores, 
apenas isso. Mas, se V. Ex' verificar, em 1979, a exparisão dos preços por ata
cado foi 80,1% contra 43% em 1978. Claro que a correção dos lucros que se dá 
nos preços ou atacado está muito acima do INPC, e Veja V. Ex• que, no míní
mo, deveríamos estar na mesma casa de valores, pelo mehos próximo. Veja V. 
Ex' a disparidade dos preços por atacado em relação ao INPC. 

Os bens de produção tiveram um aumento de 86,3%, superior ao verifi
cado para os bens de consumo em 75% dos preços por atacado. 

Aqui há uma série de dados sobre os preços por atacado, mas ess_es são 
satisfatórioS, para mostrar a V. Ex• como essa disparidade permaneCe. Será 
que V. Ex' executa uma política--salarial e o Ministro do Planejamento execu-
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ta uma política sobre os lucros, que intercede, que tem um traço de inter
secção sobre a política salarial e todas as b~as intenções que V. Ext- manifesta, 
ficam eternamente paralisadas, impossíveis de serem praticadas efetivamente? 

Mas, V. Ex• diz que houve Uma diminuição da rotatividade global, da 
força de trabalho no País, em decorrência da aplicação da nova lei. V. Ex• 
não está certo. Lamentavelmente, V. Ex• aqui estã mal informado por seus 
assessores, porque, na realidade, nunca houve um índice de rotatividade tão 
elevado, em toda a história da rotatividade, nestes últimos anos, pelo menos 
de 1977 aos nossos dias, ou seja, eu tenho dados até agosto de 1980. Como é 
que nós podemos ver a rotatividade? V. Ex'" ~ão tem dados, ~m_ se~ _M!nis
tério, ninguém tem dados efetivos, isso é muito difícil obter. Então-, um dado 
que pode ser utilizado para verificação de rOtatividade é o resSarcimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, porque ele ocorre, a rigor, quando 
o empregado é despedido. Há pequenas outras formas, comprar casa própria, 
casamento, morte, mas isso não é: tão fundamental, é irrisória a participação. 
Mas o que é fundamental é que quando o empregado é despedido, vai lá e res
sarce, faz um ressarcimento do FGTS. Para V. Ex.' ter uma idéia, em julho 
deste ano, o ressarcimento foi de 10 bilhões, 340 milhões de cruzeiros, para 
uma arrecadação bruia de 13 bilhões, isso nunca ocorreu. Se V. Ex• olhar os 
outros dados verã, 7, 6, 4, 3, 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, por mês. 
Só num mês, superou toda a arrecadação do ano de 1975, só num mês, em va
lores constantes. Então, veja V. Ex'" que os dados não estão muito Corretos, o 
nível de retirada de FGTS, talvez seja hoje o maior indicador global do nível 
de rotatividade. Depois os salãrios reais dos trabalhadores não cresceu tanto 
como V. Ex's aqui imaginam, como V. Ex• tem proclamado, porque se nós 
olharmos, por exemplo, com a aplicação dos primeiros índices de INPC, e de 
correção automãtica dos salários nós vamos verificar, por exemplo, que, o sa
lário real dos metalúrgicos paulistas caiu em 1 ,9%, segundo o último relatório 
do Banco Central. E que utilizando o mesmo fato r, verifica-se que no setor de 
máquinas e equipamentos elétriCõs ocorreu Unl.a~ queda mais expressiva de 
6%, que são setores muito marcantes d.e nossa or~anizacão industrial. 

Então, Sr. Ministro, eu, na realidade, quero dizer a V. Ext- que este proje
to de lei, não o encaro como sendo V. Exf o autor, não encaro como sendo 
um projeto de política salarial. Não encaro como sendo um projeto destinado 
a conter rotatividade. Encaro-o como· utn projeto destinado a se adaptar ao 
novo modelo de transferência de recursos de poupança forçada, tal como se 
fez com o arrocho salarial, sob a forma agora de confisco, para a capitali
zação das grandes empresas, destruição da pequena e média empres~_ no País 
e com prejuízos sensíveis e ponderáveis ã.oS- iiabalhad-oÚ:s brasileiros, senão 
pelo fato de que os que terão os seus saláriO~-diminuídos, com a aplicação 
desses novos fatores, pelo fato também de que cairá, substancialmente, num 
País em que existe um árduo setor de economia não formal dos biscateiros 
que perambulam pelas cidades brasileiras, ocorrerá uma diminuição sensível 
de trabalho para esse setor, ampliando, inclusive, o desemprego, pela dimi
nuição da capacidade aquisitiva dos setores que empregam o setor não formal 
da economia. 

Como sem dúvida se refletirá também no nível da construção civil, nega
tivamente, como o Governo hoje não é mais cúmplice, parceiro, sobre qual
quer pretexto da construção civil, mas, já se volta para outras ãreas, em que o 
capitalismo internaCional tem interesse em nosso País, verificamos que isto ê, 
na realidade, uma inflexão da política econômica sobre a política salarial e 
não da política salarial pela política econômica. 

E se V. Ex• é quem assina essa lei, na realidade, o espírito dela não é o do 
Ministério do Trabalho, não pode ser da política salarial, mas, ê:, na realida
de, o espírito da política de empreguismo, de cortar o nó da crise económica, 
favorecendo o imperialismo estrangeiro, as grandes empresas, os grandes 
conglomerados. 

E os números, e não" eu, não estamos mentindo, Sr. Ministro. 

O SR. MURlLLO MACEDO- O nobre Deputado fez uma anãlise 
económico-financeira, principalmente económica do nosso País. 

O nobre Deputado traz aqui dados que não preciso conferir porque são 
dados do meu Ministério. 

Eu gostaria só de acertar um pequeno número, dos números que V. Ex• 
anotou. É que a massa salarial atingida pela modificação é de lO. 78% só, 
quando diz que é mais de 20%. 

O SR. MARCELO CORDEIRO-V. Ex• acha pouco? V. Ex• sabe que 
os salários participam em 50% das contas nacionais. Sabe o que é 10.78 desses 
50% transferidos_ para o capital? É uma fábula, V. Ex• sabe disso. 

O SR. MURILLO MACEDO- Se V. Ex• permitir a minha argumen
tação, eu só queria acertar aquilo que foi a sua afirmativa. 

O SR. MARCEt:O CORDEIRO - Eu fiz o cãlculo de oitiva, porque 
não tenho esse dado, em relação, à massa, se é 1,5% A estimativa acima de 
11,5 salários mínimos, deve dar seus 20%. -

O SR. MURILLÇ> MACEDO - Dá exatamente 10.78. 
O que eu queria salientar para V. Ex• é que a massa salarial é que é de 

10.78, de 20 salários para cima, e se é a massa, é uma parte pequena dessa 
. massa que estará, evidentemente, diminuída. PàrQ.ue, primeiro, não se vaies

perar que a economia de mercado não funcione para uma parte substancial 
desses trabalhadores. Então, este número que estã aparecendo a Y. Ex'" tão 
gritante~ -ele se reduz a proporções muito menores e eu sou um apologista da 
economia de mercado. Eu volto aqui até, de uma certa forma, me repetindo a 
dizer aquilo que jã afirmei anteriOrmente. Dentro dessa massa salarial de 1.2 
ou_ de 1.8%, que V. Ex• djsse, com muita propriedade em média de 1.5, .dentro 
dessa massa de assalariado, e dentro dessa massa salarial de 10.78, é que essa 
lei vai produzir Os seus resUltados, evitando que uns poucos ou uns muitos, 
porque nós não podemos, aprioristicamente, afirmar quantos serão, vão' ficar 
protegidos de serem despedidos. E o Resto? Se todos nós sabemos que muitos 
já ganham mã.is de 80%, eu não vejo nenhum motivo para mudar-se, repenti
namente, uma lei que se chama de lei de economia de mercado, porque não . 
dá para mudar isso, e de repente deixar de se pagar a eles aquilo que se vinha 
pagando antes. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Permite-me V. Ex•? 

O SR. MURILLO MACEDO - Pois não. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Num diálogo mais cordial, V. Ex• 
acha que essa lei assegura a liberdade de economia de mercado ou é uma lei 
que, justamente, o inverso, de intervenção na economia de mercado. Essa lei é 
uma intervenção na economia de mercado para transferir rendas. V. Ex• se 
recorda de que quando esteve aqui a primeira vez, na comissão mista ante
rior, em diãlogo conosco, eu disse a V. Ex• que uma política salarial, para ser 
verdadeiramente à altura da aspiração do povo brasileiro, deveria ser um ins
trumento de transferência de renda, transferência funcional de renda. V, Ex• 
disse não, não ê, essa política se propõe apenas a ser uma tranferência de sa
lãrios. 

Então, esta lei agora proposta, não é uma transferência de salãrios para 
salários, é uma tranferência de salârios para capital. Esta ê qu~ é a questão, 
por isso é que eu digo que esta não é uma lei salarial, é uma lei do lucr.o. 

O SR. MURILLO MACEDO- Mas, eu queria que V. Ex• compreen
desse que o escopo principal dessa modificação é evitar que, dentro da pró
pria economia de mercado, vãrios assalariados, ao invês de serem protegidos 
p-ela Lei n9 6.708, fiquem desprotegidos e sejam mar.dados embora. 

Então, o que nós estamos propondo, exatamente, dentro da filosofia de 
uma lei de mínimos, é fazer com que o aumento acima de 20 seja zero; para 
que aquele que, dentro da lei de mercado, merecer um salário maior, como jâ 
estâ merecendo em vãrias empresas,_ como salientou aqui o Deputado Chia
relli, receba e aqueles que precisarem da ajuda de seu sindicato que negociem. 
O resto,' V. Ex• há de verificar, a própria economia vai ajustar. 

Mas, gostaria ainda de dizer a V. Ex• o seguinte: quando V. Ex• cita nú
mero de empresas de l a 5 empregados, 5 a 1 O empregados e vai aí na sua es
cala, V. Ex• diz sempre, l a 5 salários mínimos, 5 a 1 O salários mínimos e mais 
de I O salários mínimos. V. Ex'" vai verificar que mais de lO salários mínimos 
não têm aí a análise de quantos mais são superiores a 10, o que invalida, de 
uma certa forma, o raciocínio de pequena e média empresa, onde segundo os 
nossos cálculos, a incidência de assalariados em níveis mais elevados é muito 
roeDor do que nas grandes empresas. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Então o poder de competição entre 
a pequena e grande empresa está virtualmente eliminado. 

O SR. MURILLO MACEDO - Essa lei não interfere com a pequena e 
média empresa, a não ser em algumas que tenha, eventualmente, assalariadOs 
superiores a 20. Isso é que eu quero dizer. É que essa massa de assalariados é 
uma maSsa de assalariados que está muito mais concentrada nas grandes em
presas. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Posso fazer uma pergunta a V. Ex•? 
O SR. MURILLO MACEDO - Perfeitamente. 
O SR. MARCELO CORDEIRO~ Se uma empresa tem possibilidades 

de ampliar a sua taxa de capitalização mais do que outra, eu pergunto a V. 
Ex' qual das duas hipotéticas empresas prevalecerá· no mercado? 

O SR. MURILLO MACEDO - Isso jã é um processo econômico que 
nenhum de nós vai poder contestar, porque a sua pergunta já contém a obvie
dade da resposta. 

O SR. MARCELLO CORDEIRO- Eu só perguntei a V. Ex> porque o 
raciocínio de V. Ex• conduzia a negar esse óbvio. 

O SR. MUR!LLO MACEDO- E que V. Ex• estâ enfocando o assunto 
sobre um aspecto completamente diferente daquele meu. Eu enfoco o assunto 
sobre o lado de proteção ao empregado que poderia ser, eventualmente, man~ 
dado embora. e que já está sendo mandado embora. 
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Para conhecimento de V. Ex•, eu gostaria de dizer o seguirite: eu -sou um 
Ministro que anda muito, que visita fábricas e que conversa muito. Eu jã te
nho tido manifestações dos próprios empregados, dos próprios altos assala
riaods, a preocupação deles com determinado aumento maior e a sua insegu
rança em função do aumento da lei. 

V. Ex• hâ de compreender que existe realmente preocupação e, se existe 
preocupação, é porque jã existe exemplo, é porque jâ existe a rotatividade. 
Então, a nossa preocupação é erri proteger, mesmo que seja um número redu
zido de empregados, mas proteger esses empregados que poderiam realmente 
ser despedidos. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Fui eu mesmo que disse que a rota
tividade tem aumentado. 

O SR. MURILLO MACEDO - V. Ex• diz o seguinte: que a Lei n• 
6.708, contrariando aquilo que eu imagino e que tenho apregoado e contra
riando, tambêm, aquelas declarações aqui do Deputado Chiarelli, ê uma lei 
imperfeita, é uma lei que não trouxe praticamente nada porque já havia por 
parte do trabalhador brasileiro urna conquista muito mais_ace_ntuada, que já 
se fazia até aumentos de dois em dois meses e que a lei, tão-só e unicamente, 
veio consagrar, em termos inclusive de números de reajuste de prazo maior, 
alguma coisa que ele já tl!lha conseguido em prazo menor. 

Eu gostaria de dizer a V. Ex• é que esses reajustes, a prazo menor, podem 
continuar, na base do acordo sendo conseguidos. [sso aí é normal, é natural e 
o Deputado Chiarelli, que é um expert do assunto e que acompanha detida
mente o processo trabalhista brasileiro trouxe-nos aqurdados a respeito de 
acordos feitos, principalmente no Rio Grande do Sul, onde aquilo que os em
pregadores concordaram e aquilo que foi pleiteado pelos empregados foi, 
exatamente, a trimestralidade. Isso aí, me parece que não Invalida a qualida
de da lei. Acho mais, acho que contrariando aquilo que é o ponto de vista de 
V. Ex', nós tivemos, durante a negociação da lei, uma manifestação inequívo
ca de toda a sociedade brasileira em defesa da própria lei e isso já foi argüido 
aqui. 

Então, veja V. Ex• que os seus argumentos, de uma certa forma, estão 
contrariando o próprio trabalhador, que pelas manifestaçõpes as mais inequí
vocas na imprensa brasileira, e ontem aqui, conforme também foi salientado, 
defendeu essa lei. E se ele defende essa lei, é porque a lei não é tão mã, não é 
tão ruim, não é tão ineficaz, não é aquilo que V. Ex• estâ dizendo. De maneira 
que eu gostaria de dizer que a sua- análise econômica, conquanto tenha inter
faces com o meu problema no Ministério do Trabalho, que me parece muito 
interessante, nós deveríamos, evidentemente, muito menos num debate, por
qU;e uma análise econômica significa· um poder de discussão mais profunda, 
numa hora qualquer, com V. Ex•, aprofundar, como dois brasileiros que que
rem o bem de nosso País, aprofundar para verificar, quem sabe numa abertu
ra econômica, se realmente o seu ponto de vista se coaduna com o meu, ou se 
o meu não se coaduna com e de V. Ex• Mas em termos de lei salarial, eu con
tinuo achando, malgrado V. Ex• tenha uma opinião contrãiia, que este proje
to de modificação é um projeto que Vhfa ·ajudar o empregado no sentido de 
evitar que ele seja despedido e, ao mesmo tempo, continuo achando que a Lei 
n9 6. 708, mais do que a minha própria convicção, recebe da sociedade o elo
gio mais -eloqUente, da tranqUilidade e paz social que nós gozamos, aquilo 
que é a prova inequívoca da sua eficácia. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Como atíngimos as 12 ho
ras, a mesa consulta o Sr. Ministro se ainda dispõe de mais algum tempo para 
o quarto interloctor. 

O SR. MURILLO MACEDO- Mais um. 
O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo) '- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Ministro, V. Ex• atê o momento 

tem escutado parlamentares que são estudiosos de assuntos trabalhistas. 
Agora V. Ex• vai escutar apenas um parlamentar curioso do assunto e que es
tá interessado em formar um índice de razão a respeito da matéria em pauta 
que será votada pelo Congresso. 

V. Ex'" vê que o tempo, às vezes, modifica opiniões. Quando foi apresen
tada ao Congresso a atuallei salarial, nós tivemos as reações mais violentas 
contra essa lei. Recordo-me, mesmo, que, no dia da votação, votamos sob 
apupos, dizendo-se que esta lei nenhum beneficio traria à classe trabalhadora. 
No entanto, hoje, nós vemos que esta lei estã sendo defendida por todos, que 
não desejam qualquer modificação a ser apresentada neste momento. 

Mas, Sr. Ministro, o Deputado Marcelo Cordeiro, no desenvolver do seu 
aTrazoado, já tratou de um assunto que eu gostaria de abordar hoje. Foram 
as acusações, apresentadas ontem aqui, pelo Sr. Bareli que diz que a nova lei 
salarial vai aumentar o lucro das empresas, chegando ao ponto de afirmar 
que o INPC, qualquer que seja o setor, a redução do setor industrial serã de 
1,3, no comércio de 0,4% e no serviço-2%. Haverâ, portanto, um decréscimo 
na folha de pagamento das empresas. 

Esse aspecto for"abordado. Mas eu tenho uns pontos, Sr. Ministro, em 
que eu tenho necessidade de esclarecimento de V. Ext- O problema, por exem
plo, da regionalização do INPC. Nós sabemos que o INPC é calculado em 
determinado Estado. A média do INPC, no- Brasil, muitas vezes é bem mais 
alta do que essa base de cálculo do INPC que é realizado para as modifi
cações salariais. Então, temos aqui algumas propostas, inclusive uma de mi
nha autoria, solicitando que haja a regionalização do INPC para evitar, o que 
eu não chamaria o confisco salarial, para evitar a deflação do salário em áreas 
onde o aumento é bem maior do que aqueles que é tomado por base para as 
modificações salariais. -

Também fala-se aqui que este projeto de modificação da lei salarial tem 
por base mais o problema da rotatividade e ê reconhecido por V. Ex• e pelos 
Srs. Congressistas, de que a rotatividade maior está na faixa menor dos assa
lariados de 1 a 3 salários mínimos. V. Ex• fala na transformação do problema 
de recursos humanos para a especialização dos operários, que isso facilitaria, 
para evitar a rotatividade. Mas não haveria, por acaso, uma culpa da parte do 
FGTS, que determina que o pagarrieilto feito pelo empresariado, quando hã 
uma demissão sem justa causa, pague uma multa ínfima de 10%, e, portanto, 
que esta multa seja aumentada, pesando mais no bolso do empresariado, não 
haveria desta maneira a possibilidade de se evitar um pouco esta rotatividade 
maior nesta classe baixa? Ou seria, também, Sr. Ministro, no m6mento em 
que estamos vendo _a necessidade de uma reforma da política econômica na
cional, fazendo com que haja uma preocupação maior com a contribuição da 
economia interna, evitando tanto a preocupação que tínhamos de procurar 
recursos externos para o nosso desenvolvimento, e que com essas medidas 
que estão sendo tomadas de diminuição de salários das faixas mais altas, da 
classe média e alta, que tem o poder, que tem as condições de poupanças 
maior do que os demais, que esta retirada de salãrio não viria também a pre
judicar esta nova mentalidade económica que temos que incutir na nossa 
política nacional? 

Por isso, Sr. Ministro, é que eu apenas estranho da parte do Deputado 
Marcelo Cordeiro, quando S. Ex• fala que essas transformações solicitadas, 
S. Ex' declarou que seriam para favorecer grandes empresas multinacionais 
ou capitalismo estrangeiro. Mas, no entanto, as críticas que estávamos ouvin
do até hoje, e que são constantes, de que esta modificação acima de 20 sa~ 
lários mínimos, isso daí era para atender às necessidades das empresas esta
tais nacionais, que não tinham condições de pagar o aumento salarial daque
les que recebem um salãrio mais alto. 

V. Ex• veja que hã uma incoerência de posições. Uns acusam a defesa das 
empresas estatais e outros acusam que essa medida é para atender multinacio
nais. 

Era apenas isso, para evitar que eu ultràpasse o tempo e V. Ex• não tenha 
atraso nas suas obrigações. 

O SR. MURILLO MACEDO- Nobre Senador, eu gostaria de dizer o 
seguinte, a respeito dos comentários do Economista Bareli, eu acho que devia 
tecer a seguinte observação, O Economista Bareli, que é uril dos principais 
homens do DIEESE e que merece todo meu respeito, raciocina em termos ab
solutamente teóricos. Eu já disse, e já repeti muitas vezes, que essa distri
buição da renda salarial por classes de salários, que é baseado na RAIS, é 
uma distribuição que podemos trabalhar para verificar realmente o que acon~ 
tece com a aplicação da lei em cima dela. Porque, com a lei em cima dela, se 
comportaria teoriCameriti., de uma certa forma absolutamente matemãtíca. 
Mas, no momento em que intervém no processo a chamada economia de 
mercado, aí muda substancialmente e. só com pesquisas exaustivas é que che
garíamos a um resultado concreto daquilo que, na realidade, está acontecen
do. 

Então, raciocinar-se que a aplicação desses novos índices vai significar 
um percentual .. x" de diminuição da renda salarial desses altos assalariados e 
uma transferência desses salários para a empresa, é absolutamente teórico, 
porque a prática tem demonstrado que um número muito grande de empre
sas, à proporção que investe, e investe muito, em termos de treinamento, em 
termos de tecnologia mais avançada nos seus altos funcionários, não querem 
perder esses altos funcionários. Aqueles que não investiram tanto e que têm a 
possibilidade, aí sim, de trocar esse funcionãrio, apesar de alto assalariado, 
por um outro que ganhe menos e as funções são diversas e a razão pela qual 

·isso se acentua muito mais no setor serviÇo do que no setor industrial, é que 
então verificamos a modificação: Um não precisa de proteção, o outro, sim, 
precisa de proteção. E foi essa a razão principãl que fez com que nôs, depois 
de sugeridos pelo Ministro Delfim N etto, que procurado por diversos setores 
da economia nacional, que manifestaram a sua preoCUpação, discutíssemos, e 
discutimos exaustivamente, para fazer algum acerto de rumo, dentro da lei e 
que é isso que trouxemos ao Congresso Nacional. 
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Por outro lado, o problema da rotatividade, acho que V. Ex• abordou 
com a maior propriedade. ~evidente que acredito e acredito muito que, no 
momento em que estamos com uma lei que tem o sentido, realmente, distri· 
butivo _salarial, no momento em que estamos injetando mais salários na base 
da pirâmide e evitando que o âpice da pirâmíde não cresça na mesma pro
porção que aquela base, estamos, realmente, promovendo a feitura de uma 
classe média nestt.: País. 

Agora, é evidente que se estamos aumentando.mais_do que u INP(' na 
base da piràmide, a tendência naturai, da economia de mercado, numa eco
nomia de oferta de ei11 .... reg~dos. como é a econo-mia que estamru_ vivendo. é 
evidente que z tendência do empregador seria trocar o seu empregado que foi 
aumentad, .... e que não tem uma qua!íficação espeCial por um outro que ele ad
mitiria com um salário menor, se ele nãO tem() salário profissional, admitiria 
~om um salário menor, porque também aquele outro nãv tem qualificação. 

Então. a nos:.;a preocupação é dar qualificação prOfissional a essa gente 
que já está i.rabalhando. se juntado a ele ao ·lreinamento que ele tem dentro da 
própria empr~~a. e\-itaria que o empregador trocasse porque ele teria aí l.i.ID 

prejuízo c a economia de mercado estaria a perigo. 
V. Ex• aborda, e aborda com muita propriedade, o problema do Fundo 

de Garantia e quero louvar o eqcilíbrio das suaS perguntas. Gostei demais, é 
uma cont.·ibuiçào muit0 g~·ande para uroa discussão como esta que estamos 
realizando aqui. Realment~;:, acho que o Fundo de Gai'antia de Tempo de Ser
viço tem, de uma certa forma, -sido cUlpado p"ef3 excessiva rotatividade. Acho 
que a sociedade brasileira, como um todo, reconhf'ce que o Fundo de Garan
tia, até pela dificuldade de acesso que o empregado tem a essa poupança que 
lá fez, ele próprio provoca a sua expulsão, ele própfíó provoca a sua demis
são, ajUntando a esse-o argümeilto, ja-a:presentado por V. Ex•, que é o dos 
10% que s.eri~ mín-iiii.o. 

Ora, estamos a esta altura com a nossa Comissão de nova CLT em per
feito anda.mento e este é um trabalho que, evidentemente, vai ocupar muito 
das nossas preocupações e de nos~a boa vontade. 

Quanto ac problema que V. Ex• salienta, se não seria incongru\::nte, 
numa hora em que estamo~ batalhando por aumentar a poupança interna, fa. 
zer com que seja dir.i.Ífti.IÍdo ex~ttatTlen_te o iã.láno dessa gente que ganha mais, 
também, teorican.entc, concordo que a resposta ::.cria assim. Mas a minha 
respl'\sta estaria muito mais naqiiefas palavras iniciãis. Onde eu dis~e que- a 
economia de mercado v".i funcionar e que Isso não significa que todos vão ga
nhar, realmente, clentro da lei q•Je é Ir-t de mínimo. O que vai acontecer é quC" 
aquele que teria sido todado, deixará de ser rodado. Muiti'J obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Ministro, eu gostaria que V. Ex• 
abordasse o problema da regionalização, que acho que V. Ex• não abordou. 

O SR. MURJLLO MACEDO- Nobre Senador, sempre defendi are
gionalização. O Ministro Delfim Netto tambêm sempre defendeu, mas en
contramos alguns obstáculos. Primeiro, a política salarial, a política de admi
nistração de pessoal das granC:es empresas que ficaria, -evidentemente, capen
ga, com o salário da mesma classificação num lugar e o salário de classifi
cação diferente noutro lugar. 1\·ias, apesar disso, é possível e a gente sempre 
encontra solução; ê solução difícil, mas se encontra 

O que estamos not~nd_o_é que Cada vez mais se aproximam os INPCs cal
culados nos vários lugares brasileiros. A esta altura, nós já temos af algun& 
estudos, já estamos fazendo algumas pesquisas e já estamos cem os INPCs 
tentativas em várias outras cidades brasileiras. A tendência hoje é de, real
menti!, uma equalização. O que não justificaria, a esta altura, ê fazer a regio
nalização. Chegamos a esta conclusão depoi::; de, realmente, estudar profun
damente o assunto e verificar que, cada vez mais, eles estão-se aproximando. 
Então, uma modificação agora que traria, evidentemente, conseqüências ain
da um pouco desagradáveis no ajuste da política salarial das empresas nado· 
nais, aquelas que têm âmf".ito nacional, o chamado custo-benefício não justifi
caria. E espero que. dentro de muito pouco tempo, a difCrença será tão mini
ma que V. Ex• estará, absolutamente, convencido como nós ficamos, o Mi
nistro- Delfim Netto e eu, do desnecessário da regionalização nessa hora. 
Muito obrigado. 

O SR. ALCEU COLLARES -Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O SR. PRESIDE.NTE (Affonso Camargo) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Alceu Collrr.res. pela ordem. 

O SR. ALCEU COLLARES- Formulei uma pergunta ao Sr. Ministro 
e, lamentavelmente, S. Ex~ ainda não respondeu. _e a quinta ou sexta vez que 
me encoiltro com o Sr. Ministro e que faço a mesriúl-pergunta e que-não te
nho o prazer da resposta. 

Se S. Ex!'- está cumPrlilOOO~ú't. 81 da CLT qú.e determina a pesquisa para 
saber quanto da alimentação, da habitação, do vestuário, da higiene e do 

transporte para o salário mínimo~ Se S. Ex 9 está fazendo esta pesquisa, se o 
Mini~tério fez, -e se fez, se pode mandar para: 6 Cõngresso Nacional para que 
possamos exercer o poder de fiscalização sobre essa pesqui~:a, que é taxativa, 
deve ser feita para descobrir o valor desses fatores. 

O SR. MURILLO MACEDO-· Eu direi a V. Ex• .JUL todcs os estudos 
que temos no Mini$tério do Trabalho estão à disposi.;~h, d::· V. E,;• em qual
quer mome~to. 

O SR. ALCEU COLLARES --Só quero esse, nã>) q~ero outro. Só com 
esse eu já fico satisfeito. -

O SR. IvtL'RILLO l'vfACEDO- Vou verificar quais são os númerm 
q_ue ~~!)lOS, quais foram as conseqUências e traremos, e\'ider_~.temente~ tão logo 
seja pos_si\'el, ao conhcciml!nto de V. Ex• 

O SR. ALCE.TJ COLLARES - Está sendo fe;to, então? 

O SR. MURJLLO MACEDO- Todos os estudes que temos, nós trare· 
mos. 

O SR. ALCEU COLLARES - Esse da pesquisa do sillário mínima·~ 

O SR. MUR!LLO MACtDO- Os estudos sào amplos. 

O SR. ALCEU COLLARES - Estou falando rios estudos sobre o sa· 
!ária r11ínimci. 

OSR. MURJLLO MACEDO- O estudo é muito mais amplo ... 

O SR. ALCEU COLLARES -A pesquisa para saber o valor da ali· 
mentaçào. habitação etc. 

O SR. MURILLO MACEDO- O estudo significa alguma coisa com-a 
amplitude m~ior do que o ... 

O SR. ALCEU COLLARES -Quero só o pequem no. 

O SR. MURILLO MACf:DO- Estou querendo traze" tudo para V. 
Ex• Vamos trazer para V. Ex• todos os números que tiv~rrnos. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Sr. Ministro, o Deputado 
Benedito Marcí!io, que seria o prÓÃinio, pede uma concessão de cinco minuM 
tos paret uma pcrgur.ta só. Não sei se V. Ex' tem condiçõ-:-s cu não. 

O SR. MURILLO MACEDO - (Fora do microfone) 

O_ SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Para uma breve pergunta, 
nobre Deputado. 

O SR. BENEDITO MA-RC!LIO - Sr. Presidente, não poderia deixar 
de registrar aqui que, lamentavelmente, como sindicausta cassado pelo Mi
nistro Murillo Macêdo, hoje, também, infelizmente, cassaram a minha pala
vra para falar ªqui no Congresso. Quero registrar aqui o meu veemente pro
testo porque somos representantes dos trabalhadores, ne-sta Casa, e temos 
perguntas seriíssimas _a fazer a S. Ex•, o Sr. Ministro do Trabalho. 

Sabemos perfeitamente dos compromissos que S. Ex• tem, mas o assunto 
que estamos aqui hoje debatendo, nesta Comissão Mista do Congresso, ê de 
suma importância para o povo brasileiro, principalmente para os trabalhado
res brasileiros. 

Fica registrado o meu protesto. 
Eu gostaria de dizer que a Lei n9 6.708, para nós trabalhadores, ê a lei da 

fome e a emenda que o Governo encaminhou para o Congressc, a lei da von
tade de comer, é a lei da fome e de vontade de comer, porque, para os traba
lhadores, nenhuma das duas legislações, que aí estão, satiSfazem. E somos 
cassados justamente pelo Ministro do Trabalho porque tivemos t coragem de 
enfrentar com os trabalhadores aquilo que os trabalhadores brasileiros real
mente desejam, que ê uma transformação dessa sociedade no aspecto social, 
no aspecto econômico e no aspecto político, onde os trabalhadores, realmen
te, não aceitam essas medidas paternalistas do Governo. 

Nós, trabalhadores, desejamos, realmente, urna transformação com uma 
melhor distribuição da renda. Defendemos, tambêm as reivindicações sociais 
corno a mudança da estrutura sindical, neste País, com liberdade de autono
mia para os sindicatos, para negociar diretamente com os empregadores os 
seus salários. O reconhecimento do delegado sindical, a garantia de emprego, 
ir:tclusive, que S. Ex• o Sr. Ministro do-Trabalho,_ nas suas _exposições, estâ de
fendendO a alteraçãO da própria lei porS. Ex• encaminhada ao Congresso, na 
qual tivemos oportunidade de apresentar 187 emendas, na época. e das 187 
emendas, nenhuma foi aprovada que_ vieue aos encontros dos interesses dos 
trabalhadoreS, a- nãO ser corrigir alguma distorção ainda maior que a própria 
lei não previa. 

Os trabalhador:es desejam, realmente, Sr. Ministro, a garantia no empre
go e garantia no emprego elimina de vez a rotatividade da mão-de-obra, colo
cada aqui nesta ComiSSão, no dia de hOje, como argumento da mudança des
sa mesma legislação. V. Ex• sabe perfeitamente que não ê modificando essa 
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lei, com o-encaminhamento da Me_n_.sa.gem n'>' 135, que vamos chegar a um fa
tor satisfatório com referência à rotatividade. Até concordamos com V. Ex• 
quando diz que a rotafh'idade diminuiu, rnas não assegura V. Ex~ que dimi
nuiu a rotath1dade. O que é rotath;idade e o que é desemprego? Diminuiu a 
rotatividade, mas aumentou sensivelmente o desemprego em nosso Pais, por
que a rotatividade é dispensar time admitir outro. Isso é que chamamos de · 
rotatividade. E desemprego, é desemprego mesmo, como em São Paufo exis
tem mais de 500 mil desempregados. E. V. Ex• sabe disso. 

Por tudo isso. Sr. Ministro, é que nós, realmente, não ~oncordamos corr. 
v::. argumentos que V. Ex• traz hoje nesta Comíssão Mista. O que desejamos, 
realmente. é a livre negociação coletiva, com pleno direito do ex.ercicfo de gre
' c, e essa-s propostas de reivindicação dos trabalhadores, V. Ex• conh~ce tão 
bem quanto eu e aí vejo, realmente, uma clistâncía muito grande entre o pen
~amento do sistema defendido por V. Ex• e as reais necl"..sSidades por que pas
.;;r~m os trabalhadores e as propostas que reivindicam. Tívemos nós a oportu
nidade de apresentar um substitutivo, que, realmente, rhodifica tOtalmer.te 
~!:Sa estrutura sabrial vigente e-. ínclusívt, regulamenta, !..ur.hém, a própria 
rarticipaçào na justiça do trabalho, quando ela deve intervir no dissídio cote
tive de categorias profissionais. 

Por tudo isso, Sr. Ministr.:>, é que não concordamos com os argumentos 
aqui apresentados em apoio de Mensagem n9 135. Realmente, a quem vem 
heneficíar essa mensagem? Aos trabalhadores·t E uma pergunta que faço a S. 
Ex• o Sr. Ministro. Essa Mensagem n9 135, encaminhada ao Congresso Na
cional, a quem ela vai beneficiar? Garantia de emprego, não vai assegurar. 
Garantia de emprego ê com a legislação assegurando a garantia no emprego. 
Realmente, os nobres colegas, inclusive, aborda i-am com muita propriedade a 
quem esta mensagem vei beneficiar. Tenho certeza absolUta que tião vai bene~ 
ficiar os traba1hadores. E S. Ex•, Ministro do Trabalho, como Ministro do 
Trabalho, também deve ter consciência de que essa emenda não vai beneficiar 
c.s trabalhadores. 

Com referência à desco-nfiança total que existe no meio dos trabalhado
res sobre política salarial e o Sr. Ministro disse, inclusive, com muita proprie
dade que não existe manipulação de índices do INPC, porque é um Governo 
sério, não vai manipular índices, n6s gostarí::JmóS de saber, no ano de i.973, 
no ano de 1974, os governos eram os mesmos, os bomens, também, por incrí~ 
vel que pareça, são os mesmoS. E os 34,1% que foram manipulados? Todos 
nós temos conhecimento, e a opinião pública também conhece e todos os de~ 
partamentos de estatístíca também acusaram, a manipulação dos 34,1% por 
S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, na época, Delfim Netto, e hoje Ministro do 
Planejamento, o qual jâ estã dando a sua demonstração de força, que real
mente a tem neste Governo e que, infelizmente, o nosso Ministério do Traba
lho não tem, porque jã cedeu hoje e vai ceder amanhã, como sempre, às pres
sões do sistema, das multinacioriãis, do capital estrangeiro e das grandes em
presas que, infelizmente, mandam neste País. 

Nós esperãvamos, inclusive, Sr. Ministro, que aquela Lei de fome que ci
tei, que -é a 6.708, pudesse ser um ponto de sustentação do Ministro, confor
mes: -Ex-;;-na -época~·esteve aqui;-aetenaendo--ã âiSJr11:iutçao-matSjust.a- âa ten
da, beneficiando aqueles que menos gan:iam. M:is verifiquei também que S. 
Ex' cedeu à pressão hoje, do ••sistemão" e infelizmente cassou os dirigentes 
sindicais, interveio nos sindicatos. Tambêm não foi por iniciativa de S. Ex• o 
Sr. Ministro, fOi por pressão do próprio "sistemão~·. Hoje afrouxou, também 
na política salarial, o que foi U:ina decisão do ·~sistemão". Lamentavelmente, 
nós, trabalhadores, só temos que lamentar essa decisão, com que, de forma 
alguma, concordamos, Sr. Ministro, com essas medidas pã-ternalistas, inclusi
v~ com agravantes, prejudicando cada vez mais os' trabalhadores, -porque 
essa lei vem prejudicar o trabalhador, não vem beneficiai' ninguém. O que os 
trabalhadores desejam não é isso. 

Nós queremos é a livre negociação coletiva, é isso que reivindicamos a S. 
Ex• o Ministro do Trabalho, que, se deseja fazer alguma coisa pelos trabalha
dores, reformule essa política salarial, essa CLT que está ai superada no tem
po e no espaço e que possibilite ao sindicato a sua liberdade, a sua autonomia 
porque a grande verdade, Ministro, quem não cumpre a lei, neste País, iriclu
sive, é o próprio Governo. 

Quero aqui aproveitar a oportunidade para fazer mais uma denúncia. v. 
Ex' tem conhecimento de que o Banco do Brasil não cumpre a Lei n9 6.708, a 
lei do salário semestral, não paga salário semeStral para os bancários? S. Ex' 
o Sr. Ministro deve ter conhecimento disso. Quais as medidas concretas que 
S. Ex• tem adotado para que os trabalhadores não sejam preJudicados nesse 
direito que a própria legislação lhe assegura? Por tudo isso. Sr. Ministro, é 
que reivindicamos a revogação da 1.632. que amarra os bancários de se uni
rem e se unificarem para conqUiStanJs seus direitós e a 4.330, que é urna lei 
antigreve, e reivindicamos a liberdade e autonomia para os sindicatos. Se V. 
Ex• está bem intencionado, como acredito que estã, no Ministério do Traba-

lho, V. Ex' deve, realmente, proporcionar aos trabalhadores o direito da livre 
negociação e da liberdade e autonomia sindicais. 

Era isso que queria dizer. 

O Sl.i... MUR!LLO MACEDO- Nobre Deputado, a respeito da infor--
mação .de que o Banco do Brasil não cumpre a Lei 6.708, procurei saber do 
Banco do Brasil, porque fui procurado pelo dirigente sindical, pelo presídente 
do sir.dicato aqui de Brasília, e a ele i!dormei aquilo que foi a resposta rect.bi
da do Banco do Brasil: com o Decreto 1.798, eles não tiveram a opo, tunidade 
dt:. acertar no seu computador o pagamento de 1.u11 mê-.s do reaJUSte semestral, 
mas ~izeram um adiamento e se comprometeram a pagar, neste uês 1gora, a 
diferença entre a adapta~ão entre o Decre:.o o~? 1.798 e aquilo _que foi o reajus
te semestral. 

Essas informações, já as dei àquele presidente dç, sindicato que me fez a 
indagaçàv, ou que o q!l-~ fD.C fez a reclamação . 

De tudo aquilo que V. Ex• disse, aléffi de:.ta p-ergunta sobre o Banco do 
Brasil, _houve urna ;)Utra pergunta, que foi a r:le c.;ue se essa reformulação favo
re~;e ao trabalhador ou ü~O. 

Acho qur. iá r:spondí e' au:)tivamente, aqui, n:iCl h<i necessidade de can~ 
sar mais 05 nobres Deputados c Senadores com a rep-!tiçàt) Ja"uilo que disse. 

Chama~me a atenção, de todo o st::u pn:-nunciamento, o seguinte: V. Ex~ 
coú1eça dizendo que é principio elernc:"~ta_:-, democrático, o direito de um De
putado, dentro de um? Comissão como esta, poder falar qu.~ r.lg~em cassou o 
seu mandato e que alguêm cassou a sua palavra. 

O SR. BENEDITO MARC!LIO - Quase me cassaram. 

O SR. MURILLO MACEDO- Pois é isso mesmo qu< eu ia dizer, ql•e 
houve, Cntão, aí uma diferença de verbo, porque V. Ex• pôde manifestar-se, 
com toda a liberdade, aqui estamos debatendo com V. Ex·· Cassar mandatos, 
V. Ex• conhece bem todo o episódio, porque dele participou numa intimidade 
muito grande. Usamos da lei, porque somos amantes da lei e dela usaremos 
qvmtas vezes fo; necessário, n:..e.;HlC' que is-~o n0s dou. l\1\'dificaçãc da lei, 
nela estamos trabc::bando, V. Ex~ não encontrará jamais urr. ato meu que não 
seja realmente calcado na Lei. Muito obrigado. 

O SR. ALBERTO G0LDMA~I- Peco a •>alavra, pele order.> .. Sr. Pre-
s~dente. - -

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo} - Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Deputado Alberto Goldman. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Consultaria a V. Ex~ se nós teríamos 
a possibilid::!de rle, ainda, manter este debate, porque me parece que o tempo 
que foi dado a esia Comissão e ao Congresso em si para que se dej1t.;;sse est". 
questão, que me parece muito mais séria do que uma simple!S q~cstàv de polí
tica salarial, isso está demonstrado pelas declarações do Ministro Delfim 
Netto, hoje, que deixa claro isso aqui, na sua modificação de toda a política 
económica de Governo, quando afirma que o País não pode mais fiOanciar o 
seu desenvolvimento na base dos recursos externos, mas terã que desenvolvê
lo na base da poupança interna e me parece que esse projeto de lei estã inserí
do dentfõ disSO,-pefgUniã-fià -a V. -Ex• se-riós tedariioS 2.- p3sSil:-..iHd:.fde-, -ai riCa-, 
ante, do encerramento dos trabalho~ desta Comissão, hoje à t2rde, ou ama
nhã, ou na semana que vem, ainda, poder continuar o debate, que me parece 
foi extremamente insttficiente para os de.i',~lOS d(.Sta Corr1issão ·e os desejos 
des!a Casa. · 

O SR, PRESIDENTE (Affonso Camargo}- A Mesa informa ao nobro 
Deputado Alberto Goldman, e inclusive já ia fazer isso, no final da ·tossa reu
nião, de. que o Ministro Delfim Netto confirmou a sua vinda a est::~. Comissãt' 
no dia 11, terça-feira, às 16 i1oras. Acredito que será a :n:lhor oportunidade 
para continuarmos este debate. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- E essa relaçãc de inocritos deve con
tinuar, acredito. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Pediria que os parlamenta
res, mais especialistas na matéria, que procurassem, naturalmente:-, se inscre-
ver em primeiro lugar. Agora, se a Comissão concordar que continJJe a lista, 
para nã_o prejudicar aqueles que estavam inscritos e não pudera;n questionar 
o Ministro Murillo Macêdo... -

O SR. ALBERTO GOLDMAN -Acho que seria melhor uma nova 
inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- Então, os Srs. parlamen• l· 
res que estão interessados em fazer a interpelação, com mais garantia de tem
po, que procurem inscrever-se nos primeiros lugares junto à Secretaria da Co
missão. 

O SR. ALCEU COLLARES - Nós vamos apela.. entãc, çara que S. 
Ex~s. quando forem convidados, que deixem um horário n~vessári.v fiara um 
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amplo debate sobre a matéria. É a segunda vez que S. Ex• o Sr. Ministro Mu
rillo Macêdo, que já compareceu na Câmara e agOra veio ao Senado, aqui 
comparece com hora marcada. Parece-me que Ministro, que serve ao público, 
não tem hora marcada, e esta é a Casa do Povo. Por mais xaropes que pOssam 
ser as interpelações, elas provêm da legitimidade do mandato popular de cada 
um. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- A Presidência agradece a 
presença do Sr. Ministro Murillo Macêdo ... 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Sr. Presidente, gostaria, antes que V. 
Ex"~- encerrasse, de fazer um reparo, acredito que seja a quinta ou sexta vez 
que o Ministro Murillo Macêdo aqui vem para participar de um debate aber
to, o que não é um favor, mas, acredito que- s·:-Ex• não se tem negado ao de
bate e isso deveria ser registrado para que não ficasse in a/bis uma acusação 
gravíssima. 

O SR. PRESIDENTE (Affonso Camargo)- A Mesa agradece, portan
to, a presença do Sr. MiniStrO Murillo Macêdo, que, evidentemente, trouxe 
informações e esclarecimentos à Comissão e declara encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 35 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto d.e lei n'·' 
32, de 1980 ( CN ), que ualtera a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 
1979, que disJX)e sobre a correçào automática dos salários, modifica a 
política salarial, e dá outras prm:idências". 

6• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1980 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dez horas, na Sala de Reuniões da .. Ala Senador Nilo Coelho", presentes 
os Senhores Senadores Almir Pinto, José Lins, Bernardino Viana, Affonso 
Camargo e Deputados Carlos Chiarelli, Nilson GíbsOn, Túlio Barcelos, Mar-

cela Cordeiro e Alceu Collares, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir p<irecer sobre o Projeto de Lei n9 32, 
de 1980-CN, que "altera a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe 
a correção automática dos salários, modifica a política salarial, e dá outras 
providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, Passos Pôrto, Leite Chaves, Franco Moo
toro, Marcos Freire, Roberto Saturnino e Deputados Adhemar Ghisi, Boni
fácio de Anadrada, João AlVes, Aurélio Peres, Péricles Gonçalves e Lourem
berg Nunes Ro~ha. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhoS pelo Senhor Pre
sidente, Senador Affonso. Camargo, que, solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprov~da. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que, ao Projeto foram ofe
recidas 50 (cinqUenta) emendas, todas julgadas pertíneiltes pela Presidência. 

Em seguida, o Senhor Senador Affonso Camargo concede a palavra ao 
Relator, Senhor Deputado Nilson Gibson, que emite parecer favorável ao 
Projeto, rejeitando todas as emendas a ele apresentadas, com a alteração pro
posta na Emenda de n9 51-R. 

Finda a leitura do parecer, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se
nhor Deputado Alceu Collares, que, baseando-se em dispositivos regimen
tais, solicita vista do parecer, sendo esta deferida pelo Senhor Presidente. 

Antes de· dar por terminados os trabalhos da Comissão, o Senhor Affon
so Camargo convoca nova reunião para as dezesseis horas de hoj~. dia doze 
de novembro de mil novecentos e oitenta, nesta mesma Sala de Reuniões, 
quando será discutido e votado o parecer do Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Çomissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 
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GUILHERME C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 
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Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
ClÓVIS BEVILÁCQUA PAUlO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal- 4154 lEOA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal- 4154 

SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA i j,QQ C.l.S. lEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C. E. 
Ramai-38B8 

FRANCISCO 
ClÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal- 4154 LEI LA RUI BARBOSA 

i i ,oo C.M. 
Ramal 4154 CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -ATA DA 189• SESSÃO, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1980 

l.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofício do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 84/80 (n' 4.023/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir, ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito es
pecial até o limite de c;s 664.000.000,00, para o fim que especifica. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 211/80-DF, que "estima a Receita e 
fixa a Despesa do DisttilC:i"Federal para o exercíciO financeiro de 1981". 
(Redação final.) 

-Projeto de Lei do Senado n9 170/80, que '~dã noVa redação adis
positivos da Lei Orgâilica dos Partidos Políticos". 

'- Projeto de Resolução n• 138/80, que autoriza a Prefeitura de 
Pirassununga-SP, a elevar, em Cr$ 15.537.829,42, o montante de sua 
dívida consolidada iri'terna. (Redação final.) 

-Projeto de Lei da Câmara n' 74/80 (n' 3.945-B, de 1980, na Casa 
de origem), que Hautoriza o Poder Executivo a alterar efetivos de postos, 
fixados em decreto, na forma do art. 29 da Lei n9 6.144, de 19 de novembro 
de 1974, que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz, e dã outras pro
vidências". 

- Projeto de Lei da Câmara n' 73/80 (n' 3.598-B, na origem), que 
ucria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso do Sul, e dã outras providências. 

- Projeto de 'Lei da Câmara n• 27/80 (n' 2.568-B, de 1970, na ori
gem), que uautoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, a doar o imóvel que menciona". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 30/80 (PLC n' 2.037-B, de 1979, na 
Casa de origem), que "autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA, a doar os imóveis que menciona". 

- Projeto de Lei da Câmara n• 69/80 (n' 3.160-B, de 1980, na Casa 
de origem), que ·~concede pensã~ especial a Pedro Paulo Kossobusky, e dã 
outras providências". , 

-Projeto de Lei da Câmara n• 65/80 (n' 3.543-A, de 1980), que "au' 
toriza o Poder Executivo a institu1r a Fundação Centro-dC Formação do 
Servidor Público - FUNCEP, e dã outras providências". 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/80 (n' 43-B, de 1980, na Câma
ra dos Deputados), que "aprova os textos do Convênio Ibero-Americano 
de Seguridade Social e do Convênio Ibero-Americano de Cooperação em 

Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 
1978". 

- Projeto de Resolução nO? 57/80, que .. transforma funçã-o prevista 
na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal". 

-Projeto de Lei da Câmara n' 68/80 (n• 2.973-B/80, na Câmara dos 
Deputados), que "institui, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de 
Bolsas Especiais a· estudantes, nas condições que especifica, e dá outras 
providências". 

-Ofício n• S-36/80, do Sr. Governador do Estado da Bahia, solici
tando autorização do Senado Federal para contratar emprêstimo externo, 
no valor deUS$ 47,000,000.00, destinado ao Programa de Investimentos 
do Estado. 

. -Ofício n' S-37 /80 (n' 1.635/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado do Maran}lão, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
20,000,000.00, destimido a financiar os PI-Ogramas Integrados de Pro· 
dução Agropecuãria. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 19/80 (n' 54-B, de 1980, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Cultural entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República da V e. 
nezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para ofereciriierito de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 84, de 1980, lido no Expediente.' 

- Recebimento do Oficio n• S-40/80 (n' 153/80, na origem), do Sr. 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização 
do Senado Federal para que aquele Estado possa contratar operação de 
empréstimo externo no valor que menciona, para os fins que especifica. 

1.2.4 - Comunicações 

- Dos Srs. Senadores Saldanha Derzi e José Fragelli, referentes a fi
liação partidária. 

1.25 - Requerimentos 

- N• 539/80, de autoria do Sr. SenadorJosé Richa, solicitando ur
gência p~ra o Projeto de Lei do Senado n"' 248/79, que regulamenta o 
exercido da profissão de umaitre" e garçoii, e Clã ouiras providências. 

'--- N9 540/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, solicitando ur· 
gência para a Indicação nO? 2/75, que sugere a Comissão Diretora no senti
do de se instituir, no Senado Federal, estágios para universitários, nos 
moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

- N9 541/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, solicitando ur
gênda pãra o Projeto de Lei do Senado n9 145/79, de autoria do Sr. Sena
dor Itamar Franco, que dispõe sobre a localização, no território nacional, 
de usina que opere com reatar nUclear, e dá outras providências. 
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1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Denúncias recebidas sobre 
irregularidades que estariam ocorrendo nas operações de crédito por parM 
tes das instituições do País. 

SENADOR PASSOS PORTO- Visita do Senhor Presidente daRe
pública ao Estado de Sergipe. 

SENADOR GIL VAN ROCHA- Situação da população nordestina, 
a propóslto da visita do Senhor Presidente da República ao Estado de SerM 
gipe. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Inauguração de obras de me
lhoramento no Centro de Processamento. de Dados do Senado Federal
PRODASEN. 

SENADOR MA UR/C!O LEITE -Convênio a_ser assinado entre o 
Governo do Distrito Federal e o Governo do Estado_ do Rio Grande do 
Sul, objetivando a execução de serviços de implantação de um sistema de 
acompanhamento físico·financeiro de projetes e atividades a serem reali· 
zadas pela Secretaria de Coordenação e Planejamento do Governo gaúcho 
para o Governo do Distrito Federal. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reivindicações em favor dos ina
tivos do Governo do Distrito Federal. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Requerimento n'? 537/80, de autoria dos Srs. Senadores Gilvan 
Rocha, Roberto Saturnino e Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de 
Resolução n'? 43/78, que altera a composição de classes da categoria fun· 
cional de AssistehJe Leg"islativo do Grupo·Atívidades de Apoio Legisla ti· 
vo de que trata a Resolução n9 18/73, e dá outras providências. Retirado 
pelos autores. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 67 j80 (n' 3.669/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, dispensando a 
apresentação dos documentos que especifica, e dá outras providências. 
Apro,.·ado. À sanção. 

- Requerimento _n'? 396/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Fernan
do Freire, solicitando, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, 
um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela passagem 
de seu aniversário no dia 20 de setembro de 1980. Apro"·ado. 

-Requerimento n9 516/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação coriju-nta oS Projetes de Lei do Senado 
n•s 224/79 e 218/80, do Senador Mauro Benevides, alterando a redação 
do artigo 5' da Lei n• 3.692, de 15 de dezembro de 1959, que institui a Su
perintendência do Deserivolvimento do Nordeste. Aprovado. 

- Requerimento n9 517/80, de autOria do_Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação conjunta ós Projetes de Lei do Senado 
n•s 269/80, do Senador Agenor Maria, 270/80, do Senador Dirceu Cardo
so, e 271/80, do Senado_r Nelson Carne"iro; que dispõem sobre o raciona
mento de combustíveis e o tráfegO de veículos motorizados em todo o ter
ritório nacional. Aprovado. 

- Requetirtfentõ n9 518/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha· 
ves, solicitando tenham tramitação conjunta Os Projetes de Lei do Senado 
n9s 252/80, do Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder aposentadoria especial ao professor, na forma que especifica, e 
253/80, do Senador_Lázaro Barboza, acrescentando parágrafo único ao 
artigo 1 Q da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que restabelece, para 
as categorias profissionais que menciona, o direito à aposentadoria espe
cial de que trata o artigo 31 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. Apro- · 
vado. 

- RequerüUento fi'? 532/80, de autoria dos Srs. Senadores Gilvan 
Rocha, Humberto Lucena e Moacyr Dalla, solicitando, nOs termos do ar
tigo 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência pã.ra o Projeto de Lei 
da Câmara n' 65/80 (n' 3.543/80, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Centro de Formação do Serviço Público- FUNCEP, e dá ou
tras providências. Retirado pelos autores. 

- Requerirri6n"to -n'? 536./80, de autoria do Sr. José Richa, solicitan
do, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, ürgência para 
o Projeto-de Lei do Senado n9193, de 1979, do Senador Franco Montoro, 
,que atribui à Federa( de Seguros S.A., integrante do sistema financeiro da 
Previdência SoCial, a realização, com exclusiVidade, do seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores. Rejeitado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Lei do Senado n• 266/80, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal. Aprovado, 
em primeiro turno, após usar da palavra o Sr. Itamar Franco. 

--- Projeto de Lei do Senado n9 18"[/n'·, de autoria do Sr. S_enador 
Orestes QuérCia, que acrescenta e modifica a redação de dispositivos da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. (Trar:1itando em conjunto com o 
Projeto de Lei do. Senado n' 319 /79.) (Apreciação preliminar da juridici
dade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n9_ 319/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que permite ao empregado utilizar a conta vinculada ao 
nascimento de filho, acrescentan4o dispositivo ao art. 89 da Lei do Fundo 
de Garantia do Tempo de ServíÇO - Lei n' 5.107/66. (Tramitando em 
conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 319/79.) (Apreciação prelimi
nar da juridicidade.) Declarado prejudicado. face à rejeicão do item ante
rior com o qual tramita em conjUnto. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Seriado n9 303/79-DF, que institui a taxa de lim· 
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. Discussão adia
da para a sessão do dia 18 de março de 1981, nos termos do Requerimento 
n'? 538/80, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Lei do Senado n9 364/79, de autoria do Sr. Senador Lo· 
manto Júnior, que institui o "Dia Nacional do Psicólogo". Discussão 
adiada para a sessão do dia 4 de março de 1981, nos termos do Requeri· 
mento no 534/80. _ 

-Projeto de Resolução n'? 140/80, que autoriza o Governo do.Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar, em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Jutahy Maga
lhães. 

-Projeto de Resolução n9 141/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a investimentos prioritários naquele Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 142/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessen
ta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o·mon· 
tanle de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'? 143/80, que autoriza a Prefeitura de 
Mauá-SP, a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, no
vecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e vin
te centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 144/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis-MT, a elevar, em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte e 
dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUenta e quatro cruzeir-os), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4 - DISCURSOS PRONUNCIADOS APOS A _ORDEM DO 
DIA 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reivindicações dos cacaui
cultores do País. 

SENADOR JOSE RICHA - Reunião mantida por parlamentares 
dos Estados do Sul do País co_m o Sr. Ministro da Agricultura, visando o 
atendimento das reivindicações dos suinocultores daquela região. 

I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 ~DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES: 

-Do Sr. Franco Montoro, pronunciado na sessão de 6-11·80. 
__ - Dó Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 20·11-80. 

3- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- Edital de convocação da Comissão Deliberativa do Grupo. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VlCE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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ATA DA 189~ SESSÃO, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura 

PRESIDltNCIA DO SRS. ALEXANDRE COSTA, GASTÃO MüLLER E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Gu_iomard- Raimundo Pa
rente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alex~_ndr_e Costa -José 
Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins 
- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Teotôriio Vilela- Gilvan Rocha 
-Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso- Itamar Franco 
- Gastão Müller- José Fragelli - Mendes Canale- Leite Chaves ...:_ Le-
noir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretârio Procederâ à leitura do Expedjente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. l<~-Secrctário da Câmara dos Deputados, encaminhando à re,·isào 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1980 
(N.0 4.023/80, na c.,.. de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao !Ministério das 
Relações Exteriores o crédito especial até o limite de 
Cr$ 684.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões 
de cruzeiros), para o fim que especifica. 

O Congresso Nacional d.ecr-eta: 
Art. 1.0 Flea o Poder Executivo autorizado a abrir ao Minis

tério das Relações Exteriores o crédito especial até o limite de 
Cr$ 004.Cé0.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões de cru
zeiros), .d:es.tinado ao Programa Sistemático de Aquisição e Cons
trução de· Unóvreis no Ex.terior. 

Art. 2.0 os recursos necessários à execução desta lei serão os 
previstos no inciso IV do § 1.0 do art. 43 da Lei n.0 4.300, de 17 de 
março de 1964. 

.Axt. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

·Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário. 

•MENSAGEM N.0 4185, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do· Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de sub

meter à elevada delib-eração de Vossas Excelências, a~oil,lpanha
do de Exposição de Motivos do S•nhor Ministro . de Estadp Chefe 
da Secretarta de Planejamento da Presidência 'da Rej)tlblica, o 
anexo projeto de lei que "autol·iza o Pod,er Executivç a abrir ao 
Ministério das Relações Exteriores o crédito especial até o limite 
de. Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões de 
cruzeiros), pâ.ra o fim que especifica." ' 

Brasília, 12 de novembro d.e 1980. -João Figueiredo. 

EX:F'OSIÇAO DE MOTIVOS N.0 437/80, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
-1980, DO lõ,ENHOR MINlS'I1RO DE ES'!1ADO CHiEFE DA SE
CRE'DARIIA. DE PL!\.NEJA.MENTO DIA. BRESIDlllNCIA DIA. RE
PúBLliOA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O Mlnistério _das .Rela_ções Exteriores, dentro das prioridades 

para a execução da Política Externa, tem criado novas reparti
çõzs consulares e missões diplomáticas em Paises cuja aproxima
ção é de alto interesse económico e político para o Brasil. 

2. Em virtude da indisponibilidade de imóveis em diversas 
capitais e cidades como é o caso d.e Bagdá, Rtade, Bissau, Lagos, 
Luanda, Praia e Argel, o Itamaraty submeteu à apreciação d-esta 
Secretaria de Planejamento o Programa SistemátJco de Constru
çÊo e Aquisição de Imóveis no Exterio_r, no valor de US$ 60,0 mi
lhões, a ser executado no p.eriodo lDS0/1982. 

3. eom.o- forma prática e flexível de atendim-ento de recur
sos para aquele Programa, optou-se por uma linha de crédito 
junto ao Banco do Brasil S. A., no exterior, já aprovada. 

4. Entretanto, para que haja cobertura or!Jamentária da des
pesa, o Itamaraty solicita o encaminhamento ao COngresEo Na
cional de anteprojeto de lei autorizando a abertura de crédito 
especial no valor correspondente a US$ 40,0 milhões, necessários 
ao Programa no período de 1980/1931. 
- 5. -Após examinar o assunt,o, os órgã-os TécniCos desta Secre

taria manU:estaram-se favoravelmente à concessão parcial do cré
dito, n<> valor de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e qua
tro milhões de cruzeiros), devendo o r·esta.nte da solicitação ser 
redimensionada. no próXimo exercício, -de aeordo com as· ne-cessi
dades de desemb<>lso que aquele Programa vier a exigir. 

6. Cumpre acentuar que as despesas resultantes serão aten
didas sob a forma de compensação, conforme prevê o artigo 43, 
§ 1.0 , !tem IV, da Lei n.O 4.320, de 17 de março de 19134, obedecidas, 
assim, as prescrições do art. 61, § 1. 0 , letra e, da Constituição. 

7. Em face do exposto, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência os anexos projetas de Lei e de 
Mensagem. 

!Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - Antonio Delfim Netto, 
Ministro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 4.320, DE 17 DE iM!ARQO DE 1004 
Estatui normas gerais de direito financeiro para elabo

ração e controle dos orçamentos e bala.~ da União, dos 
Estados, dos Municipios e do Distrito FederaL 

O Presidente da Repúbl!ca: 
Faço saber que o Congresso N?-cional decreta e eu promulgo, 

na !orma do Parágrafo s.o do art. 70 da constituição Feder:<!, os 
seguintes dispositivos da Lei n.0 4.3:20, de 1'7 de março de 1964. 

"Art. 43. A abertura dos créditos· suplem-entar·es e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à des
pesa e será precedida de exposição justl:floativa. 

§ 1.° Consideram-se recursos para o fim deste artigo1 desde 
que não comprometidos: 

I - o superá v!t financeiro apu.rado em balanço patrimonial 
do exercício anterior; 

n - os provenientes de excesso de arrecadação; 
ru - os resultantes de anulação pardal ou total de dotações 

orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma 

que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
§ 2.0 Entende-se por superávit financeiro a di~erença positiva 

entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ain
da, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operaçôes de 
crédito a eles vinculadas. 

§ 3.0 Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins 
deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, 
entre a arrecadação prevista ~ a realizada1 considerando-se, ainda, 
a tendência do exercí-cio. 

§ 4.0 Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes 
de exoosso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos 
extraordinários abertos no exerciclo." 

PARECERES 

(*) PARECER N• 1.090, DE 1980 

Da Comissão do Distrito Federal, Redação Final do Projeto de 
Lei do Senado n9 211, de 1980-DF, que "estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exerctclo financeiro de 1981 ". 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão do Distrito Federal apresenta, em anexo, a Redação Final 

do Projeto de Lei do Senado n'? 211, de 1980-DF, que .. estima a Receita e ftxa 
a Despesa do Distrito Federal para o exercicio financeiro de 1981", esclare-

(•) Ser:i publicado em Suplemento "A" e "B'' à pr~sente ediçil-o~-
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cendo que nela introduziu correções ortográficas e de redação, sem repercus~ 
sões na classificação funcional-programática, na Natureza da Despesa, e sem 
alterar os dispêndios previstos na matêria aprovada pelo Plenário, além das 
Emendas aprovadas. 

Sala das Comissões, 21 de novembro de 1980.- Passos Pôrto, Presiden
te eventual- Adalberto Sena, Relator- Henrique Santl,llo- Tarso Dutra
Saldanha Derzi - José Caixeta. 

PARECER N• 1.091, DE 1980 

D:. Com.issã<> de Oonstituiçá<t. e Justiça.. !Sobre o Projeto 
de Lei do S~ n.o 1,~, de 1980, oque "dá .nii>V& red:.çã.o a 
dispositivoo da Lei Orgãn.Wa dos iPartid<>S Políticos''. 

Relator: Senador Muriio J!aAI!aró .. 
O projeto em exame, de. l'nlclativa do senador Orestes Quér

cl.a propõe algumas alteraçõeS na Lei Orgânica dos Partidos Politl
""' (Lei·I).0 5:682, l:!e 21 de julho de 1971, alterada. pela Lei n.0 

6:767, ·de 20 de dezembto 'de 1~7'9}, no sentido de tomá-la mals 
ajustada à dinâmica d~ momento e, para tanto, reduz· ·pl"a.ZZjs e 
tor12-a mais atuante_ e d1re~a a par.ticipação do e~eitor nas dellbe-
raçoes das conv-ençoes part1dârias. · 

A primeira modificação proposta sugere a criação de comissões 
P.ara as unidades admin!Stratlvas nas C"'pltals, no intuito de pos
Sl'bilitar melho_res condlçoes de funcionamento dos diretórios parti~ 
dár1os, dado que os problemas dessas unidade.s interessam mais de 
perto a.os eleitores ali inscritos. 

iEm seguida, propõe a redução, para 10 (dez) d!a.s, dos prazas 
consignados nas §§ 1.0 , 5.0 e 6.0 do art. 13. 

~rata, ainda, das alterações estatutárias ou programáticas dos 
partidos e esta..belec,e que tais medidas serão submetidas à yotaç.ão 
30 (trinta2 dias aJllOS a publicação no Diário Oficial da. União das 
modi:ficaço~ que se pretende fazer. Na. forma da legislação atual, 
esse prazo e de 6 (seis) meses; 180 (cento e oitenta) dias portanto. 

A úlpima modificação suwerida diz ~speito ao número de elei
~~0fl~~~~~e podem requerer registro de chapa de candida-

'Do :fiOntó dê ·Vli:ta '.fwr!<uco-c!>ru!tltué!onal, não há qualquer !me 
pedlmento à tramitação do proJeto, mas se encar,.rmos a ma.té;r.l& 
~m debate quanto à sua conveniência e oportunidade forçoso é 
a:dmitlr que, sal,o a modificação do art. 6.0, todas as c!Í.mals alte
rações podem resultar em desnecessária aceleração de um pro
cesso que não pode e não deve admitir aç:odamento nem precip1-
tações, cujas conseqüências mínimas seriam desvirtuá-lo nos obje
tlvos e comprometê-lo nos resultados. 

Somos, assim pela aprovação do projeto, na forma da seguinte 

EMII!lN\DA N.0 1-ICCJ 

(.Substitutivo) 
Altera a redaçio do art. G •• ~da Lei n.o 5.682, de 21 de 

julho de 1971 ~Lei Orgãnloa dos Partidos Políticos- al
terada pela Lei n. 0 6. 767, pe 20 de dezembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. a.o da Lei n.O 5.682, de 21 de julho de 11.171 -

I e! Orgânica dos Partidos Políticos ~ alterada pela Lei n.0 6. 767, 
r e 20 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte reda
r,ã.o: 

"Art. 6.0 A OdínJssão D!retoi:a Nacional Provisória de
signará, em ata, para os SSta.dos comissões com Igual 
nftmero de membros que, autorizados por aquela, nomea
rao, na respectiva área te-rritorial, Comissões para os mu
nle!plos e paTa as oonas eleitorais ou· un!da.des adminis
trativas existentes n-as suas Capitais." 

Ait. 2.0 ESta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
.Art. 3.0 !Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da.s COmissões, 19 de nO'Vembró de 1980. - Aloyslo Cha""", 

Presõdente, em exercício - Murilo Blul.aró, Relator - Ra.imundx> 
Parente -. Aimir Pinto - l\lioacyr Da.lJa - Franco Montoro -
Leite Chaves. 

PARECER N• 1.092, DE 1980 
Da Comissão de Redaçiio 

Redaçã.o Final do Projeto de Resolução n. 0 138, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A ()OIIll&são apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.0 138, de 1980, que autoriza a Bre!·e!tura de PtrassmlUnga (SP) 
a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentos e t11nt.a 
e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzei,ros e quarenta e dois 
emtavos) o montante de sua divida oont'.olidada Interna. 

Bala doo COm!.ssões, 21 de novembro de 1980. - Dirceu CardoS<>, 
Presklente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.092, DE 1980 
Reda~ão Final do Projeto de ReS<>lução n.0 138, de 1980. 

Faço s.aber que o Senado Federal aprovou, nos ,termos do art. 
42, IncisO VI, da COnstituição, e eu, Prooidente, promulgo ·a. •seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1980 

Autoriza a. Prefeitura. :Municipal de PirassUJlunga, Es
tado de Sáo Paulo, a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte 
e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

O S<>na.do Federal rerolve: 

Art. 1.0 É. a Prefeitura Municipal de P>ras.sununga, .Estado 
de São ;E>ã,ülo, nos~termos do art. 2.0 da .Re.sOiução n.0 93, de 11 de 
outubro d'e "1976, do Se'nado Federal, autorizada a elevar em .... 
Cr$ 15.537.829,42 (quinze. milhões, quinhentos e trinta e 'sebe. )llil, 
oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo rde igual valor junto ao B'alnco do Estado de São Pau
lo S.A., este na qualidade de agwte financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinado ao financiamento das obras 
de !nfvs.-est.mtum geral e serviços Indusúria.is dre utilidade públiC"
no Conjunto Habltoolona.l da CECAP, naquele munlc1plo, obedeci
'""' as c<>ndições a.dmltl.da\S pelo Banco Central do Bms!l no res
pectivo processo. 

ATt. 2.0 EJ;ta Resolução entra em vigor na data dre soo. publi
cação. 

PARECERES N•s 1.093 E 1.094, DE 1980 

Sobre o Projeto d'e Lei da Câmara n.o 74, de 1980 (n.o 
.3. 945-B, de 1980, na. Casa. de origem) que ((autoriza o 
Poder Executivo ~ alterar efetivos de postos, fixados em 
decreto, na forma. do a.rt. 2.0 da Lei n.o 6.144, de 19 de 
novembro de 1974, que fixa os efetivos do .&cército em 
tempo de paz, e dá outras providências.." 

PARECER N.0 1. 093 de 1980 

Da CoroiSrsão de Segurança Nacional 

Relator: Senador Jorge Kalume 

~m. exceção do!' postos de Oficiais ~e r ais e quando ne
cessárto a manutençao do fluxo ·regular e equilibrado de caTTelm 
o Poder Executivo, ,ao fixar !>S efetív.os na forma do art. 2.0 , ctã 
Lei n.0 6.144, de 29 de novembro de 1974, poder alterar os limitei> 
dos postos em -3-té 10% (dlez .por cento>, desde que não ultrapã.s&e 
o efetlvo global de oficiais estabelecido !Pelo rut. 1.0 da citada 
Lei n.0 6.144, de 29 de novembro de 1974, alterado pela Lei n.o 
6.594, de 21 de nwembro de 1978. 

Essa, a íntegra do caput do art. 1.0 , do projeto de lei que vem 
ao exame desta- GomissãD, oriundo do POder Executivo e aprovado 
p~Ios órgãos Técnicos e pelo Plenário da Câma:t:a· dos Deputados. 

A mensagem presidencial que encaminhou a proposição ao 
Congresso Nacional é acompanhada de exposição de motivos na 
qual (} Ministro do Exército assinala os seguintes pontos: ' 

~ Tem sido constante preocupações da Alta Administração do 
Exército _o fluxo .regular da carreilla de OficiaL 

- O Px:Jd;er Executivo necessita, ainda, de certa flexibilidade 
destinada a ultrapassar obstáculos conjunturais d·ecorrentes de 
situações passadas. 

- Na Lei de Efetivos do Exército em Tempo de Paz há es
tmturas de serviços que divergem; em alguns postos, daquelas 
con.sid1eradas como mais ~adequadas a um fluxo de acesso equili
brado e harmónico. 

- Para oorrigir tais divel'lgênctas, notadamente excesso de 
vagas em um posto ·e deficlênc~a em outros, e sem que haja pre
juizo para os rque já I€Stão na ear:rei:r,a, convém dispor o Executi
vo de faculdade de alterar, dentro d-e estreitos limites, o número 
de vagas em cteterminad9S postos fiX!ado na Lei d'e Efetivos. 

- A providência permitirá enfrentar, de forma gradual e 
sem prejuízo para o Exército ou para os Oficiais, problemas de 
efetivo,s variados, sem modificações fundam,entais na referida Lei 
de Efetlvos. 

O projeto em estudo estabelece que (art. 1.0 , § l.O) a oeoo:ên
cia de exceszo temp:n·ário d3 oficl:lis em determinado pesCo, em 
Quadro, Arma ou ServiÇ:l, detenninará que o efetivo total d·t:> posto 
será considerado proviSório, até que ·se ajuste ao novo efetivo fi
>OBX!o. 

Pelo art. 2.o, em nenhum caso, poderá haver aumento de efe
t)vo. global de oficiais previsto na Lei n.o 6.144/74. 
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Ora, compete à União organizar as Forças Armadas e ao 
Congresso Nac:Lonal, eom a 1sançã.o do Presidlente da República, dis
por wb a fixação dos efetivos, em tempo de paz. Tais disposições 
.se encontram na Constituição (arts. s.o, IV~ 43, Ilrr)._ 

Ninguém desconhece o papel que as Forças Armadas deaem
penham na m·anutenção da ordem, no estabelecimento d-e eegu
rança inte1·na e externa. na e3t·~·bilidad.e do l'tegime democrático 
e p.a p.rópria ·expansão económica. d-a País. Em tod-as se tores de 
a.tividades, a presença e a participação dos militares é reconhecida 
e pr·ofunda. 

Por .i.sso. me.:m1o, ~ manutenção de um estado que pennita. 
tranqüllldáde à Administração do Exército, na condução dos efe
tlvos de cada posto, deve ser objeto de atenção. 

A el<poslção de motivos do Ministro do Exército dispensa dú
vidas sobr-e .a necessidade da adogão de providênci.as capazes de 
corrigir distorções nascidas no passado. 

somos, pr>rtanto, pelá. aprovação do pr·esen te Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1980. -Orestes Quércia; 

~idente, eventual - Jorge Kalume, ReLator - Cunha Lima -
M.!lrilo. Badaró ...:... Raimundo Parente. 

PAREQER N.0 1.094, de 1980 

Da Comissão de Finanças 

. .Jte;Ja,tor: Senador Jorge · Kalume 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exa
me da Comissão de Finan~s projeto de lei qUJe auOOiiza o POdter 
Executivo a alterar efetivos de po.stos frnados em,_decneto, na. for
ma do art. 2.0 da Lei n.o 6 .144, de 29 de noyembro de 1974, que 
fixa os ef-etivos do Exército ·em tempO dé y.u."" .... l....JlP· _q~trs p.rovi
déncias. 

A proposição é submetida à apreciação do COngresso Nacional, 
com base no art. 51 da Constituição, acompanhada de Exposição 
de Motivos do Senhor Mi_nistro de Estado do Exército, que afir
ma: 

"A Carreira dos mi.litares tem sido uma constante preo
cupação da Alta Administração do Exército, plenamente 
apoiada por Vossa Excelêncl.a que, recentemente, sancio
nou, nesse sentido, a Lei n.O 6.814, de 5 de agosto de 1980. 
O --elenco de inst:~:um_eptos legais pa_ra assegurar um fluxo 
regular da carreira dos oficiais nece_ss_i:ba, ainda, de wn 
pequeno ajustamento para permitir ao Poder Executivo 
uma certa flexibilidade, destinada a ultrapassar obstáculos 
conjunturais decorrentes de situações passadas. 

Englobadas nQS ___ lhnttes da Lei n.0 6.144, de 27 de novem-
bro de 1974 - Lei de Efetlvos do Exército em Tempo de 
Paz - há estruturas de efetlvos dos Quadros do Exército, 
partieularmente dos Serviços, que divergem, em OL!guns 
postos, daquelas c.onsidera.das como mais _:adequadas a um 
fluxo de acesso equilibra:do e harmônico. Para_ a oorreção 
de tais divergências - principalmente excesso de vagas 
em um po5_:bo e deficiência_ elll outros, dentro de um mes
mo Quadro - . .s.em prejuízos para aqueles que já estão na 
carreira, é conveniente ter <> Poder Executivo a faculdade 
de al-terar, dentro de estreitos limites, o número de vagas 
em determinados postos fixlados na Lei de Efetivos, uma 
vez que seria obtida compensação em vagas de outros pos
tos. 

Isto também permitirá enfrentar, de forma gradual e sem 
prejuÍZos para o Exército ou para .seus oficiais, problemas 
devidos à formação, no passado, de turmas de oficiais 
oom efetivos muito v,ariad-os; sem necessidade de modifi
car-se a Lei de Efetivos do Exército em Tempo de Paz, 
conforme já foi feito pela Lei n.0 6.594, de 21 de novembro 
de 1978. 

O uso da flexibilldadle sugerida poderá Marretar, nos ca
sos da redução do efetivo de um determinado .posto, a 
ocorrêncila, .por curto período de tempo, de um eXJCeSSO 
de oficiais em relação ao novo efetivo fixado, excesso este 
que será compensado pelos claros, também temporários, 
no ];X)sto em ~que se verifique o correspondente acréscimo. 
~ necessário, portanto, admitir-se, temporariamente, um 
efet!vo provisório, até que pelas evasões e promoções ao 
posto superior, ser assimilado aquele excesso. O e:fetivo 
,provisório ,assim .admitLdo não será tomado como- referên
cia para fins de promoção, e sim o novo efetlvo fb<ado. 

Finalmente, cabe ressaltar que o anteproje.to de lei apre
sentado veda qualquer aumento do efetivo global fixado 
em lei, bem como da despesa a ele correspondente.'' . 

Na Câmara dos Deputados, após t~am!tar pelas comissões de 
COnstituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Finanças, o 

projeto obteve aprovação em Plenãrio, na Sessão de 13 de no
vembro. 

Objetiva a propoo!ção possibilitar a movimentação dos efet!
v~. sem el.tevar (!IS núme.~o.s exiStentes, nem ·a despesa CIOI'respo.n
dente. 

É autorizado o Poder Ex.ecutivo a alterar1 dentro de pequenos 
limites, o número de vagas em ce~tos postos, mediante compensa
ção em vgas de outros postcG dã ·carreira. 

Sob O aspecto financeiro, vale ressaltar a inexistência de au
mento de despesa, conforme estabelece o art .. 3.o do projeto. 

Ante as razões •apresentadas, manifestamo-nos . pela aprova
ção do Pvojeto de Lei da Câmara n.0 74, de 1980. 

Sala das Comi..c:-sões, 20 <ie novembro de 1900. - Cunha Lima, 
Presidente - Jorge Kalwne, Relrator - Vicente Vuolo - Amaral 
Peixoto - Alberto Silva - Raimundo Parente - José Richa 
Jutahy Magalhães -. Affonso Camargo - Saldanha Derzi. 

PARECERES N•s 1.095 E 1.096, DE 1980 

Sobre O Projeto de ·.Lei da_ .. ·câma.~~. ·n.o · 7~. ;~e~ 1.980 
(n.O 3.558-B, na orig·eni), que "cria o Quadro Permanênte 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitôral lle ~lat:o Grf!s-
.so do Sul, e dá outras providências·~~ · 

PARECER N.0 • 1.095, DE 198U 

_ Í>a Comissão de ServiçO·· Público Civil · 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Vem a exame desta Casa projeto de lei,' já e'xaminacJ:.o e· :;,.pr-0·~ 
vado na Câmara do3 Deputados; que_ ·~_c_rt_a o Quadro ·PeriDa!iente 
da Secretaria dQ_ Tribunal Eleitoral do: .Estado de ·M«to Grosio cfo 
sul, e,dá outras providências':. . 

A m-até1ia, de iniciativa do ·sellhor .PrS-3-idep.t~ dÇJ- T+ib11P.a1 
Superior Eleitoral, nos termos ·dós ~rtlgos 56' e _115, II da C:çmsti+.nf
·cão; justifica.:..se, vez que, instalado no an.o de 197:9, nãO cOn~a o 
Tribunal Regional Eleitoral daquele Estado com ·Quadro- de Pes
soal próprio. 

A proposição, declinada em sete. ! 7) , ar,t!go~, .cria o_s c.argc-:':l 
constantes do anexo ao projeto, e ol: .. edcce -ao_ previstO ·:.1.às' Lels 
n,os 5.645, de 1970 -_que estabeleceu -dlretrize.s para a· cla:::.'üfi'c::l
ção de cargo.: do S:erviço Civil da União e. das Autarqui:ls Fe
derais- e 6~081 e 6.082, de 1974 ~que· se referem nos-Triht1_'n81'> 
Regionais Eleibrais_, 

Ao GrujJo-DireçãO ··e A:s&essdiame'nt.o StiPerlorés :~. qu~-''-se re
fere O art. 2.0 c dO projeto, é aplicada a preceituação do,s 3.rts. 5,~, 
6.0 , 8.0 - ·e 9.0 da Lei n,o-'6'.081, de 1974, que· fixou ·os -valores:·doS;ní
vels de vencimentos do Gru_po-Direç_ão e ·As<::essol'timento· SuPe
riores dos Quadros Permanentes das Secr-etarias Oo.s Tribunais Re
gionais Eleitorais. Os artigos enumerados regulamentam o zxm·cl
eio dos cargos em cOmissão, vedando a cont·ratação de :.:ervic;os. a 
qualquer título e sob qualquer forma, com pessoas físicas ou ju
rídicas, l~clusive a utilização de colaboradores eventuais, retri
buídos :r:gediante recibos, para o desempenho de atividades ineren
tes aos cargo.3 do mencionado GruP:O. 

OUtrossim, os arts. 3.0 e 7.0 da Lei n.0 6. 082, de 1974, que fixa 
os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividade de 
Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Ofi
cial e Portaria, Artesanato, Outras Ativldades de N!vel Superior, 
Ou:tra1 Ativldades de N!vel Médio, dos Quadros Permanentes das 
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras provi
dências, se aplicam aos Grupos de cargo.:;: efetivo,s do Quadr·J da. 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. 
Estes artigos detern:!nam que a gratificação adicional, por tempo 
de serviço, dos serv1dore.s d03 Quadros Permanentes das 8ecreta
rias dos Tribunais Regionais Eleitorais. será calculada de acordo 
com o art. 10 da Lei n.O 4.345, de 1964, e estabelecem as condi
ções do exercício das Chefias das Zonas Eleitorais das Capitais 
dos E'>ta-dos e do Distrito Federal e o se-u pre·enchimento privativo 
por ocupantes da.s funções de Direção e Assistência Intermediária. 

A proposição destaca que as desp€sas decmTentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Mato Gro""o do Sul. 

O projeto, contudo -se bem que estruturado em perfeit3. t~·· 
nica jurídico-administrativa - apresenta uma pequena lacuna, 
que cumpre ser .sanada. 1!: que não se cogita da situação do pessoal 
requisitado. o qual se encontra à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul, prestando serviçro de vária na
turez~. Ora, à semelhança de situações análogas, atendidas em ju
rtsdiçoes de outros Tribunais, parece-nos que seria recomendável 
prever-se autorização para que a administração possa, se a.sshn 
julgar conveni'ente, promover a absorção desse :ÓeGSOal requisit-a
do do Quadro Permanente do Tribunal. Por ser uma medida au
torizativa, que não ensejará qualquer aumento compulsório de des-
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pesa, nem modificação obrigatória no· procedim~nto administrat.i
vo de estruturação do referiüo Quadr9. entendemos que deya 
constar do elenco de providências que o projeto consubstancia. 

AsSim sendo, opinamos pela aprovação do .Projeto sob exame, 
com a seguinte 

EMENDA N.0 1-CSPC 

Ao art. 1.0, acr&c.ente-se o seguinte: 
•·Parágrafo único. Poderão ser absorvidos no Quadro Per
ma..'rlente a que se refere este artigo os servido~es públi<!.Os 
que, a qualquer título, se encontrem à di~posi.ção do Trl- · 
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul" 

Sala das Comissões, 18 de novembro de 1980. - Humberto Lu
cena, Vice-Presidente, no exercício da .Presidência - RaimWtdo 
Pa.rente, Relator - Lázaro Bai-boza - Aderbal Jurema - Affonso 
Camargo - Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.096, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senado1· Vicente Vuolo 
Na forma re-ginlental, vem i exame da Comissão de Finan~ 

ças projeto de lei da Câmara que cria o Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, 
e dá outras pro-vidências. 

A propo.sição é de iniciativa do Presidente do Tribunal Supe · 
rior Eleitoral, com fundamento nos artigos 56 e 1.15 •. i~em. H, da 
constituição Federal, estando acompanhada desta JUStlf1cat1va: 

"In:>talado no ano de 1979, não _conta. _o- Tribunal Regio~l?.l 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul com Quadro de Pessoal 
próprio, tornando-se necessária, portanto, a criação. deste 
por via legislativa. 
Os Grupos de Categmias Func~onais que se pretende criar, 
conforme demonstrados no Anexo ao anteprojeto, já se oen~ 
.centram previstos na Lei n.0 5~ 6-4.5, de lO de riezembro de 
1970, que "estabelece diretrizes_. para a clJ.Ssilic:.tçà•J de 
cargo&: do Serviço Civil da União e da.s _autarquias f~de.::a:1'' 
c na.:;: Leis n.os. 6.0B1 e_ 6~_082, ambas de 10 de julho de 
1974, que E e referem aos Tribunais Regionais Eleitorais. 
No que concerne a·~ Grupo-Direç-ão e_ Assessorameni<> Su
periores, a Resolução n.• 9.648, de 3 de setembro de 1974, 
taixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em obediência 
ao art. 11 da Lei n.0 6. 081/'14, distribuiu w Tribunais Re
gionais Eleitorai_s em quatro grupos, tendo em v_ista ::t.s 
caracterlsticas de cada órgão. POr esse motivo, foram in~ 
cluídos no Gru_po III os Est~dos de Goiás, Paraiba, Pará, 
1\1aranhão, Piauí, Rio Gran~ do Norte, Espírito Santo 
e Mato Qxosso. 
Examina.."l.do o org:1nograma apresentado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso do Su~, ve1ifica-se que 
ele ccrrespo:nde aos elaborados pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais do:s oito Estados citados, razão P'ela qual foi" tam~ 
bém inclttído no Grupo m. 
É importante. ainda, res~altar qu_e aLe~ n. 0 lj. 730, ele 3 de 
dezembro cte 1979 (Orçamento para o ano de 1~80): já pre
viu recursos destinados ao preenchimento dos cargos, cuja 
criação ora C3tá sen_do solicitada." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria colheu pareceres favo
ráveis das Comissões Técnicas daquela Casa .do Congresso Na~ 
cional, sendo aprovada em Plenário, na sessão de_ 6 de noVemb:·o. 

Demonstradu. a necessidade de criação _do Quadr:o Peqno.nente 
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Q1·oseo d'J 
Sul, pa...c;;samos a analisar o aspecto financeiro-competência regi-
mental da Comissão _ct_e:_ Finanças. __ _ 

No toca.nte as funções, foram adotados os princípios de clas
sificação e níveis de valores "em vigor para o Poder Executivo e 
dentro dos limites das dotações orçamentárias. 
· Prevê o art. 6.0 do projeto que as despesas decorrentes de ki 

correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribu-
nal e de outras a esse fim aloeadas. · 

Vale ressalt_Çl.r, finalmente, q!ie a Lei n,0 _e-_. 730,_ d:e 1979 - Oi'~ 
çamento da União para o exercicio financeiro de 1980 - já pos
~:ui recursos d·e3tinados_ aos cargos cuja criação o projeto objetiva. 

A Comissão de Serviço Público Civil desta C!1Sa, ao apro·ra1' o 
presente projeto, sugeriu-lhe uma emenda, que- visa a suprir- la
cuna observada em se.u texto. 

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n.0 73, de 1980', com a Emenda n.0 1-CSPC. 

Sala. das ComlBSCes, 2.0_ de novembro de 1980. - Cunha Lhna, 
. Pres:iC.ente - VieP.nte Vuoi<J, Relator - Sa!danha Derzi - Alberto 
Silva - Amaral Peixoto - Raimundo Parente - 1osé Richa -
Jutahy l\Iagalliães - Jorge Kalmne. 

PARECERES Nos 1.097 E 1.098, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 27, de 1980 (n"' 2.568-B, de 
1980, na origem) que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que menciona. 

PARECER N' 1097, DE 1980 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Leite Chaves • 
O Projeto de Lei que vem ao exame deste Órgão Técnico objetiva perrrii

tir que o Instituto Nacional de ColonizaçãO e Reforma Agrãria~INCRA faça 
doaÇão, ao Estado de Sergipe, de imóvel de sua propriedade. 

A ârea a ser doada mede três mil e duzentos metros quadrados; estâ si
tuada no Município de Propriã e se ericontra averbada no Cartório do l"' Ofí
cio de Justiça da Comarca de Propriâ, à margem da transcrição n~ 8.635, fls. 
i 65, livro 3-Q, sob o número de ordem i 3.646. 

O Governo do Estado dç Sergipe utilizará a ãrea na ampliação da Escola 
de I"' Grau João Fernandes de Brito. 

A m~téria foi submetida ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo, 
nos termos do art. 51 da Constituição, e estã instruída com Exposição de Mo
tivos em que o Ministro -da Agricultura focaliza os seguintes pontos: 

- O Governador de Sergipe solicitou ao INCRA que fizesse doação ao 
Estado de uma área de terreno urbano, sem benfeitorias, par_a a ampliação da 
Escola de )'i' Grau João Fernandes de Brito. 

-O INCRA possui imóVel, em tais condições, vizinho àquele estabele
cimento_ de ensino. 

-O terreno de que trata o presente Projeto de Lei mede 3.200m2, deven
do a doação realizar-se após autorização legislativa. 

Fica demonstrado que o INCRA não utiliza, o terreno nem possui proje
to de aproveitamento do mesmo. E seus órgãos dirigentes não opuseram 
qualquer obstáculo; pelo contrário, concordaÍ'am com a doação, em processo 
que tramitou no Ministério da Agricultura, cujo titular também opinou favo
ravelmente. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das cOmissões, 8 de outubro de 1980. - PassQs Pôrto, Presidente 

em exercício - Leite Ch;:nes, Relator -José Uns- Benedito Canellas -
Pedro Pedrossian - Jutah)' Magalhães. 

PARECER N• -1.69~. DE 1980 
Da Comissão dC FinanÇaS 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Erri exame o Projeto de Lei__ da Câmara que ~utoriza o ln~tituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrãria - INCRA a doar o imóvel que meneio-
na. 

A proposição é de ini~iativa do Se~hor Presidente da República, que a 
submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da 
Constituição, acompanhada de ExposiÇão de Motivos do Senhor Ministro de 
Est~d_o da A?ricultura, que destaca: 

"O Exm'i' Sr. Govern.ldor do Estado dç Sergipe, invOcando a 
necessidade de proceder à ampliação da Escola de l'i' Grau "João 
Fernandes de Brito" localizada na Cidade de Prppriã, pleiteia seja 
doado àquele Estado urna área de terreno urbano, sem benfeitorias, 
lindeira com o aludido estabelecimento de ensino, medindo 3.200m2 

(três mil e duzentos metros quadrados). 
0-iinóvel pleiteado é de propriedade do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA - criado pela Lei n"' 
1.110, de 9 de julho de 1970, Autarquia vinculada a este Ministério 
- conforme consta do processo n"' 198/78 - INCRA, - e está 
averbado à margem da transcrição n"' 8.635, às fls. 165, do Livro-3-
Q, sob o n'i' de ordem 13.646, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Propriá, EStado de Sergipe. 

A doação referida se efetivarã através de autorização legislati
va, de conformidade com entendimento da Consultaria Geral da 
RePública, Cánsubstanciado nos Pareceres H-525, de 14 de julho de 
1967, L-239, de 4 de julho de 1975 e L-202, de 25 de julho de i978, 
que se enquadram na situação prevista no art. 22, do Regimento da
quele alto órgão, aprovado pelo Decreto n' 58.693, de 22 dejuiho de 
1966." 

Na Câmara dos Deputados, a matéria colheu pareceres favoráveis. das 
Comissões de Constituição-e Justiça, do Interior, de Finanças, sendo aprova
da em Plenário, na sessão de 28 de maio último . 

Em sua tramitação no Senado Federal, manifestou-se pela aprovação a 
Comissão de Agricultura. 
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Sob o aspecto financeiro- que nos cabe analisar é de se salientar que o 
INCRA não usa o terreno nem projetou qualquer utilização para o imóvel, 
concordando sua Direção com a doação. 

Trata-se de projeto que busca a necessária autorização legislativa para 
que a doação seja efetuada. _ 

Nada vemos que se possa opor à transferência do terreno salientando 
que ele se destinará especificamente à ampliação da Escola de 19 Grau "João 
Fernandes de Brito'', pelo Governo do Estado de Sergipe. 

À vista do exposto, concluímos pela aProvação do Projeto de Lei da CâM 
mara no 27, de 1980. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 
-Vicente Vuolo, Relator- Raimundo Parente- Amaral Peixoto- Alberto 
Silva- Saldanha Derzi- Jorge Kalumc- José Richa- Jutahy Magalhães. 

PARECERES Nos 1.099 E 1.100, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 30, de 1980 (PLC no 2.037-
B, de 1979, na Casa de origem) que "autoriza o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária INCRA a doar os imóveis que men
ciona". 

PARECER No 1.099, DE 1980 
Da COmissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Pela proposição que vem a estudo, oriunda do Poder Executivo, o IN
CRA é autorizado a doar, ao Município de Sobradinho, no Estado do Rio 
Grande do Sul, imóveis de sua propriedade, com área total de 15.329 metros 
quadrados. 

O imóvel objeto de doação, que constitui a gleba denominada "Posse do 
Caçador", deverá ser utilizado, pela Prefeitura de Sobradinho, em serviços 
assistenciais de utilidade pública. 

Estabelece o projeto que a doação se efetivará mediante termo a ser la
vrado em livro próprio do INCRA, e poderá ser anulada, com a reversão dos 
lotes ao patrimônio do doador, se o donatário der destinação diversa da pre
vista ao imóvel doado. 

A matéria mereceu aprovação nos órgãos técriicos e rio Plenário da Câ
mara dos Deputados. 

Exposição de Motivos do Ministro da Agricultura esclarece que, na área 
doada, o MunicíPio de Sobradinho construirá escolas e, também um cemi
tério municipal. Enfatisã, ·aülda, que a Consultaria Geral da República, em 
parecer aprovado pelo Presidente da República e publicado pelo Diário Ofi
cial da União, de 21 de junho de 1967, demonstrou que a alienação gratuita 
de terras somente poderá efetivar-se mediante expressa autorização legislati-
v a. 

É evidente que é de conveniênCia sOcial a utilização~ ein serviços assisten
ciais de utilidade pública, de imóveis disponíveis por organismos da adminis
tração pública. 

Somos, portã.nto, -peta aprovação do presente projeto lei. 
Sala das Comissões, I O de setembro de 1980- Evelásio \ 1cira, Presiden

te - Benedito Canelas, Relator - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo -
José Richa - José Lins. 

PARECER N• 1.100, DE !980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mendes Canale 
O projeto de lei sob exame, de iniciativa do Poder Executivo, tem por ob

jetivo conceder autorização ao Instituto Nacional de Ço_loniz_ação e Reforma 
Agrária, para promover a -doação de imóveis ao MunicípiO de Sobradinho, 
no Estado do Rio Grande do Sul. 

Trata-se de uma área pouco superior a 15 mil metros quadrados, englo
bando cinco lotes situados na gleba "Posse do Caçador", no referido Municí
pio. 

A doação está condicionada à instituição, no local, de serviços de assis
tência à comunidade, daí porque, nos termos do art. 4'~', se insere condição re
solutiva, determinando a reversão dos bens ao doador, sem qualquer indeni
zação, caso venha o donatário a atribuir diversa destinação ao imóvel. 

A matéria mereceu acolhimento no Plenário da Câmara dos Deputados, 
após pronunciamento das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultu
ra e Política Rural e de Economia, Indústria e Comércio. 

Nesta Casa, manifestou-se pela aprovação da sugestão a Comissão de 
Agricultura. 

No âmbito das atribuições conferidas a este órgão téc-nico, nenhum obs
táculo existe que se possa opor à aprovação da proposição. 

Com efeito, a destinação da área envolve inquestionável matéria de inte
resse social, como salienta a Exposição de Motivos que acompanha a Mensa-

gern presidencial, esclarêcendo que nos imóveis deverão ser construídas esco
las e o cemitério da municipalidade. 

A relevância da medida para-~ comunidade do Município de Sobradi
nho, no Rio Grande do Sul, dispensa maiores considerações a cerca da sua 
oportunidade e conveniênCia, razão por que opinamos pela aprovação do 
presente projeto. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980- Cunha Lima, Presidente
Mendes Canale, Relator - Affonso Camargo- Raimundo Parente- Salda~ 
nha Derzi- Vicente Vuolo- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães- José Ri
cha - · Amaral Peixoto. 

PARECER No 1.101, DE 1980 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 69, de 1980 (n.O 3.160~B, de 1980, na Casa de 
origem) que ''concede pensão especial a. Pedro Paulo Kos
sobu-sky, e dá outras providências". 

Relator: Senador Affonso Camargo 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem ,a exa~ 
me- d:a Comis:São de F!nanças o Projeto 1de Lei que conc•ede pen
f:f..'O .especial ,a Pedro Paulo K>Ossobusky, e dá outras providências. 

A ma•téria é sub1netida à d·elib·e,l,aç.ão do Congresso Nacional, 
nos termos .do art. 51 da Constituição, acompanhada tde Exposição 
de Motivos ·:·o Senhor Ministro de Estado do Exército, qwa afirma: 

"Tenho a honra de submeter à 1elevad:1 conside.ração de 
Vossa Exc·elência o anteproje-to de lei anexo, p~lo qual a 
União concer~a amparao a Pedro Paulo Koss:obusky, resi~ 
dente no Município de Ponta Grossa, Es.tado do Paraná, 
viti,ma da explosão de uma graJ.l•ada d·e mão ofensiva en
contreda em local onde foroam realizado-s exercícios p·:JT 
tropas militares. 

O lamentável a·cident·e foi objeto de sindicâ·ncia instau
rad·a pelo Comandante do ent-ão 13.0 .Regimento de Infan~ 
taria, .em ·cuja solução ficaJ:"am patentes os indí·clos que 
levam a concluir~se peLa responsabilidade civil da União. 
O inditoso cidadão sofreu per-:da ,do ante•braço esquerdo-, 
ao nível do terço anterior, sendo considerado invãlido." 

Ns:cãmara aos Deputados, a·.prbpO.Sfçiio foi ·aprovada, em ple
nário, na:··sessã.o ;c>e·23 de· outUbro últlmo;ll~Js·de tTamll@r. Pelas 
Comissões d·e COnstituição ·e Justiça ·e de Finanças. 

A p.;nsao ·especial mensal é equiv·ale11te a du::ts vezes o m-aior 
.salário mínimo ·do Pais, sendo benefício intrausfe-rív.el e ina
cmnulável cO'm quaisquer rendlm·entos recebid·as dos -cofres pú
blicos, i·nclt1siv·e pensão porevidenciária, resalvad.a. a opção. 

Tal benefíci·o extinguir-s-e-á -com ·a morte do beneficiário. 
Sob o aspecto financeiro, vale Tessalta.r que ·a despesa -d:ecor

r·ente .da· lei correrá à ·cont•a de Encargos Ge-raL3 da União -
Recursos sob a supervisão do "Mini:::;.tério da Fazoend~a. 

Tr.ata-se d~e amparar vítim·as de exp.Josão acidental de grena
da ofensivra, es·ta.nodo -caTacterizada .a responsabilidade ·da União. 

A vis·~a 1:?;o expooto, opinamos pela a.prov.ação do proj•eto. 
Sala das Comissões, 20 de nove·mbrQ .de 198_0. - Cunha Lima .. 

Presidente - Affonso Camargo, Re-lator - Raimundo Parente -
Am~ral Peixoto - Saldanha Derzi - Vicente Vuolo - Jorge Ka~ 
lume - Jutahy Magalhães - José Richa. 

PARECERES Nos 1.102 E 1.103, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.o 65, de 1980, 
(n.0 3 .543-A, de 1980), que uautoriza. o Poder Executivo a. 
instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor Pú~ 
blico - F1JNCEP e dá. outras providências." 

PARECER N.0 1.102, DE 1980 

Da Comissão de Serviço Públlco Civil 
Relator: •Senador Bernardino Viana. 
De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a ex=e 

desta Casa projeto d"e lei visando a autorizar o Poder Executivo a 
instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor Público -
FIUNCEP e a dar outras providências. 

A proposição iniciou sure tramitação na Câmara dos Deputados, 
onde mereceu aprovação, tendo ali chegado acompanhada de Ex
posição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP, esclare
cendo ·que 

"O estabe1ecimento de um_ programa de formação e os 
projetes de aperfeiçoamento sistemático do servidor recla
mam a institucionalização de um Centro de Formação, 
com sede em Brasília e projeções em algumas cidades. Es
sas proj eções não serão obrigatoriamente cQnstruidas, 
mantlda.s e operadas pelo Governo Federal. Poder-se-á de-
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terminar programas de estudo e trabalho, d-escentralizando 
a. execução mediante convênios e contratos, sem prejuizo 
da otientação, fiscalização e controle, a nível central, de 
forma unifica:da e permanente. 

O desenvolvimento do sistema de formação de pessoal para 
a A<lmin!stração Federal Dlreta e Autárquica, excluídas 
as atuais escolas voltadas para o prepa;ro de recursos hu
manos destinados ao desenvolvimento ãe atividades espe
cificas (diplomacia, policia federal, informações, serviços 
postais, tribut.,ção, etc.) deverá se inSerir na competência 
do DASP e abranger o seu universo, atingindo todas as 
categorias, desde as mais simp:es, de apoio, até as mais 
especializadas, de nível superior. 

O projeto dev-e contemplar, também, a recicla:gem e a 
atualização dos funcionários de forma obrigatória, obede
cendo, em cada caso, a intervalos e períodos julgados ne
cessários. 

As transformações que vêm ocorrendo em todos os seg
mentos da vida nacional, bem oomo a velocidade com que 
se manifestam, exigem uma atualização permanente de 
conhecimentos, a fim de pos.sibllltar o acompanhamento 
das mutações do cotidiano e afast"r eventuais distorções 
nos diver~os campos de atividades. 
Por outro lado, para maior êxito na Administração, urge 
selecionar os mais capazes, ast:tegurand·o-lhes o acesso a 
novas funções." --- . 

Assim é que o projeto, corporificado em 16 (dezes.seis) artigos, 
autoriza, no 1.0 deles, o Poder Executivo a instituir, com patri
mónio próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos 
termos da Lel Chi!, a Fund,ção Centro de Formação do Servidor 
Público ·-'- FUNiCEP, vinculada ao D~, com foro na capital 
~ederal e com prazo indet~rminado de duração. · 

Em seu 2.0 artigo, declara que a FUNCEP terá autonomia ad
ministrativa: e fin.a_nc_eir_a e adquirirá personalidade jurídica a par
tir da inscrição, no Registro Chil das Pessoas Jurídicas do seu 
ato constitutivo, Inclusive o respectivo Estatuto, devidamente apro
vado por decreto do ?residente da República, sendo a União re
presentada no ato de constituição da entidade pelo Dlretor-Geral 
do 'D!I.SP. -

Destaque-se que a: FONCEP terã coma finalidade promover, 
elaborar e executar_ os programas de formação, treinamento, aper
feiçoamento e profissionalização do servidor público da Adminis
tracão Federal Direta e Autárquica, bem assim estabe~ecer medi
das- visa:ndo ao ~e:g bem-estar social e recreativo. 

o Património da FUNCEP será constituído pelos imóveis a ela 
transferidos pela União; dotações, auxílios e subvenções que lhe 
f.arem destinados em orçamento de qualquer nível do Governo 
ou das suas Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas 
Pública:s e órgãos Autõnomos; doações legadas ou contribuição de 
,pessoas físicas ou juridicas;_ rendas, Q.e qualquer espécie, de seus 
próprios serviços, bens ou. ativjdades; bens móV'eis e Imóveis de seu 
domínio; c(lntribuições proYenientes de entidades públicas ou· pri
vadas, estrangeiras e internacionais; incorporações de resultados 
financeiros dos exercícios; além de outras renda:s eventuais. 

A FUN.OEP terá como s.eus Orgãos, com·· a. constituição, atri
buições e competências fixadas no Estatuto - a Presidência e o 
Conselho Dlretor, composto de 4 (quatro) Membros. 

Considerando que a criação da FUNCIDP ··tem ao encontro de 
uma necessidade sérta _de que se ressente a; A.ctministração Pública 
do Pais, qual seja a da formação específica do servidor para o 
exercício da função pública e que as despesas de constituição, de 
instalação e de funcionamento serão atendidas pela abertura de 
um crédito especial de quatrocentos milhões de cruzeiros que o 
projeto autoriza o Pod'er Executivo a abrír, somos, no-âmbito desta 
ComL5são, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 19_80. - Evandro Car
reira, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Alberto Silva -
Lázaro Barboza. 

PARECER N.0 1.103, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador .Jorge Kalum.e 

Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças 
o Projeto de Lei de Iniciativa do Seuhor_P_reside_n_te da Repúbllc», 
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação centro de 
Formação d'o Servidor Público - FUNlOEP e dá outras providên
cias. 

A Exposição de Motivos do Senhor 'Diretor do DASP, que acom
panha a .Mensagem Presidencial, assim justifica a instituição da: 
Fundação: , 

"Nenhuma. comunidade pode descurar-se da formação dos 
recursos humanos que a compõem. pois na elevação pro-

fi.ssional repousa o sucesso)- a: eficiência e a eficácia:. ad
ministrativas como suporte bàsico para o seu desenvolvi
mento. 
A formação especifica para o exercicio da função pública, 
no Brasil, não tem representado preocupação própria e 
intensiva do Gov·erno Federal1 uma vez que o ciclo se ini
cia na: selegão através de concursos. Em outros países, 
entretanto, a diversos níveis funcionais já se encontra 
institucionalizada a orientação do elemento humano para 
o serviço do Governo. 
Em nosso País, as iniciativas estão afetas às escolas se
cundári·as e às universidades. Entretanto, como o hori
zonte profissional não é alentador, a própria formação, 
principalmente nas disciplinas especificamente dirigidas 
ao setor público, é deficiente em qual!dade e quantidade. 
Assim, Contabll!dade Pública. Admlnistr~ão Financeira, 
Administração de Material, etc, não_ vêm respon\lelldo, a 
contento, ·às necessidades de formaçao em seu todo. 
O estabelecimento de um programa de formação e os pro
jetas de aperfeiçoamento sistemãtico do servidor recla
mam a institucionalização de um Centro de ForiiUtÇão, 
com sede em Brasilla e projeções em algumas cidades. 
Essas proj eçõ-es não s'erão obrigatoriamente construídas, 
mantidas e operad-as pelo Governo Federal. Poder-se-á de
terminar programas de estudo e trabalho, descentralizando 
a execução mediante convênios e contratos, sem prejuízo 
da Orientação, fiscalização e controle, a nível centra1, de 
forma unificada e permanente. 
o desenVOlvimento do sistema de formação de pessoal para 
a: Administração Federal Dlreta e Autárquica, excluídas as 
atuals escolas voltadas para o preparo de recursos humanos 
destinados ao desenvolvimento de atlvldades especificas 
(diplomacia, policia federal, informações, serviços postais, 
tributação, etc.) deverá se inserir na competência do 
DASP e abranger o seu tmiverso, atingindo todas as cate
gorias, desde as mais simples, de apoio, até as mais espe
cializadas, de nível superior. 
O projeto deYe eontemp:ar, ta:mbém a reciclagem e a atua
lização dos funcionários de forma obrigatória, obedecendo, 
em cada caso, a intervalos e períodos julgados necessários. 
As transformações que vêm ocorrendo em todos os seg
mentos da vida nacional, bem como a velocidade com que 
se mamifestam, exigem uma atualização pennanente de 
conhecimentos, a. fim de possibilitar o acompanhamento 
das mutações do cutldiano e afastar eventu•.ls distorções 
nos diversos campos de atividade. 
Por outro lado, para maior êxito na Administração, urge 
sele-clonar os mais capazes, assegurando-lhes o acesso a 
novas- funções. 

É relevante destacar que o sistema, já institucionalizado, 
de requisita·r funcionário para o exercício de assessora
menta superior, desestimula o pouco de profissionais que 
aind'a resta e que passa a não ter horizontes na carreira, 
vendo cerceada legitima e estimulante aspiração. Tal fato 
não ocorre nas Forças Armadas, única instituição que pos
sui o elo integrado de "recrutamento-fonnação-seleção
aperfeiçoamento". não contando com o elemento requisi
tado - pois dispõe de homem certo em sua própria Orga
nização. 
Diailte do exposto, tenho a -honra de submeter à elevada 
consideração -de Vossa Excelência o ft!lexo anteprojeto de 
lei que Institui a Fundação Centro de FOrmação do Ser
vidor Público, pois cabe um esforço governamental no sen
tido de lnstltuc!onallzar a qualificação profissional na Ad
ministração Pública, a fim de que os funcionários dos vá
rios organismos a:dministrativos do Pais estejam aptos a 
cumprir o papeJ de co-responsáveis pe!a gerêncta do Es
tado." 

Na Câmara dos Deputados, a proposição colheu pareceres fa
voráveis das Comls.sões de Constituição e Justiça, de Serviço Pú
bllco e Finanças; obtendo aprovação do Plenário em Sessão de 21 
de outubro do corrente ano. 

Sob o aspecto financeiro que nos cabe analisar, devemos ini
cialmente salientar que o artigo 4.0 do projeto autoriza o Poder 
Executivo a transferir ao patrimônio da FUNCEP os imóveis ne
cessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

Já o artigo 5.0 prevê a constituição do Património da FUNCEP 
por dota:ções. auxílios e subvenções orçamentári~s de qualquer 
nivel de Governo, Autarquias, Empresas Públicas etc; por doações, 
legados ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas; por ren
das de seus serviços, dentre ~utras. 

É transferida para a FUNCEP o Fundo Especial de Formação 
do Pessoal, criado pel" Lei n.o 6.661, de 21 de junho de 1979. 
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O patrimônio, a renda e os, serviços da FUN:CEP gozarão da 
imunid•ade prevista na alinea c do inciso m -do artigo 19 da Carta 
Magna. 

Trata-se de entidade que irá desenvolver papel de relevo na 
fonnação de pessoal para a função pública, demonstrando a sen
sibilidade do governo para o aperfeiçoamento de seus servidores. 

E por assim entendermos, na linha do exposto, opinamos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 20 de no;·embro de 1980. - Cunha Lima, 
Presid-ente - Jorge Kalwne, Relator - Jutahy Magalhães - José 
Richa ....._ Saldanha Derzi - Amaral Peixoto - Raimundo Parente 
- Affonso Cama.rgo - Vicente Vuolo. 

PARECERES Nos 1.104, 1.105, 1.!06 E 1.107, DE 1980 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ 08, de 1980 (n9 43-B, 
de 1980, na Câmara dos Deputados), que uaprova os textos do Convê
nio Ibero-americano de Seguridade Social e do Convênio Ibero
americano de Cooperação em Seguridade Social, concluídos em Qui
to, Equador, a 26 de janeiro de 1978". 

PARECER No 1.104, DE 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Chega a esta Comissão, para os fins previstOs no aifigo 44, inciso I, da 
Constituição, o texto do-Convênio Ibero-americano-de Seguridade Social e 
do Convênio Ibero-americano de CooperaçãO- em Seguridade Socíal, concluí
dos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

A matéria é acOriijjãiihada de Exposição d_e Motivos subscrita pelo 
Chanceler brasileiro, onde é esclarecido que os textos em epígrafe foram assi
nados quando da reunião do Comitê Permanente da Organização Ibero
americana de Previdência Social, realizada na cidade de Quito, Equador, em 
Janeiro de 1978. Segundo o· referido documento, o primeiro ato interiladonal 
tem por objetivo lançar as .. bases para a cooperação entre os sistemas de pre
vidência social dos países ibero-americanos uenquanto o segundo visa definir 
o "campo de cooperação entre as entidades responsãveis, em cada país, pelos 
sistemas de previdência e assistência sociais". Justíficando o· interesse· na 
aprovação da matéria ãssinala o Ministro das Relações Exteriores que' a ade
são do Brasil aos dois COriVênios permitirá um extreitamento" das -nosSaS re= 
lações com os países da região. 

A parte preambular do Convênio revela que as Partes Contratantes,- mo
vidas pelo desejo de consolidar os vínculos de amizade e cooperação e sobre
tudo empenhados em garantir adequada proteção social aos trabalh-adores 
migrantes, resolveram formular um projeto de tratado que, respeitadas as pe
culiaridades de cada país, permita um eficiente sistema de intercâmbio entre 
as respectivas entidades previdênciárias. 

No que tange ao campo de incidência do ajuste, determina o artigo l que 
seja extensivo aos seguintes programas, tais como previstos na legislação in
terna de cada Estado: 

- assistência médico-sanitária; 
- prestações velhice; 
- invalidez; e 
- sobreviventes. 
Poderão os países, por iniciativa própria, ampliar a "abrangência a outros 

direitos constantes dos respectivos sistemas previdenciârios. 
Serão beneficiários d_o sistema ora instituído as pessoas que estejam ou 

tenham estado vinculadas ao sistema previdenciârio de qualquer dos Estados 
Contratantes em funçãO de serviços prestados. Ocorrendo a hipótese, terá o 
segurado, no país receptor, os mesmos direitos e obrigações que os nacionais. 
Quando a legislação interná específica exigir a observância de prazo de carên
cia, a fim de que segurado faça juS às prestações, serão computados os perío
dos de serviço prestados em qualquer país-membro do convênio. 

Além de beneficiar os trabalhadores estrangeiros residentes o tratado 
contempla igualmente aqueles que se encontrem ~·circunstancialmente" em 
outro Estado, bastando para tal que justifiquem gozar dos direitos pleiteados 
no Estado de origem. Também serão protegidos os que necessitarem de ser
viços médicos ou de reabilitação altamente especializados e só disponíveis no 
outro país. Nestas duas hipóteses os encargos finance"iros do atendimento fi
carão a cargo da entidade à qual a pessoa esteja originariamente vinculada. 

Em relação aos direitos concernentes às prestações por "velhice, invali
dez e sobrevivente", assegura o convênio a ntotalização dos períodos de coti~ 
zação computáveis em virtude das disposições legais" de cada país. Assim 
sendo, uma pessoa que tenha Prestado serviços em mais um Estado poderá 
somar os diversos períodos para fins de aposentadoria outros direitos previ
denciários. 

O convê"nio determina que as prestações eConômicas recebidas pelas par
tes n,ão sejam objeto de redução, suspensão, extinção, desconto ou gravames 
(artigo XVIII). Entretanto, como bem observa a exposição de motivos .. tal 
dispositivo contraria a legislação fiscal brasileira que determina que as pres~ 
tações pecuniárias i)agas pela previdência a beneficiários residentes no exte
rior sejam tributadas com a alíquota de 25%. Impõe-se destarte seja feita re
serva quanto ao conteúdo da norma contida no artigo XVIII. 

O texto do segundo ajuste submetido à nossa apreciação estabelece um 
sistema de cooperação mútua, visando a: 

- permutar informações sobre legislação e normas de aplicação; 
- permutar experiências sobre desenvolvimentos práticos na área de 

serviços sociais 
- prestar assessoramento e assistência técnica da planificação, organi

zação e desenvolvimento de serviços médicos; 
- conceder bolsas de especialização no campo da seguridade social; 
- conceder colaboração financeira para transferência de tecnologia e 

infra-estrutura. 
Acreditamos que os atos internacionais em pauta, além de se revestirem 

de louváveis intenções humanitárias, servirão para estreitar os laçós de frater
na amizade que devem presidir o relacionamento entre os povos hemisféricas. 

Tendo sido observadas as formas usuais de direito das gentes e respeita
dos os postulados de reciprocidade de tratamento e não ingerência nos assun
tos internos, nada hã, no âmbito desta Comissão, que possa ser oposto aos 
textos em exame. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo oriundo da outra Casa elo Congresso Nacional. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980.- Tarso Dutra, Presidente
Nelson Carneiro, Relator - Aloysio Chaves- Tancredo Neves --Itamar 
Franco -José Richa- Almir Pinto- Henrique de La Rocque- Saldanha 
Derzi. 

PARECER No 1.105, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senaaor Nelson Carneiro 

Coube-me relatar, na Comissão de Relações Exteriores, o Projeto de De
creto Legislativo n'? 08, de 1980, jâ acolhido pela Câmara dos Deputados, e' 
que .. aprova os textos do Convênio Ibero-Americano. de Seguridade Social e 
do Convênio Ibero-Americano de Cooperação em Segu!idade Social, con
cluídos em Quito, EquadOr, i 26 de janeiro. de 1978". 

Reporto~me à exposição feita naquele aludido parecer: 

.. A parte preambular do Convênio revela que as Partes Contra
tantes, movidas pelo desejo de consolidar os vínculos de amizade e 
cooperação e sobretudo empenhadas em garantir adequada pro
teção social aos trabalhadores migrantes, resolveram formular um 
projeto de tratado que, respeitadas as peculiaridades de cada país, 
permita um eficiente sistema de intercâmbio_ entre as respectivas en~ 
tidades previndenciárias. 

No que tange ao campo de incidência do ajuste, determina o ar
tigo I que seja extensivo aos seguintes programas, tais corno previstos na le
gislação interna de cada Estado: 

- assistência médico-sanitária; 
--prestações velhice; 
- invalidez; e 
- sobreviventes. 
Poderão os países, por iniciativa ·própria, ampliar a abrangên

cia a outros direitos constantes dos respectivos sistemas previden
ciârios. 

Serão beneficiários do sistema ora instituído as pessoas que es· 
tejam ou tenham estado vinculadas ao sistema previdenciârio de 
qualquer dos Estados Contratantes em função de serviços presta
dos. Ocorrendo a hipótese, terã o segUrado~ no país receptor, os 
mesmos direitos e obrigações que os nacionais. Quando a legislação 
interna específica exigir a observância de prazo de carência, a fim de 
que o segurado faça jus às prestações, serão computados 'os perío
dos de serviço prestados em qualquer país-membro do convênio. 

Além de b~neficiar os trabalhadores estrangeiros residentes o 
tratado contempla igualmente aqueles que se encontrem "circuns
tancialmente" em outro Estado, bastando para tal que justifiquem 
gozar dos direitos pleiteados no Estado de origem. Também serão 
protegidos os que necessitarem de serviços médicos ou de reabili
tação altamente especializados e só disponíveis no outro país. Nes
tas duas hipóteses os encargos financeiros do atendimento ficarão a 
cargo da entidade à qual a pessoa esteja originariamente vinculada. 
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Em relação aos direitos concernentes às prestações por "velhi
ce, invalidez e sobrevivente", assegura o convênio a .. totalização 
dos períodos de cotização computáveis em virtude das disposições 
legais" de cada país. Assim sendo, uma pessoa que tenha prestado 
serviços em mais um Estado_ poderá. somar os diversos períodos 
para fins de aposentadoria e outros direitos previdenciãríos. 

O convênio determina que as prestações econômicas recebidas 
pelas partes não sejam objeto de redução, suspensão, extinção, des
conto ou gravames (artigo XVIII). Entretanto, como bem observa a 
exposição de motivos .. tal dispositivo contraria a legislação fiscal 
brasileira que determina que as prestações pecuniárias pagas pela 
previdência a beneficiários residentes no exterior sejam tributados 
com a alíquota de 25%. Impõe-se destarte seja feita reserva quanto 
ao conteúdo da norma contida no artigo XVIII. 

O texto do segundo ajuste submetido à nossa apreciação esta
belece um sistema de cooperação mútua, visando a: 

- permutar informações sobre legislação e normas de apli
cação; 

- permutar experiências sobre desenvolvimentos práticos na 
ãrea de serviços sociais; 

- prestar assessoramento e assistência técnica da planificação, 
organização e desenvolvimento de serviços médicos; 

- conceder bolsas de especialização no campo da seguridade 
social; 

- conceder colaboração financeira para transferência de tec
nologia e infra-estrutura." 

Meu voto, nesta Comissão, que examina os Convênios sob outro enfo
que, não diverge do proferido na Comissão de Relações Exteriores, pela 
aprovação daqueles acordos. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1980. - Helvídio Nunes, Presi
dente- Nelson Carneiro, Relator- Raimundo Parente- Jaison Barreto
Aloysio ChaYes - Franco Montoro. 

PARECER N• 1.106, DE 1980 
Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Alberto Silva 

Dois textos internacionais de especial significação para a assistência 
médico-sanitária a velhos e inválidos e para os seguros sociais e previdência 
em geral são submetidos à consideração do Congresso Nacional, pelo projeto 
de decreto legislativo que vem a estudo, nesta Comissão. 

A matéria foi encaminhada pelo Presidente da República, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição Federal, acompanhada de exposição de mo
tiv'os, em que o Ministro das Relações Exteriores enfatiza o seguinte: 

- os dois documentos (Convênio Ibero-Americano de Seguridade So
cial e Convênio Ibero-Americano de Cooperação em Seguridade Social) fo
ram assinados por ocasião da reunião do Comitê Permanente da Organização 
Ibero-Americana de Previdência Social, na Capital do Equador, Quito; 

- o primeiro Convênio institui bases para a cooperação entre os países 
da America Latina, especificando os casos em que deverão ocorrer prestações 
médico-sanitárias, por velhice, invalidez ou morte; 

- o artigo XVIII desse documento proíbe a redução, suspensão, ex
tinção, descontos, quitações ou gravames da prestação econômica da previ
dência social, com base no fato de que o beneficiário resida em outro dos Es
tados contratantes. Nesse particular, há conflito coril a legislação fiscal brasi
leira, a qual determina que as prestações pecuniárias pagas pela Previdência a 
beneficiários residentes no exterior sejam tributadas com a alíquota de 25%; 

- o segundo convênio define o campo de cooperação entre as entidades 
responsáveis, em cada país, pelos sistemas de previdência e assistência sociais; 

- entre os pontos focalizados por esse documento estão o intercâmbio 
de informações sobre legislação, intercâmbio de experiêricias relativas, princi
palmente, à proteção de grupos especiais prestação de assessoramento recí
proco e assistência técriica na planificação, organ1zação e desenvolvimento de 
serviços médicos, administratiVos e técnicos; ---

-a adesão do Brasil aos dois convênios é do interesse nacional, poden
do o Ministério d:i Pi:'Cvidência e Assistência Social representar o País, no to
cante à matéria. 

O Projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Nesta Casa, obteve 
a concordância da Comissão de Relações Exteriores. 

No tocante ao Convênio de Seguridade Social, as normas são dispostas 
em cinco títulos, como se vê: Título I- Disposições GCrã.is; Título II- Pres
tações médico-sanitárias e Prestações de velhice, invalidez e sobreviventes; 
Título III - Assinatura, ratificação e aplicação; Título IV - Disposições di
versas; Título V - Disposições finais. 

O Convênio de Cooperação em Seguridade Social trata do âmbito de 
aplicação do convênio (Capitulo I), das finalidades (Capitulo II), da assinatu
ra e ratificação (Capítulo III). 

Como se pode verificar, os dois textos, ao qual o Brasil emprestou a sua 
adesão, procuram a consolidaÇâ'o dos vínculos recíprocos de amizade e coo
peração. Representam um esforço comunitário das nações Ibero-americanas, 
no sentido de garantir a proteção dos trabalhadores migrantes, inclusive con
frontando as peculiaridades da realidade social dos países que integram a 
ârea abrangida pelos convênios, O artigo VI, do Convênio de Seguridade So
cial por exemplo, estabelece. 

- Art. VI. As pessoas protegidas de cada um dos Estados Contratantes 
que prestem Serviços no território de outro Estado Contratante, terão no pais 
receptor os mesmos direitos e estarão sujeitas a iguais obrigações que os na
cionais deste último Estado, no que se refere às prestações médico-sanitárias 
que outorguem seus sistemas de seguridade social, previdência social ou segu
ros sociais. 

E o art. XX impõe às partes contratantes os seguintes encargos: 
a) assessorar as autoridades competentes, quando estas o requeiram ou 

por iniciativa p-rOprla, sobre a aplicação do presente Convênio, dos Acordos 
AdministrativoS-e d-einais instrumentOs adicionais que se subscrevam. 

b) propor as modificações, ampliações e normas complementares ao 
convênio; 

c) qualquer outro encargo que as autoridades competentes lhes atri
buam. 

O projeto de decreto legislativo em exame atenta para as restrições aludi
das, ao art. XVIII do ato internacional relativo à seguridade social. Somos, 
portanto, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1980- Gilvan Rocha, Presiden
te - Alberto Silva, Relator - Adalberto Sena - Aimir Pinto - Henrique 
Santillo. 

PARECER N• 1.107, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 

Trara-se de proposição encaminhada pelo Poder Executivo visando a 
aprovação dos textos dos Convênios ibero-americano de Seguridade Social e 
de Cooperação em Seguridade Social, firmados na cidade de Quito, no Equa
dor, em 26 de janeiro de 1978. 

Na Câmara dos Deputados, foi a matéria submetida às Comissões de 
Relações Exteriores, de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação So
cial, sendo posteriormente aprovada em plenãrio. 

Nesta Casa,já se pronunciaram as Comissões de Relações Exteriores, de 
Legislação Social e de Saúde, todas concluindo no sentido da aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo em tela. 

Cabe-nos, no âmbito das atribuições conferidas à Comissão de Finanças, 
examinar os textcis mencionados, tendO- Crit vista a sua adequação ao ordena
mento jurídico nacional e à conveniência da adoção dos Convênios face aos 
interesses do País. 

Os atos internacionais referidos foram patrocinados pelo Organização 
ibero-Americana de Seguridade Social, tendo sido firmados pela totalidade 
de seus membros, visando uma maior cooperação c participação dos países 
que integram as regiões no que concerne à previdência social. 

O texto do Convênió de Seguridade Social caracteriza-se pela fixação das 
bases para a cooperação entre os sistemas previdenciârios adotados pelos pai
ses ibero-americanos, determinando, ademais, as áreas de atuação dos referi
dos sistemas. 

Com relação a este Convênio, cabe registrar que a adesão do Brasil hã de 
se fazer com a expressa reserva do Artigo XVIII por contrariar norma consM 
tante da ordem jurídica nacional. 

Trata-se de dispositivo q~e veda a redução, suspensão, extinção, descon
to ou gravame incidente sobre as prestações econômicas remetidas a benefi
ciário residente em outro Estado contratante. 

De fato, tal preceito colide com as exigências tributãrias constantes dos 
arts. 77, da Lei n• 3.470, de 1978 e 4•, do Decreto-lei n• 1.401, de 1975, deres
to regulamentados pelo art. 344 do Decreto n• 76.186, de 1975. 

O texto do Convênio de Cooperação, por sua vez, fixa o âmbito de coo~ 
peração entre as entidades da previdência social, incluindo-se o intercâmbio 
de informações e de experiências, o assessoramento recíproco c a organizar;ão 
e assistência dos serviços técrlicoS, dentre outros aspectos. 

A relevância e utilidade dos ajustes firmados para o nosso sistema previ-
denciârio são indiscutíveis. -

Com efeito, a proteção do sistema previdenciário de um Estado Contra
tante às pessoas que prestam serviços no território de outro Estado Contra-
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tante, com direitos idênticos aos nacionais do País receptor, configura inesti
mável avanço nas relações internacionais nd plano da seguridade social. 

Essa consideração, por si, justifica, a nosso ver, o acolhimento dos textos 
em tela, desde que de nenhum obstáculo de natureza financeira se pode cogi
tar. 

As razões ora alinhadas levam-nos a opinar pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo sob exame. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980- Cunha Lima, Presidente 
-Saldanha Derzi; Relator -Jorge Kalume- Vicente Vuolo- Amaral Pei
xoto - José Richa - Jutahy Magalhães - Affonso C amargo - Mendes Ca
nale. 

PARECERES Nos 1.108 E 1.109, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resoluçio n9 57, de 1980, que "transforma 
função prevista na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Fede
r~"· 

PARECER No 1.108, DE 1980 
Da Comissio de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Helvídfo Nunes 

De iniciativa da Co~issão Diretora, o presente Projeto de Resolução 
transforma na função de Coordenador de Publicações Especiais, FG-1, uma 
das funções de Subchefe de Gabinete, previstas na lotação'do Gabinete do 
Presidente do Senado, na forma do art. 337 do Regulamento Administrativo 
do Senado - Res. no 58, de 1972. 

Para tanto, altera as competências da função, prescrevendo novo elenco 
de atribuições, consoante as atividades que lhe são próprias, ao mesmo tempo 
em que determina a alteração do Regulamento Administrativo da Casa, IDe
diante republicação pela Subsecretaria de Pessoal, objetivando a correção do 
texto regulamentar. 

Trata-se de medida que visa a atender a concretas necessidades nos sef
viços a cargo do Gabinete da Presidência do Senado, os quais, Conforme sa
lientado na justificação do projeto, exige-m, cada-veZ-mais, atuação nos setó
res vinculados .. à edição de obras de int_er~sse do Parlamento e controle do 
programa editorial a cargo do Gabinete ... ". 

A proposição atende às prescrições constitucionaís e regimentais especí
ficas, estando, assim, em condições de merecer o acolhimento deste Órgão 
Técnico. 

O parecer, pois, é pela aprovação do presente Projeto. 
Sala das Comissões, 15 de outubro de 1980.- Aloyslo Chaves, Presiden

te, em exercício- Helvídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro- Leite Cha
ves - Orestes Quércia - Moacyr Dali a - Bernardino VIana - Aderbal J ore
ma - Lenoir Vargas - Raimundo Parente. 

PARECER N• 1.109, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Mendes Canale 
Em exame o Projeto de Resolução de iniciativa da Comissão Dire~ora 

que transforma função preVista na lotação do Gabinete do Presidente do Se
nado Federal. 

A justificação que acompanha o projeto diz: 

"O Regulamento Administrativo do Senado, aprovado pela 
Resolução n• 58, de 1972, criou, na estrutura da lotação do Gabine
te do Presidente da Casa, duas funções de Subchefia de Gabinete, 
objetivando, certamente, instituir sistema de apoio admi"'iStrativo 
às atividades complexas e volumosas que são deferidas ao Chefe de 
Gabinete. 

Na prática, contudo, verifica-se que, enquanto para esse tipo de 
apoio apenas uma função seria suficiente, outro setor, da maior sig
nificação para os serviçoS do Gabinete, permanece sem a necessária 
orientação e coordenação, p'ois as atividades vinculadas à edição de 
obras de interesse do Parlamento e o controle do programa editorial 
a cargo do Gabinete demandam, cada vez mais, permanente dedi
cação e orientação. 

Assim, com o presente projeto, objetiva-se a transformação de 
uma das funções de Subchefe do Gabinete na de Coordenador de 
Publicações Especiais, sem inodificação na sua -lotaÇão e com as 
atribuições devidamente especificadas. 

O projeto, na Visão cautelar de suas implicações, remete à Sub
secretaria de Pessoal da Casat a incumbência de incluir, no Regula
mento Administrativo do Senado, as alterações decorrentes de sua 
execução. 

Manifestando-se sobre a proposição, a douta Comissão de Constituição 
e Justiça entendeu que ela atendeu as prescrições constitucionais e regimen
tais específicas e opinou pela sua aprovação. 

No que diz respeito à competência da Comissão de Finanças, nada ve
mos que se possa opor ao projeto. 

A provi'dência objetiva atender melhor as necessidades dos serviços a 
cargo do Gabinete da Presidência do Senado Federal, conforme demonstra a 
Justificação do Projeto. -

Prevê o artigo 29 que a Subsecretaria de Pessoal, na republicação do Re
gulamento Administrativo do Senado, aprovado pela Resolução n9 58, de 
1972, executarã as alterações decorrentes. 

Â vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução 
no 57, de 1980. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 
- Mendes Canale, Relator - Amaral Peixoto --Saldanha Derzi - Vicente 
Vuolo- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães -José Richa- Affonso Ca
margo. 

PARECERES Nos 1.110 E 1.111, DE 1980 

Sobre o Pro.jeto de Lei da Câmara. n.0 68, de 1981) 
(n.0 2.973-B, de 1980, na Câmara dos Deputados), que 
''!institui, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de 
Bolsas Especiais a estudantes, nas condições Q.ue especi
fica, e dá outras providências". 

PAREOER N.O 1.110, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Sen,ador JoSé Lins 

O Senhor Presidente dia I!Jepúbllca, pela Mensagem n.0 166 de 
1980, submete à elevad,. consideração do Congresso Nacional, nos 
terinos <lo .art. 51 <)ª Constibuição, projeto de Lei que "institui, na 
Fundação Projeto Rondon, '" eonoessão de Bolsa.s Espool<lis, a es
tudantes, nas condições que especifica, :e dá. outras providências". 

A '1'1efertda Mensagem é acorilp:anhru:Ia de Exposição de Moti-
V<JS do Senhor Ministro de Estado do Interior, que afirma: 

"A medicLa ora proposta encuntra .apoio no Decr-eto 
n.O 83.400, de 3 de maio de 1979, que aprovou o Estatuto 
da Fundação Projeto Rondon, e resu.ItJa da nreessida,de de 
se lntegl'lar, -cada vez mais, os es.t1J!::lla!Iltes, em todas as ati
vidad!es da Entidade, f,azendo-os conhecer os proWemas a 
ela inerentes, e motivando-os a particlprur da bu..sea de 
suas soluções. 
Allslm oomo se deprende da ,própria legl.slação que ins
titui a Fundação, o papel do 'estudam te no projeto, pela sua 
singularidade, não e-ncontra. .sim.iJ:aa.- em qualqu~ outra 
área, públlea ou pr!vad:a, onde se reallzam estágios." 

Conforme a proposição, a incl:usão 1dte- estudantes no sistema 
de Bohsa(l Especiais de que trata o projeto não poderá lnterfe:rii 
no estágio de exercício profissional integrante do respectivo c=
riculo, Cabendo ao Presi,dente da Fundação, as condições ,dle ·con
cessão, bem -como .az jornadas que ficarão sujeitos os t·olsi,st.as. 

Estat~Solece ainda o projeto: 

- a fixação do ·mont1ante mensal da BolSia no mai·or V·alor de 
Referência, estabelecido pelo Poder ExecF,tiV·O para efeito do art. 2.o 
da Lei n.0 6.205, •à:e 1975, devendo variar 'Cm ,rezão do nível do 
curso (uni-versitário ou profissionalizante de 2.o GraU) ·e da jor
n?~da. a que ficar suj,eito o bolsista, que poderá se·r de 4 (quatro) 
ou de 8 (oito) horas; 

- :a. ob~ervância do critêrio de atendimento, na di:stribuição 
das Bolsas, aos alunos d:e baixa .renda familiar; 

- a execução doa ínedida não a,oo,rreta·rá gastos adi_cionais à 
Entidade conce:::llente; 

- a obrigação da entidade em fazer. para os bolsistas, seguro 
de aciden'Les o-corridos em de-corrênda de sua parti·cipação nas 
atividade.s da instituição; 

A ação do programa adquire maior abrangênci•a, ·po:r conce
der bol:sas Esp1eci:ais a estudantes de cursos profissionalizante.:; ·~·e 
2.0 - Grau, bem ~assim a universitári'Os, para ·estágio nas unid·adel3 
de asses.s:oramento e executivas daquela Fundaçã'O, ou ·em progra
mas ~específicos por ela desenvolvidos. 

Isto posto, somos favoráveis ao presente projeto, .por .çonside
rá-lo oporttl:Ilo e conveniente. 

Sala das Co:missões, 19 de novembro .ctre _l980. - .João Calmon, 
p,residente - José Lins, Relator --:- Adalberto Sena - Jutahy Ma
galhães - Aderba.I Jurema. 
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PARECER N.0 1.111, DE 1980 

Da Comissão de ·Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 

o p!ies:ente projeto, de iniciativa do Eenhor P.residla.·•lte .cta 
República., objetiva. Instituir, no âmbito da Fundação Projeto Ron
d.cn, a concessão de Bols·a.::; Especiais, .destinadas a estudant~:s uni
versitários ou de cursos profissionalizantes de 2.0 Gra.u, pela parti
cipação, sem vínculo empregatício, na. at!vldades de apoio técnico 
ou oom!nlstmativo daquela entidade. 

2. Acompa.nha a Mensagem Presidencial ExPO$ição de Moti
vos do Ministro de Estado do Inte:l'!Qr'- que Justifica a medida pro
posta com de<!orréncla da necessidade de maior lntegr·a.ção dos 
estudantas em todas as atividades da. Fundaçã•o Projeto Rondon, 
":fazendo-os conhecer os problemas a ela in~tes, e motivando
os a participar <ia bu.soa de suas ooluçõesn. 

Além disso a medida encontra apoio no Decreto n.0 83.400, de 
3 de maio d•e 1979, que aprovou o Estatuto da •referida entidade. 

3. .1\dguru; dOS aspootos mais re~-..ntas, dtscipllna:dos no pro
jeto, 1á~errB-m ser mencionad~. 

Assim, o <>rt. 2.0 ressalva do ststema de Bolsas OJ1a pro!)Qsto 
a sua não interferência no estádio de exerQicio prQfissional in
tegr-a.nlte do respectivo currículo. Quer d!oor, o ststema aqui ado
tadio não substitui, em qualquer hipóbese, o estágio proftssional, 
que é requtsito do cumprlmen to do currículo. 

No que concerne ao critério de concessão das Bolsas. Especiais, 
dispõe o parágrafo único do a.r.t. 3.0 qwe se atenderá (ente-nda-se, 
primordialmente) aos alunos de ba.i,xa_ ~nda f-amiliar. 

Quanto ao valor da Bolsa, o art. 4.0 estabelece que ele será 
flxa>dio com base no baior V"alor de Referência, e proporcional
mente à jornada a que f!oor sujeito o bolsista, obse.-vados os li
mites e oon<llções ali estabelecidos, ou sreja: 

I- para estudante de curso superl>D~. sub.:netldo à jorn;S!da de 
4 ou 8 horas, ll'espec:tivamente, o valor Ci·a Bolsa será igual a duas 
ou quatro vezes o Valor de Re~erência; e 

II - para estudante de CUTSO .profissionalizante de 2.0 Grau, 
sujclto à jorn·aJtla d'e 4 ou 8 hooas, o v:alor da Bolsa será equiva
Lente a uma ou duas veres o Valor de Refe.rênc1a, res;peotivarnente. 

o pr»zo de duração da Bolsa será de 12 (doze) meses, renová
vel por igual período, segundo diSpõe o art. 5.0 

Finalmente, um aspecto de O!I'dem finanoeiTa ·rel'acionado oom 
as despesas oom a concessão das Bolsas. Nos ·termos ·do parágrafo 
ún!oo do a.rl. 5.0 , .tala despasas deverão ,estan;- contidas no limites 
•dos <recursos orçamentários da Fundação. 

4. A matéri:l, aprovada na Ci<mara dos Deputados, não é 
suscetível a quaisquer reparos de nature.za fi:n;a.nc~ipa., rnzão por 
que somos pela ~~;provação do presente projeto de leL 

Sala das COmissões, 20 de novembro de 1980. - Cunha Lima, 
Pre.<>idenrte - Raimundo Parente, aelator - Amaral __ Peixoto -
Vicente Vuolo -- Jutahy :llagalhã.es - José Richa - .Jorge Ka~ 
lume - Saldanha Derzi - Affonso Camarg<> .. 

PARECERES N•s i.llZ E 1.113, DE 1980 

Parecer n.0 1.112, de 1980 

Da ·Comissão de Winança.s .. Sobre o Ofício "S" n.o 36 
de 1980, do Senhor Governador do Estado da :Bab.ia, soli
citando autorização ·d:> 1Senado Federal, para. ~tra.ta.r 
empréstimo extern.o 'no valor de US$ 47,000,000.00 (qua
renta e sete milhões de {dólares aanericanos) destinado ao 
P.rogra.ma ide Investimentos do :t:;Stado. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Na forma d:) d,.Lspo.:;to no art. 42, item IV, da COn.stituição, o 

Sr. Governador do Estado da Bahia solicita ao E\enado Federal a ne
cessária autorização para que possa aquele El!tado contratar uma 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 47,000,000.00 
(quarent&. e .sete milhõe.s de dólares americanos), com o Banco 
do Brasil, observadas as condições e as exigências dos órgãos en
carregados da politica econômico-_finanJ;~~:r-ª do Governo Federal. 

2. O Ofício do Senhor Governador· do Estadá da Bahia e.scla
·rece que "os rc.curs0'.3 oriundos do empré.St101o se destinam exata
mente, à amortização inOOgral de dois r.ont.ratos firmadoS com o 
Banco do Brasil S.A., Agência Los Ang-eles e Agência Grand Cayman 
que apresentam condi~ões de custos e prazos desvantajooo,s para: 
O' Estado, os· quais· th·eram eeus recursos aplicados em investimen
tos conforme o plano de up~icação à época apres~ntad.o à SAREM 
da Sepian". - . 

3. Acr~scenta o Chefe d::J Executivo d~ Estado da Bahia que 
"a realização da operação pretendida permitirá uma melhor di.s-

trlbu!cão do perfil· da divida do EstadÕ, o qual· apresenta-se com 
um cômprometimento alto nos anos de 1981 e 1982 e nos anos se
guintes o comprometimento é., __ relativamente inexpressivo, como 
pode .~er notado no perfi1 da divida ar..exon. 

4. Po1· outro lado, esta operação eStenderá o prazo de paga,.;; 
mento dos contratos, cujos recursos jã foram investidos pelo Go
verno, não havendo, assim, novo aparte de capital. 

5. O exame do perfil do end.ividaJ.nento globaJ ~.'Sclarcce a. 
existência de receita (!CM) para o ressarcimento clo LOmpromisso 
ora assumido o qual permitirá uma dilataçã-O no cronograma _de 
desembolso anterior. Considerando-se as anos críticos (1981/82) 
os desembolsos iriam atingir, respectivamente, 15,07% e 10,99% da 
receita prevista do ICM. Nos demais exercícios, estes percentuais 
estariam na faixa de 8,75 a 2,48%. 

6. Para atender as disposições do Regimento cv terno e da 
Iegis1açã.o pei-tinente, foram anexados ·ao proce.S.Sado os seguJ.ntes 
documentos: -

a) cópia da Lei n.• 3.805, de 20 de junho de 1980, autorizando 
a contratar uma operação de crédito externo· até o va'!or de 
US$ 47,0 milhões; 

b) Aviso n.• 944, de 21 de outubr-o de 1980 da SEPLAN, reco
nhecendo o caráter prioritário da operação, bem com-e:) a capaci
dade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n.• 243, de 11 de novembro de 1980, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da República, prCJpondo o seu encaminbamen to 
ao Senado Federal, para os fins do art. 42, !tem IV, da COnsti
tuição; 

d) Oficio (F!RCE-CR.EDE n.o 80/188) do Departamento de Fts
calizaçã.o e Reglstro de Capitais Estrangairos, credenciando a ope
ração em pauta conforme atribuições conferidas }Jclo Decreto 
n.• 65.071, de 27~8-69 e pelo Decreto n.O 84.128, 29-10-79. 

e.) comportamento da divida Estadual (Interna e Externa), 
relacionada com a receita estadual <ICM). 

7. o exame das condições creditícias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articuiação com o Banco 
Central· do Brasi'.., nos termos do a;rt. 1.0 inciso II do Decreto n.0 

74.157, de 6 de junho de 197·~. a.ssim que apresentada. a respectiva 
.minuta de contrat.o com o grupo financiador. 

8. No ca.so, foram cumpridas as exigências do Regimento In
terno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos favoravelmente 
à solicitação, n-::Js termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 147, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia. a. realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor ~e US$ 47,000,000.00 
(quarenta e sete milhões de dólares americanos) destinado 
ao Programa de Investimentos do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ~ o Govern-::J do Estado da Bahia autorizado a reali

zar, com a garantia da União_,_ uma operaçá:J de emprês.timo ex
terno, no valor de US$ 47,000,0QO_.oo (quarenta e sete milhões de 
dólares norte-am-ericanos, ou o -equivalente em outras moedas, de 

principal, junto a grupo de bancos liderados por agências do Banco 
do Bra.:sU S.A., no exterior, cujoS recursos serão destinados a a.uli
ca.çªa no Programa. de Inv·sstimentos do E3tado, mediante autôri
zaçao integral de dois contratos externos assinados com o Banco 
do Brasil S.A. - Agências Grand CaymS.n · e Los Angeles, cujos re
cursos fora ... n aplicad-os .em obras do sistema rodoviá:-io estadual. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á nos termos apt·ovados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições credití
cias da ~peração a s·er efetuada pe'o Ministério da Fazenda, em 
articulaçao coro o Banco do Brasil, nos· :termos do art. :: .0 , item II, 
do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974 obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da eXecução da politica 
econômico-financeira. do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei n.0 3.805, de 20 de junho de 1980, do Estado da Bahia. 

Art. 3.0 Esta ReSolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 20 de noVembro de 1980. - Cunha Lima, 
Presidente - Jutahy Magalhães, Relator - José Richa - Jorge 
Kalume :--- Alberto Silva - iAmaral Peixoto - RaimundO< :Parente 
- Saldanha Der.zi ,_ /Vicente Vuolo. _ 

PARECER Nf 1.113, DE 1980 

Da Comissão de (;onstituiçã.o e Justiça. Sobre o íPro
jeto de Resolução n.0 147, de 1980, da Comissão de Finan
ças, qne "autoriza o Governo do Estallo da Bahia a ;reali-
~ar oper_ação de emPréstimo externo, no valor de ..... . 
US$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares nor
te-americantls) destinado ao Programa de IlY\"estimentos 
do Estado". 

Relator: Senador 'Almir Pinto 

A Comissão_ de Finanças, nos terinos regimentai..-;, apresentou 
o presente P.ro}eto de Resolucão. oue autoriza o Gove:no do Esta~ 
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do- da Bahla a realizar, com a garantia da União, uma operação 
de empréstimo externo no valor de US$ 47,000,000.00 (quarenta e 
sete milhõe.s de dólares norte-americanos) ou o equivalente em. 
outras moedas, de principa:, junto a grupo de bancos liderados 
por agências do Banco do Brasil S.A., no exterior, cujos recursos 
serão destinados a aplicação no Programa de Investimentos do 
Estado, mediante amortização integral de dois contratos externos 
assinados com o Banco do Brasil S.A. - Agências Grand Cayman 
e Los Angeles, cujos recursos foram aplicados em obras do sistema 
rodoviário estadual. 

2. A operação de crédito, na coilformidad·:! do artigo 2.0 do 
referido projeto, "rea:izar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder 
,Executivo Federal, inclusiv-e o e.."tame das condições creditícias da 
operac;ão a s':r efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articula
ção com o Banco Central do Brasil, nos termos do artigo 1.0 , item 
II, do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto 
na Lei n.0 3.805, de 20 de junho de 1980, do Estado da Bahla". 

3. Do exame do processado, verifica-se __ que foram obedeci
das aS exigências e trâmites Jegais estabelecidos paio Decreto n.o 
74.157, de 6 de junho de 1974, para pedidos de exame para con
tratação de empréstimos, operações de créditos ou acordas exter
nos, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Munlcip!os, 
para fins da manifestação do Poder Executivo Federal, de que tra
ta o art. 42, item IV, in fine, da Constituição. 

4. O mérito do pedido já foi ampla e detidamente examina
do pela COmissã-o de Finanças, que concluiu pela conce.~são da 
medida pleiteada, nos termos do presente Projeto de Resolução. 

5. Nada há que possa .ser argüido cDntra a proposição, no que 
compete a esta Comi2são examinar, estando corretam·ente formu
:ada sob os ângulos constitucionaL:; '8: jurídi_cos, razão pela qual en
tendemos possa te·r tramitação normal. 

Este o Parecer. 
Sala das Comi.ssões, 20 de novembro de 1.980. - AloySio Cha

ves, Presid-ente, em exercí_cio__- Alrnir Pinto, Rela to r - Helvídio 
Nunes: - 1\-Ioacyr Dalla - ·Aderbal Jurema .......... Raimundo ·Parente 
- Rugo Ramos - Franco Montoro, vencido - Lenoir Vargi:tS. 

PARECERES Nos 1.114 E 1.115, De 1980 

PARECER N.0 1.114, DE 1980 
Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício ~~s" n.0 37, 

de 1981} (n,0 1_.635/80 na origem) tlo Senhor Governador 
do Estado do :Maranhão solicitando autorização do Senado 
Federal para contratar operação de empréstimo extemo 
no valor de US$ 20,000,tt00. Oll (vinte milhões_ de dólares 
americanos) destinado a financiar os Programas Inte
grados de Produção Agropecuária. 

Itc.Jator: Senador Raimundo Parente 
o senhor Governador do Estado do Maranhão solicita ao 

Senado Federal, com o pr-esente oficio, nos termos do art. 421 item 
IV da Constltuioão, a com.!)etente autorizacão para aquele Estado 
co:Otratar uma ~operação de -emPréstimo -externo, no valor de 
US$ 20,000,0000.00 tvlnte milhões de dólares americanos), ou equi
valente em outras moedas destinado ao financiamento do Plano 
de Aplicação anexo, integrante da programação de trabalho da 
Adminístra<;ão Estadual até 1983, realizações indispensáv-eis à sus
tenção do proces~o de desenvolvimento estadual. 

.2. Segundo consta no Plan.o ele Aplicação para os recursos 
ext-ernos de US$ 20,0 milhões "os objetivos fundamentais definidos 
pelo GOV·:?rno do Estado do Maranhão s-e assentam __ n9 aum_ento da 
produção e rendas estaduais e na melhoria da. qualidade de vida 
da população maranhense. Em razf~o disso, todos os esforços têm 
sido despendidos nesse sentido. E os r·esultados, até agora alcan
çados acendem a cert-eza da garantia d·e que mencionados objeti
vos s.érão atingidos. \Esses resultados podem ser perfilados a partir 
da observação dos indicadores a s-eguir descritos:" 

A) Setor Primário : 
a) arr.az: estimativa 1.463 mil ton. !aumento de_38,7% sobre 

1979,; 

b) mandioca: 3.385 m!l ton. (aumento de 100% sobre 1979); 
c) milho 289 mil ton. taumento de 17% sobre 1979). 

B) Setor Secundário: 
a.) ccnsumo de energia elétrica industrial cresceu 21,3% so

bre '1979; 
b) consumo de cimento cresceu 76,2% sobre o ano anterior; 
c) crescim-ento nJmina1 da arrecadação 122,3% sobre o exer

cício ant-erior. 
C) Sete r Terciá1io : 

a) excortacõzs interestaduais cresceu 48,•5% (em volume fi.sico 
em. relação a 1979) ; 

b) exportaçées para o exterior: aumentou 18,0% entre ja
neiro e setembro, sobre o ano anterior. 

c) valor ãas ·zxportaçGes: expandiu 153% sobre o valor do ano 
anterior. 

3. No capitulo "Perspectivas que se abrem" do documento 
anexo destacamos: 

1'0 projeto de aproveitamento integral do babaçu acha-se 
em fase inicial de Implantação, com os te.stes-p!lotos reali
zados e em vias de operacionalização em escala industrial. 
Sua_ repercussão sobre a economia estadual é extraordiná
ria, notadamente pelos diferentes itens d-e sua linha de 
produção, a tal ponto qt>e só uma unidade Industrial deverá 
contribUir, em sua primeira fase 'de produção, com uma 
receita de Cr$ %31,00 milhées de IOM. 

b) Quanto ao Corredor de Carajás já se encontra concluido 
o estudo preliminar do Projeto de Desenvolvimento Regio
nal do Corredor de Exportações de Oaraj ás, elaborado pelo 
International Development Center of Japan, o qual se volta 
para o aproveitamento agr!cola e agroindustrtal ao longo 
do eixo da ferrovia que ligará a Serra dos Carajás ao Porto 
de_ Itaqui. A implantação deste projeto criará uma cadeia 
de efeitos para frente e para trâs, com elevado índice de 
influência sobre a estrutura econômica e social do Estado. 
c) Finalmente, quanto ao projeto da ALOOA (Alummlnium 
Company of America SIA.), este se acha em fase inicial de 
implantação, e deverá começar a produzir (primeira fase, 
experimentalmente) a partir de julho/1983. Nesse produzirá 
cerca de ·500 mil toneladas de alumina. Avaliando sua 
!contribuição à receita estadual, pode-..e dizer que ela 
gerarã de llOM~ a 7ü% de sua capacidade plena, o equivaM 
lente ao total anual da r-aceita de ICM do Maranhão." 

4. F'ara que tais projetos sejam concretizados e se consolidem, 
hav_erá necessldade da injeçãç. de recursos suplementares~ inclusive 
para infra-estrutura, entre os quais, destacamos: 

"1 - Reforço ao Projeto ITALUIS 

Dest!na-fe a ref.Jrçar o _projeto d·~ captaçi!.o, tratamento e 
distribuição de água potável a partir do rio Itapecuru, a 
70 km de São Luís, face ao exaurimento mediato dos mana
c!ais que alimentam o abastecimento atual da capital do 
Estado,_ o· que torna o sistema à beira de um colapso sem 
proporções. 
Custo Previsto: US$ 8,00 (oito milhões de dólares). 

Melhoria dos ServiçOs Urbanos 

P'rocura melhorar os serviços url::anos nas cidades de co
mando regional, no Estado, de forma a r-atribuir o esforço 
produtivo na zona rural, internalizando a renda estadual 
a fl.ível das r-egiões-programa, e possibilitando a frenagem 
do fluxo migratório em demanda da capital, sem agravar, 
nesta, o desemprego, o subemprego e suas formas associa
das de miséria urbana. 

Custo Previsto: US$ 3,50 (três milhões e quinhentos. mil 
dólares>. 

Ampliação do Programa de Estradas Vicina.is 

Busca melhorar e ampliar a rede de estradas vicinais, ver
dadeiros caminhos de produção, de fonna a assegurar o 
escoamento dos produtos agrícolas, ganhar a atual perda 
de 20,0% motivada pela falta de estradas, e propiciar ga
nhos de renda adicional aos produtores rurais do Estado, 
assegurando-lhes, de certa forma~ .seu ingresso em uma 
economia de mercado. 

Custo Previsto: US$ 5,00 (cinco milhões de dolares). 

Apoio à Produção Agropecuária 

Busca melhorar e ampliar a rede de estradas vicinais, ver
dad,eiros caminhos de produção, d·e forma a ass·egurar o 
escoamento dos produtos agricolas, ganhar a atual perda 
de 20,0% motivada pela falta de estradas, e propiciar ga
nhos de renda adicional aos produtores rurais do Estado, 
assegurando-lhes, de certa forma, seu ingresso em uma 
ecOnomia de mercado. -

Custo Pr-avisto: US$ 5,00 (cinco milhões de dolares). 

Apoio à Produção Agropecuária 

Destina-se a reforçar o apoio e estímulo oferecidos à pro
dução agropecuária, particularmente de arroz, milho, feijão 
e mandioca, carne, leite ·e pescados, em 'especial no que diz 
respeito aos programas de assistência técnica e extensão 
rura.I. defesa sanitária, animal e v-egetal, melhoramento 
g.:méttco e regularização fundiária, de forma a se obt2r 
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mais elevado indice de expansão de produtividade no setor. 
Custo Previsto; US$ 3,W (três milhões e quinhentos mil 
dólai">es)." 

5. É a seguinte a posição do endividamento -em moeda estran-
geira, do Gov-arno do Estado do Maranhã<O em 30-9 .. &0) : 

a) Credor; B. Brasil - Ag. Grand Caymru1 
Contrato; US$ 40,0 milhões. em 1.0-2-&o 
S. Devedor; US$ 39,7 milhões. 

bl Credor; European Brazilian Bank Ltd. EUROBR.!\.Z 
Contrato; 1~ 10,0 milhões, em 15-9-72 
S. Devedor; US$ 3.250 milhões. 
cl Credor; B. Nordeste do Brasil S.A. 
Contrato; US$ 2,20 milhões, cm 24-8-78. 
S. Devedor; US$ 1,65 milhões. 

_ TJtal do Saldo Devedor = US$ 41,6 milhões ou Cr$ 267,6 mi
lhces, representando 5% da receita arrecadada no exercício de 
1979. 

6. Para -atender as disposições do Regimento Interno e da 
legislação pertinente~ foram anexados ao processado os _seguintes 
documentoJ: --

a) cópia da Lei Estadual n.0 4.096, de 12 de outubro de 1979, 
autorizando o_.Estad,::;, a contratar uma operação de crédito externo 
até o valor de US$ 200,0 milhões; 

b) Aviso n.0 981, de 4 de novembro de 1980 da SEPLAN, reco
nhecendo o carã.ter prioritário da operação e a capacidade de paga
mento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n.0 242, de 11 de novembro de 1980, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorãvel, enviada ao 
Senhor Presiden_te da R?pública, propondo o seu en:camiflhamento 
ao Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

di Oficio (FlRCE-CREDE n,o 80/139) do Departamento de Fis
calização e Registro de Capitais Estrangeiros, comunicando que, 
de acordo com o disposto no inciso I do art. 2.0 do Dec._Ji.o 65.071, 
de 27-8-69, e com base nas atribuições_ que lhe foram conferidas 
pelo Dec. n.0 84~128, d:e 29-10-79, o Banco-central do Brasil creden
ciou aquele Estado, com vistas à operação em pauta: 

e) plano de aplicação para os recursos d·e US$ 20,0 milhões. 
O exame das condições creditJ,~ias da operação será efetuada 

pelo Ministério da Fazenda, em a:r:ticulação com o Banco Central 
do Brasil1 nos termos do art. 1.0, inciso II,. do Dec. n.0 74.157, de S 
de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva tpinuta de 
contrato com_o grupo financiador. -

No caso, foram cumpridas as exig~Ucias do Regimento Interno 
(art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinainos favoravelmente a soli
citação, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇãO N.0 148, DE 1980 
Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 

opera~ão de el"Upr6stimo externo U() valor de ........... . 
US$ 20,00~,000 .00 (vinte milhões de dólares) destinado aos 
Programas Integrados de Prodm;ão Agropccuária. 

O Senado Fed.zral resolve: 
Art. 1.0 ~ o Governo do Estado do Maranhão autorizado a 

realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 20,000,000 00 (vinte milhões de dólares 
americanos) ou o equivalente em outras moedas de principal junto 
a grupo financiador a ser iMicado sob_ a_ orte:gJ~ção (lo M!_nistério 
da Faze11da c do Banco Central do Brasil, destinado a Programas 
Integrados de Produção Agropecuária naquele Estado. 

.Art. 2.0 A. operação reali7:ar-se-á -.nos termos_ ~provados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições credit\cias 
da operação- a ser. efetuado pelo Ministério da Fazenda em arti
culação com o Banco Central do Bra.qil, nos t.ermos do art. 1.0 , 

item II, do Decreto n.0 7!:i; .157, de_ & d·e junho de 1974, obedecidas 
as· drmal:; -e:s-Jgências dos órgãos.,. enç:a~egados da execução da 
l)olítica ecor .. ômico-financeira do _GovernQ-__ Federal e, ainda, o dis
p<;sto na Lei 11.0 4.096, de 12 de outubro de 1979, do Estado do 
Maranhão, publicada no órgão oficial do Estado do dia 15 de outu
b><> de 1979. 

<:>. \il 
_Art. 3.0 EEta Resolução entra em vigor na _Cj.ata de sua publi

caçao. 

Sala das Comissões, 20 de r .. ovcmbto de 1980. -- Cunha _Lima, 
r·r·esidente - Raimundo Parente, Relator - Amaral Peixot-o -
Alberto Silva - Vicente \"uolo - Jorge Ka.lume _, José Richa ~ 
Jnt.ahy Magalhã('s - -Saldanha De.tzi. 

PARECER N.0 1.115, DE 1980 
Da. Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro

jeto de Resolução n.0 148, d~ 19M, da Comissão de Finanças, 
que "autoriza o Gcvei-no do Estado do !\!aranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de . , ......... . 
US$ ·zo,ooo,ooo-. CO (virite milhões de dólares) destinado a 
Programas Integrados de Produção Agropecuária". 

Relator: Senador Raimundo Parente 
,Pelo presente projeto de re~olução apresentado pela Comissão 

de Finanças, é o Governo do Estado do Maranhão autorizado a 
realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
<:>xterno no valor de US$ 20,COO,OOO.OO (vinte milhões de. dólares 
s.mer!cru:Josl 01.1 a equivalente cm outras moedas, de_ principal, junto 
a grupo financiador a e·:=r indicado sob a orientação do Ministério 
da Fazenda e dô Banco Gentral do Brasi_l, destinado a Programas 
Integrados de Produção Agrnpecuária. 

2. o art. 2.0 do projeto, ora sob exame, diz qc.e "a operação 
t.eanzar-se-a nos termo3 anrovados pelo_ Poder Executivo ~ederal, 
inclusive o {:X~.me das condiçõ-es cre"dítfcias da operação a ser efe
tuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central à.o B:·asil, nos termos do art._ 1.0 , item II, do Decreto 
n.o 74. 157~ de· 6 de junho ele 19-74. obedecidas as demais exigências 
àos órgãos encanegados da ex:::cução da política econômico-finan
c:dra do Governo Fed·eral e, ainda, o disposto na· Lei n.0 4.C96 de 
12 de outubro de 1979, do Estado do Maranhão, publicada no órgão 
oficial do Estndo do_C1a 15 de_ outubro de 1979". 

Encontrain-se n-o processado, além dos documentos acima refe .. 
ridos, mais os seguintes, t-odos minuciosamente examinados pela 
Comissão de Finanças: 

a) cópia. da !.ei ESfadtial n.O 4.096, de 12 de outuõro de 1979, 
autorizando o Estado a contratar uma operação d·e crédtto .externÇl 
até o valor de US$ 20,0 lnllhões; 

b) Aviso n,0 981, de 4 de novembro de 1980, da SEPLAN, reco
nhecendo o caráter P~I:ioritãrio da operação e a capacidade de 
pagamento do Estado; 

c) Exposição da Motivos n.o 242, de 11 de novembro de 1980, -
do s~nhor ;Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
senhor Presidente da República, propondo o seu enca~lnham·ento 
ao -senado -Federal, para os fins_ do art. 42, item rvJ da Consti
tuição; 

<li Ofício fnROE-CREDE n.0 80/189) do Departamento deF!s
caliz.ação e Registr·') de Capitais Estrangeiros, comunicando que, 
de acordo com o disposto no inci_:so I do art. 2..0 do Dec. n.0 65.071, 
de 27-8-69

1 
e com b3.se nas atribuições que lhe fol'am conferidas 

pelo Dec n.O S4 .123, de 29-10-79. o Banco Central do Brasil cre
denciou aquele Estado, com vistas à operação em pauta; 

e) plano de aplicação para os recursos de US$ 20,0 milhões. 
Como se v-erifica, do exposto, a matéria foi detalhadamente 

examinada pela Comissão de Finanças, que, após cumpridas todas 
as extgências regimentais, opinou pela aprovação da sollci.tação do 
Governo do Estado do Maranhão, nos termos do projeto de reso
lm;ão que apresentou. 

No que compete a esta Comissão -c_xaminar - aspecto j uridico
constitucional -, nada há que possa ser oposto, podendo o pro
jeto kr tramitação normal. 

sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Aloyslo Chav~, 
Presid-~nte, ern exercício - Raimun~_ ~te, Rela~or - Aderbal 
Jurema - Hugo Ramos - Moacyr Dalla - Helv1dio Nunes -
Franco Montoro, vencido - I...enoir Vargas - A.lmlr Pinto. 

PARECERES N•s 1.116 E 1.117, De 1980 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1980, (n• 54-8, 
de 1980, na Câmara dos Deputados) que "apron o texto do Acordo 
Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go~ 
verno da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de no
vembro de 1979". 

PARECER N• 1.116, DE 1980 
Da Comissão de Constituição 

Relator: Senador Aloysio Chaves _ 
Com a Mensagem n9 82, de 12 de março de 1980, o Senhor Presidente da 

República, atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição, 
submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Cultural 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ 

-cada Venezuela, concluído em Caracas ·a 7 de novembro de 1979. 
Acompanha a matéria ExposiçãO de Motivos do Senhor Ministro de Es

-tado das Relações Exteriores na qual se esclarece que o documento visa a fo
mentar as relações culturais entre os dois países estabelecendo para tanto um 
programa de int~rcâmbio de profissionais e de concessão de bolsas de estudo. 
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Na parte prembular do ajuste, ressaltam as partes· o espírito de inte
gração regional que deve presidir o relacionamento entre os povos do hemis
fério e prodamam o desejo de desenvolver o intercâmbio cultural .. de acordo 
com as possibilidades que oferece o progresso da ciência e da cultura". 

A fim de facilitar o livre trânsito das idéias entre os dois países, acordam 
os respectivos governos em conceder facilidades a fim de que as instituições 
consagradas à difusão dos valores culturais possam livremente exercer suas 
funções. 

No âmbito do conhecimento científico, é prevista a implantação de um 
amplo programa de intercâmbio compreendendo a organização de cursos de 
aperfeiÇOãinõilto, especialização e extensão além de atividades conjuntas no 
setor de pesquisas. 

Em relação ao ensino superior, as Universidades e instituições oficiais re
ceberão estudantes egressos do outro País em número e condições previamen
te estabelecidos e comunicados pela via diplomãtica. Os diplomas e títulos 
obtidos por nacionais brasileiros e venezuelanos, nos termos acima mencio
nados, terão Plena validade no país de origem, desde que obedecidas as for
malidades de praxe. 

Os organismos competentes do Brasil e da Venezuela deverão estimular 
a realização de exposições ligadas à vida cultural e artística da outra Parte, 
bem como o mútuo conhecimento da literatura, folclore, música, teatro, artes 
plásticas e cinema. 

O presente ato internacional traça em linhas gerais o âmbito material em 
que há de se desenvolver a cooperação entre os dois países. Representa um 
instrumento de inegável valor diplomático, porquanto permitirá um crescen
te relacionamento entre as duas nações. Somos -de opinião que os povos do 
hemisfério devem p{oCUrar fórmulas capazes de estreitar os laços de amizade 
existente, sendo a cooperação cultural um instrumento de alta valia. 

Ante o exposto e nada havendo que possa ser oposto ao tratado_em epí
grafe no âmbito desta Comissão. opinamos pClã aprovação da matéria. na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da C_â_mara~<2_S Deputados. 

Sala das c-omissões, 22 de outubro de 1980. ----:_Tnno Outra, Presidente 
- Aloysio Chaves, Relator- Mendes Canale- Almir Pinto- Aderbal Jure; 
ma - Saldanha Derzi - Itamar Franco - José Richa. 

PARECER No 1.117, DE 1980 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Chega a esta Comissão, para os fins regiiiientais. ó texto do Acordo Cul
tural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo daRe
pública da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. A 
matéria é acompanhada de Exposição"-de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, na qual se esclarece que o objetivo da medida é 
o de fomentar as relações culturais entre os dois países, mediante a concessão, 
pelas Partes, de bolsas de estudo, o intercâmbio de profissionais e o exame 
das condições de reconhecimento da equivalência de diploma e título univer
sitárioS". 

Na Câmara dos Deputados a matéria foi aPiováda pelo plenário, após 
receber parecer favorável das Comissõês competenteS. 

No órgão técnico que nos pj·eéC:deu no exame da matéria, considerou o 
c ·.o internaciorial em pauta .. um instrumento de inegável valor diplomático 
porquanto permitirá um crescente relacionamento ~ntre as duas nações". 

O texto, ao longo dos seus XVI artigos, traça o quadro geral em que se 
hã de desenrolar a cooperação cultural entre o nosso País e a República vizi
nha do norte. Após reafirmarem aderir ao espírito de integração que impul
siona os governos do hemisfério, passam a enumerar, nos diversos disposití
vos-, as formas específicas de intercâmbio. 

No que tange o relacionamento entre as instituições de nível superior, é 
previsto, além do intercâmbio propriamente dito de docentes e discentes, a 
implementação de uma série de medidas a fim de facilitar a transferência de 
estudantes e a equivalência de diplomas. 

Na ãrea cultural, serão adotadas providências no sentido de estimular o 
mútuo con.hecimento das atividades literárias, musicais; de artes plásticas. ci
nematográficas, folclóricas e musicais. 

É prevista a livre circulação de jornais, revistas e publicação informativa 
nos territórios das Partes Contratantes. 

Caberã às autoridades nacionais competenteS elaborarem de comum 
acordo, programas específicos de intercâmbio, os quais-serão posteriormente 
examinados pela Comissão de Coordenação Brasileiro-Venezuelana. 

No âmbito da competência desta Comissão, nada hâ que possa ser opos
to à matéria. visto haverem sido respeitados os princípios de reciprocidade de 
tratamento e de respeito pela soberania interna de cada qual. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 19 de novembro de 1980. -João Calmon, Presiden
te- Aderbal Jurema, Relator- Adalberto Sena- Jutahy Magalhães- Jo
sé Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Do Expediente lido consta o 
Projeló de Lei da Câmara no 84, de 1980, que receberá emendas, perante a 
primeira Comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordi
nárias, nos termos do art. 141, "b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - A Presidência recebeu, do 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, o Ofício no S/40, de 1980 
(N"' 153/80, na origem), de 18 do corrente, solicitando, nos termos do art. 42, 
inciso IV, da Constituição, autorização do Senado Federal para que aquele 
Estado possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de vinte 
milhões de dólares americanos, para os fins qú.e especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Sobre a mesa, comunicações 
que serão lidas pelo Sr. !<?-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 20 de novembro de 1980 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, a partir desta data, passo a integrar o 

Bloco Parlamentar do Partido Popular desta Casa. 
Cordialmente, Saldanha Derzi. 

Brasília, 20 de novembro de 1980. 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, a partir desta data, passo a integrar o 

Bloco Parlamentar do Partido Popular desta Casa. 

C_ordialmente, José Fragelli. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -As comunicações lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J<?-Secretãrio. 

São lidoS- Os se~uintes 
REQUERIMENTO No 539, DE 1980 

Requeremos urgência, ncis termos do art. 371, alínea .. c", do Regimento 
Interno, para o PLS n<? 248/79, de autoria do Senador Itamar Franco, quere
gulamenta o exercício da profissão de .. maitre" e Hgarçon", e dã outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1980.- José Richa, Vice-Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO No 540, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do Regimento 
Interno, para a Indicação n"' 002/75, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que sugere à Comissão Diretora do Senado Pederal no sentido de se instituir, 
no Senado Federal, estágio para universitários, nos moldes existentes na Câ
mara dos Deputados. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1980.- José Richa, Vice-Líder do 
PMDB. 

REQUERIMENTO No 541, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do Regimento 
Interno, para o PLS n"' 145/79, de autoria do Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre a localização, no Território Nacional, de usina que opere com 
reator nuclear, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1980.- José Richa, Vice-Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia da sessão seguinte nos 
termos reg"imentais. -

Há oradpres inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Benilrdino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Gazeta Mercanril. de 19 do corrente, noti
ciou que as taxas de juros impostas pelas financeirs, nas operações de crédito~ 
variaram, no Rio, entre 181, I% a 259,7%. 

Notícias que me chegam de empresârios de minha terra dão conta de que 
financeiras vinculadas a bancos privados estão captando depósito, através de 
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letras de câmbio, a juros que medeiam entre 6 a 7 por cento ao mês. Mas, 
para assombro geral, os gerentes dessas institUições ainda pagam aos investi
dores, por fora a extracontabilmente, vale dizer, sem recibo ou qualquer ou
tro documento~ comissão que varia de 20 a 30 por cento, dependendo do pra
zo em que a operação é feita, 6 a 12 meses. 

Para serem compensadoras ou lucrativas tais tipos de operação, as finan
ceiras estão cobrando nos empréstimos ao comêrcio e à indústria (bens de uso 
doméstico) juros de 10 por cento ao mês e camiSão, também por fora, que 
chega atê 30 por cento. 

Não precisa ser muito bom __ Qbservador para se- chegar à córiclusão de 
que esse tipo de negócio é o principal móvel da iôflação. E" essa conclusão é 
fácil de ser comprovada aritimeticamertte. Um bem que custou a um comer~ 
ciante 100 mil cruzeiros, o preço de venda ao consumidor, à vista, "via de re
gra" seria de 140 a 150 mil cruzeiros, aí incluídos impostos. salãrios de empre
gado, retirada dos sócios, energia e âgua, correiO, -telégrafo e telefone, remu
neração do imóvel, instalações, etc. Se esse meSniO -6em for vendido a prazo 
de 10 meses, o seu preço Ue venda serã de 308 mil cruzeiros, se o preço de ven
da à vista for 140 mil cruzeiros, ou 330 nii1 cruzeiros1 se-o preço de venda à 
vista for 150 mil cruzeiros. 

As associações de classe que agregam os empresários e os adquirentes 
dos bens financiados atribuem esse negócio criniinoso à Resolução nQ 605. de 
2 de abril de 1980, do Conselho Monetãrio Nacional, que manda que os sal
dos das aplicações dos bancos comerciais não se expandam, em 1979, em per
centual superior a 45 por cento. 

Mas vãrias outras denúncias chegaram-me, no sentido de que está se tor
nando praxe a cobrança de comissão aos beneficiãrios de tet?S operacionais 
pelos gerentes de grande número de filiais, qe bancos da rede priVada. 

Há ainda o tráfico de influência que surge cqm a intermediação entre a 
pessoa que necessita do empréstimo e o gerente do Banco. Ess_e intermediário 
apresenta-se como .amigo íntimo do Gerente, faz o conta to entre este o pre
tendente ao empréstimo, ajuda no encaminhamento da operação, recebe a 
sua comissão que chega, às vezes, até a 20 por cento, dependendo do seu grau 
de liquidez, comissão da qual, em muitos casos, o gerente tem a sua partici
pação. 

O Banco Central do Brasil, por força da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, ê o responsãvel pela fiscalização das instituições financeiras, através 
de seu quadro de inspetores, mas, ainda que o inspetor seja arguto, dificil
mente pode penetrar nos meandros dessas falcatruas. Os beneficiãrios de em
préstimos se levassem a público tais fatos criminosos teriam o seu crédito cor
tado e cairia na execração daqueles cuja sustentação dos negóc_ios dependem 
de crédito abundante ainda que a custos elevados. 

A captação de depósitos pelos bancos sérios e austeros, aí incluídos os 
bancos oficiais e poucos da rede privada, é praticamente impossível. A con
corrência é desleal e criminosa porque esses bancos nunca poderiam pagar as 
elevadas taxas que essas financeiras estão pagando, isto é, os 6 a 7 por cento 
ao mês e mais a comissão por fora. 

Esta espoliação lembra-me a penosa situação dos camponeses, em data 
que antecedeu à Revolução Fr~ncesa. Eram 21 milhões de pessoas, corres
pondentes a 9 décímos dos habitantes da França. Trabalhavam a terra na 
condição de colonos, jornaleiros e ren~eiros. Sobre a sua escassa produção 
incidiam o dízimo e uma taxa paga ao senhor pelo uso do moinho ou de outro 
qualquer instrumento agrícola. Ainda contr~ os colonos haviam os direitos 
feudais, as justiças senhoriais, o direito de caça e os privilégios de provindas e 
dos indivíduos. As terras agricultâveis estavam no dOmínio da nobreza e do 
clero. A quarta parte de todo o território francês era propriedade das ordens 
religioSas e confftecionais. Na província de Artois, as propriedades da Igreja 
somavam três quartos do território. Na~ ~pocas de más colheitas, essa imensa 
massa da população francesa caía na miséria. Ante situaÇão tão desesperado
ra e revoltante, a Assembléia Constituinte resolveu, a 2 de novembro de 1889, 
decretar que '"todos os bens eclesiãsticos eStariam à disposição da Nação 
para o fim de prover de uma maneira conVenierite às despesas de culto, à ma
nUtenção de seus ministros, alivio dos pobres, sob cuidado e instrução das 
províncias". 

O Brasil carece de várias reformas jã reconhecidas pelo Governo e povo, 
mas, no meu entender, a mais urgente é a reforma bancâria com a redução do. 
número de estabelecimentos bancários em quantidade e qualidade. A atuação 
e a necessidade da existêricia das financeiras, bem assim a conveniência ou 
não da estatização do sístema bancãrío é um assunto a ser estudado. 

Hã instrumentos legais para uma solução imediata, tais como o art. 15~. 
§ 22, da Constituição Federal, e a Lei no 4.595/64. 

Não é concebível que fatos como os que acabo de denunciar e que são do 
conhecimento público continuem a acontecer e prosperar. Os segmentos so
ciais mais pobres são os mais atingidos por essa espoliação, porque são eles os 

que são forçados a recorrer, com niálor freqUência, ao créditO ao consumi
dor. 

Fica, Sr. Presidente, a minha denúncia e o meu apelo no sentido de que, 
com urgência, se estude e se promova a reforma do sistema bancãrio naci_o
nal. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do Orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pisou hoje, pela 
primeira vez, o solo de Sergipe, na sua alta míssão de Presidente da Repúbli
ca, o General João Baptista Figueiredo, que, acompanhado de grande Comiti
va, foi ao meu Estado para participar de várias solenidades. 

Ãs 9 horas, o Presidente João Baptista desceu no Aeroporto Santa Ma
ria. Logo após, foi inaugurar a Rodovia asfaltada dos Náufragos, belo cami~ 
nho paralelo ao litoral da Capital e ao oceano, no qual, anos passados, foram 
sepultados os náufragos dos navios torpedeados na II Grande Guerra. A se
guir, Sua Excelência participou de um ato público na Praça Fausto Cardoso, 
sede dos Poderes do meu Estado, falando ao povo da minha terra. A estas ho· 
ras, estâ visitando o Projeto Potássio, na Fazenda Castanhal, Município de 
Rosãrio do Catete, Projeto esse executado pela PETROBRÁS-Mincração, c 
que objetíva dar auto-suficiência ao País em insumos básicos de potássio, 
para a fertilização das terras agrícolas de nossa terra, com isso evitando-se a 
importação, desonerando a nossa pauta externa. 

Sr. Presidente, a viagem do Chefe do Governo e sua comitiva, aos dois 
Estados vizinhos do Nordeste, Alagoas e Sergipe, não tem aquele carátcr de 
visita para observação dos sérios e graves probrc:mas do Nordeste brasileiro, e 
sim o de levar àquelas populações. com problemas inegavelmente sérios na 
sua estrutura social e econômica, a esperança na solução de velhos problemas 
que os governos, na medida de suas possibilidades, tem procurado resolver. 

Ainda ontem, em Paulo Afonso, Sua Excelência inaugurou a Usina Pau .. 
lo Afonso~ IV, a maior usina do complexo da CHESF em Paulo Afonso, com 
2 milhões e 470 mil quilowatts. Hoje as cinco usinas jã instaladas perfazem 
cerca de 4 milhões de quilowatts para distribuição de energia ao Nordeste 
brasileiro, interligando jâ com Imperatriz, no Maranhão, c, dentro de mais 
alguns meses, através da subestação de SOO quilowatts, haverá de fornecer 
energia também a Belêm do Parã, na substituição das tcrmoclétrícas daquela 
Capital do Norte. 

Sr. Presidente, com a inauguração de Tucuruf, espera o Nordeste haja 
uma inversão de energia para a nossa Região,jã que, para 1983, há a perspec-. 
tiva de déficit-energético na nossa ârea. 

E1_n que pese o Projeto Itaparica, cuja assinatura do projeto de execução 
foi feita 1 ontem pelo Sr. Ministro Cesar Cals, e os estudos iniciais da usina de 
Xingó, na área de nosso Estado, e a de Pão .. de-Açúcar, na margem esquerda 
do São Francisco, no Estado de A lagoas, Esses projetas, com certo atraso na 
sua execução, no seu cronograma, haverão, de certa forma, de dar uma tran
qUilidade à ârea energética em nossa Região, pelo menos por mais uns quinze 
anos. 

Num instante como este, Sr. Presidente, em que uma onda de pessimis
mo tomou conta, sobretudo, da classe polftica brasileira, fico a pensar, eu que 
não sou moço, mas também não sou tão velho. Lembro-me que, quando da 
inauguração da primeira usina CHESF, usina muito menor do que essa que 
foi inaugurada ontem, no Governo- Café Filho a Nação se regozijava, achan
do que aquela obra estava acitiia da possibilidade de nosso Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje esta Nação, que se diz depauperada, 
que se diz em crise, que se diz perdida, ao mesmo tempo em que realiza ltai
pu, realiza Tucurui, termina CHESF-IV, faz o Programa Nuclear Brasileiro e 
tantos projetas, hoje esta Nação most~a verdadeiramente que somos um povo 
jovem, fecundo e realizado. 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS- SE)- Com muita honra. 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- Senador Passos Pôrto, congratulo-me 
com o povo do seu Estado pela visita do Presidente da Rcp(lblica. Sua Exce
lência foi observar dois grandes empreendimentos: em Alagoas, o Projeto 
Sal-gema e, no seu Estado, o Projeto Potãssio, cujo atraso está sendo recupe
rado pela PETROBRÃS. V. Ex• tambêm se referiu à inauguração de Paulo 
Afonso-IV, a maior das unidades e hidroeléiricas da região. Hoje já se eleva 
a cerca de 4500 Megawatts a potência instalada cm Paulo Afonso. Aproveito 
O discurso de V. Ex• para levantar uma grave questão. Vamo.s ceder parte da 
-~nergia do São Francisco ao Projeto Carajás. Logo que, por sua vez, estiver 
cOffi a sua primeira unidade instalada, Tucurui ajudará o Nordeste, através 
de um processo de reversão. Mas, sabemos, nobre Senador, que a energia de 
Tucuruí não serã suficiente para todo o grande projeto de Carajás. Postanto 
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Tucuruí vai ajudar apenas, eventualmente, o Nordeste brasileiro. Ora, a âgua 
do rio São Francisco estâ sendo quase toda turbinada c continuará sendo, nos 
próximos anos. Não temos outra fonte de eletricidade e nem de âgua para a 
irrigação. No entanto a demanda de energia da Região cresce, 18% ao ano. 
Acho que é tempo de pensarmos em uma unidade de energia atómica para o 
Nordeste. Só essa fonte de energia poderia liberar a âgua do São Francisco, 
necessãria ao processo de desenvolvimento da agropccuãria da região. Esta é 
a sugestão que deixo aqui, que considero de muita importância e acredito 
que, num fututro próximo, terã que ser pensada com muita seriedade. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- A sugestão de V. Ex• tem que 
ser examinada sob vãrios aspectos. Inicialmente, V. Ex• sabe, mais do que 
nós, de que hã possibilidade de uma interligação das disponibilidades hidrelé· 
tricas da Amazônia, que poderão ser transmitidas, através de energia contí
nua, para o N ardeste e haveria condições de suprir, possivelmente, as nossas 
necessidades. Hã um excedente, no momento, de energia no Nordeste, que es
tá sendo encaminhado através de Boa Esperança, que é o elemento de interli
gação do sistema de Paulo Afonso com o Maranhão e o Piauí e, daí, no final, 
irã a Belém para fazer a substituição de suas usinas termelétricas, dentro des
se programa de racionalização de combustível. 

Quanto à instalação de um reatar atômico na nossa região, eu tenho até 
medo de falar, porque o assunto tão explosivo, em face da conjuntura nacio
nal e dos aspectos negativos do aproveitamento de energia atômica, que eu 
preferiria, num País que não aproveitou um quinto de sua potencialidade hi
drelétrica, não se pensar nesse tipo de alternativa para a nossa região. 

Hã poucos dias, um nobre Deputado da Paraíba chegou a aventar essa 
hipótese de um reatar para a Paraíba, e o bombardeio integral que ele sofreu 
na região foi de tal ordem que ele foi obrigado a se desmentir. De modo que 
eu ainda prefiro, nobre Senador, que se aproveitem as potencialidades hidre
létricas, sobretudo cornos recursos tecnológicos da interligação atrav6s da 
corrente contínua. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• outro aparte? 

O SR. PASSOS PORTO (PDS -SE)- Ouço V. Ex• mais uma vez, 
com muito prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Esse assunto é realmente muito sério e 
deve ser tratado com o maior cuidado, mas V. Ex' certamente sabe que as 
nossas possibilidades de produção de energia hidrclétrica no Nordeste estão 
sendo esgotadas c serão esgotadas rapidamente. Até o fim desta década, pos~ 
sivelmente, se não houver um forte. subsidio de energia elétrica na Amazônia, 
·nós estaremos com o nosso processo de crescimento estagnado por falta de 
energia. Esse é um dado de suma importância e que nos preocupa muito. Por 
outro lado, nobre Senador, o desenvolvimento do Projeto de Carajás vai ab
sorver Tucuruf - são cerca de 7 mil megawatts e, possivelmente, outras uni
dades de produção daquela área. O meu receio é que o crescimento da pro~ 
dução de energia, mesmo na Amazônia, não seja suficiente para atender às 
necessidades crescentes do Nordeste e que, hoje, estã crescendo a 18% ao ano, 
e, ao mesmo tempo, satisfazer os grandes projetas da Região Norte. Se isto 
acontecer, nós não teremos onde buscar energia. A alternativa seria, definiti
vamente, ou queimar carvão, com grande dificuldade de transporte, ou quei
mar óleo por preços absurdos- seria praticamente impossível - ou, então, 
partimos para o aproveitamento do nosso próprio minério de urânio que está 
disponív~l nas maiores jazidas nacionais, lã no Nordeste brasileiro. Então, é 
uma sugestão que deve ser estudada com o maior cuidado. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- E. uma colocação. V. Ex• sabe 
que há possibilidade, no Nordeste, de aproveitanlento das mici-ohidroelétri
cas. Não é uma grande disponibilidade mas hâ que se examinar aquelas qu-e-
das no N ardeste onde existe possibilidade de aproveitamento. Há outras al
ternativas. Penso que V. Ex• estã falando do aproveitamento hidroelétrico 
com fins elétricos e não com fins de energia, porque, para fins de energia, 
teríamos a biomassa na região e os recursos da região tropical, de grande iso
lação. A solução para a energia nós temos na região, agora, para a eletricida
-de, realmente, se haverá de pensar numa reversão de corrente contínua, por
que a Região Amazônica tem 100 bilhões de quilowatts e nós só estamos 
aproveitando, até agora, na Amazônia, aquela Usina de Balbina, para abaste
cer Manaus. A usina de Tucuru{ está dentro do aproveitamento de Carajás. 
Em Carajâs há aquele problema da bauxita, que é um assunto a se reexaminar 
pelo Governo, tendo em vista que bauxita e: venda de energia, alumínio é ven
da de energia. Resta saber se convém ao País tirar das suas disponibilidades 
de Turucuí a opção de se aproveitar bauxita ou a opção de se fazer a reversão 
para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. Mas tudo isto está dentro, 
evidentemente, dos quadros tetnicos de dirc:ção do Minist~rio das Minas e 
Energia. 

O Sr. Jorge Katume (PDS - AC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PORTO (PDS - SE) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- A C)- V. Ex•, no seu bellssimo pronuncia-
mento nesta tarde, trata de um assunto que me toca a alma, porque V. Ex• es
tã, com muita justiça, exaltando as obras dos Governos Revolucionários no 
Setor energético. V. Ex• mencionou algumas da Amazônia, como Tucuruí, 
Balbina e eu gostaria de incluir Samuel, em Porto Velho, que irá servir não só 
para o futuro Estado de Rondônia, como tamém para o Acre, dada a sua 
grande potencialidade. Essa cachoeirajâ estâ sendo estudada pelo Ministério 
das Minas e Energia. O Ministro César Cais vem-lhe dispensando toda a sua 
atenção. Era isto que queria dizer, congratulando-me também com V. Ex' 
por este tema tão atual e tão empolgante. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- Muito obrigado. Mas vê V. 
Ex•, a cada instante, a Amazônia nos fornece uma potencialidade de energia 
hidroelétrica. Jã estão inferidos mais de 50 milhões de quilowatts na região 
sem aproveitamento imediato, porque não hã nem ocupação ainda econômi
ca e demogrãfica da ârea, de modo que acho que nós temos de pensar, primei
ro, cm esgotar nossos recursos hidroel6tricos. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- Com prazer. 

O Sr. Aimir Pinto (PDS - CE) - Na verdade, nobre Senador Passos 
Pôrto, V. Ex• apresenta à Nação um elenco de fontes energéticas e a fonte nu
clear, que são potencialidades energéticas que o Brasil contarã para o seu fu
turo. Dizia V. Ex• que somos um País jovem. Somos, sim, um País jovem, 
mas nós, o aparteante e o orador, nem somos tão jovens assim. Entretanto, 
queria que Deus nos permitisse chegar até lá para vermos tanta energia hi
droelétrica e nuclear! 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- Muito bem, nobre Senador. 
Sr. Presidente, vou concluir o meu modesto e rápido discurso, ainda con

cedendo, ao final, um aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Passos Pôrto, quero crer 
que V. Ex•s, do Nordeste, não podem contar muito com Tucuruí, porque a 
viagem do Sr. Delfim Netto ao Japão, na semana última, comprometeu as 
disponibilidades elétricas de Tucurur com o grupo japonês, com a exploração 
do alumínio naquela área. Sabe V. Ex' que hoje a indústria que mais requer 
energia elétrica é a redução do minério de alumínio que é o insumo mais pesa
do do aproveitamento do alumínio. O Sr. Delfim Netto negociou as disponi
bilidades elétricas de Tucuruí com a indústria do alumínio de Carajás, ou da 
Amazônia. Quero crer que vai haver uma sobrazinha para atender à situação 
do Nordeste, porque a capacidade de Tucuruf será negociada com a redução 
do alumínio. Isso foi negociado com esses últimos acordos feitos pelo Sr. Del
fim N etto com os japoneses. 

. O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, tenho a impressão de que as inTormações de V. Ex• não se compadecem 
com as que eu tenho e que a Nação tem. O Sr. Delfim Netto fez uma visita a 
Tóquio, em missão financeira, e abriu o pacote cconômico. O aproveitamen
to de Carajás é um aproveitamento múltiplo; não é só bauxita, hã uma série 
de projetas, inclusive de preparação de infra-estrutura ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Bauxita é que é o maior. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE) - ... não vai ser aproveitado, o 
aproveitamento de Carajâs demandará alguns anos. E V. Ex•, que é patriota, 
deve acreditar também no patriotismo dos outros. Delfim Netto é um brasi
leiro capaz, é um grande patryota, um homem que tem interesse pelo desen
volvimento do Brasil. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Isso não tira o patriotismo de S. Ex• 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- CE)- Tiraria, se ele desviasse a ener
gia de Tucuruí só para o ~proveitamento da bauxita. 

Aliás, nós discutimos há poucos instantes aqui com o Senador José Lins 
e dissemos que a redução de bauxita significa industrializar energia. Logo, a 
reversão de Tucuruí ao Nordeste é um compromisso dentro do projeto global 
de eletrificação do País. Nós vamos inicialmente fornecer energia do Nordes
te ao Norte e teremos~ em reversão, as sobras de Tucuruí. 

De modo que, Sr. Presidente, eu gostaria nesta tarde somente de assina* 
lar a presença do Senhor Presidente da República em nosso Estado, de 
congratular-me com sua visita, com o povo e Governo d~ nosso Estado, por

. que ele lã reabre esperanças para os grandes projetas que nós temos, de ajuda 
ao nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gilvan Rocha, como Líder do Partido Popular. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Como Lfder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a esta h o~ 
ra, o Senhor Presidente da República está visitando o meu Estado, certamen~ 
te cercado por áulicos e por jovens colegiais compelidos a enfrentarem a canf .. 
cula da minha cidade e a erguerem mecanicamente as bandeirolas em sau
dação a Sua Excelência. 

Se o Presidente da República fosse um político, coisa que certamente não 
o é, pois, apesar do cargo político que exerce em sua amplitude Sua Excelên
cia declara que não gosta de política, ele certamente veria que o povo do meu 
Sergipe é um povo extremamente carinhoso, mas também um povo grande-
mente desconfiado. 

Desconfiado, Sr. Presidente, pela tradição de maus~tratos que aquela re
gião vem tendo no curso da nossa_História. Não sei se o Senhor Presidente da 
Repúblia, por não ser um politico, sabe que Sergipe, hoje, produz 50 mil bar
ris de petróleo por dia, 3 milhões de metros cúbicos de gâs de petróleo por 
dia. Não sei se Sua Excelência sabe que temos a maior e a única delimitada ja
zida de potássio da América Latina, com 12 bilhões de toneladas: não sei se 
ele sabe que nós possuímos 4,5 toneladas de sais de magnésio, 20 bilhões de 
toneladas de sal-gema, 2/3 do Estado com o calcãrio mais puro do Pais, a ú
nica jazida conhecida de enxofre de todo o território nacional, chumbo, 
cobre, mármore, águas minerais. Tudo isso num Est1:1do de apenas 21 mil qui
lômetros quadrados e com uma população pouco além de 1 milhão de habi
tantes. É, ainda mais, privilegiado por ser uma Região geologicamente estâ
vel, de terras férteis, com vales de cinco importantes rios, um dos quais de im
portância nacional, que é o rio São Francisco. 

Sua Excelência verá no seu povo carinhoso e desconfiado o apelo de uma 
Região rica, de uma região maltratada, de uma região que tem contribuído 
para o progresso do País, mas que não tem recebido a contrapartida do reco
nhecimento nacional; porque enquanto rica, enqua-nto pOderosa, a niinha ter~ 
ra possui bolsões de miséria,- talvez as mais evidentes do País; possui infra
estrutura de saneamento de esgotos, igual hã 60 anos; possui os índices de 
mortalidade inrantil os mais alarmantes e escandalosos do país, só se alinhan
do junto aos países mais pobres da África. 

O que está acontecendo no meu Estado Sr. Presidente, é um retrato do 
que acontece no Nordeste, nesse Nordeste que atravessa a fase mais crítica de 
sua problemática- -secular, do Nordeste recentemente visitado por sua Exce
lência o Senhor Presidente da República, que lâ produziu, entre outras, esstas 
frases: ''Não tenho o que dar ao Nordeste, porque não tenho dinheiro nem 
para pagar as minhas dívidas". "Perguntem a Jesus Cristo quando o Governo 
poderá atender ao Nordeste". _ 

É preciso se levar em conta, Srs. Senadores que os gravíssimos proble. 
mas nordestinos só serão resolvidos na medida em que o Nordeste for visuali
zado com seriedade e na medida em que houver uma decisão política, no sen~ 
tido de que o Nordeste não possa mais ser considerado como uma fratura ex
posta da Nação. 

Os erros seculares e os erros contemporâneos que estão ocorrendo em 
nossa Região podem ameaçar - ouçam bem isto, Srs. Senadores - podem 
ameaçar a integridade territorial do País, porque o sentimento que se pensava 
fantasioso, de secessão naquela Região, começa agora a aparecer, infelizmen
te a aparecer sutilmente, mas podendo se tornar inevitãvel na medida em que 
o Governo Federal trate aquela Região com graCejos. 

O Sr. Teotô~io Vilela (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL) Espero que o Senhor Presidente da 
República, passando, agora por Alagoas e Sergipe, tenha a preocupação de 
desanuviar o clima pesado que ele próprio gerou na viagem da semana passa
da, Paraíba, Cearã etc. Porque, na viagem anterior, específica para examinar 
a situação da seca, Sua Excelência deixou uma impressão triste, amarga para 
os nordestinos, porque perguntado sobre verbas para atender a Região -
como V. Ex• jã salientou ele disse que não tinha ve~ba e que tinha compro
missos que não podia, inclusive saldar e obras que não podia parar: citou a 
Ferrovia do Aço, citou Itaipu, esqueceu de citar a Energia Nuclear. E a con
versa entre ele e um fazendeiro foi uma conversa, realmente, profunda, para 
se interpretar bem o pensamento do Presidente. No final, disse o Senhor Pre
sidente da República: mas eu, ainda que tivesse dinheiro, não aplicaria aqui, 
ia aplicar .em Carajás. Bom, com esta frase o Senhor Presidente da República 
pôs um ponto final n_as _nossas esperanças com relação ao poder central. Sabe
mos que V. Ex• está passeando por lá, porque vê o bom, vê o ruim, caminha, 
mas resolver o problema do Nordeste, não. Porque elejã declarou, elejâ ~isse 

na cara de trinta milhões de nordestino.s, população que constitui uma nação 
maior do que a nação argentina, já declarou que, lã, salve-se quem puder. E 
salve-se quem puder porque o poder central não tem nenhuma preocupação 
com aquela Região, mesmo sabendo que, juntando a produção de Sergipe 
com a de outros Estados, inclusive a de AlagoaS1 o Nordeste produz 120.000 
barris de petróleo por dia. E qualquer coisa que compremos ao Centro-Sul 
pagamos o honesto imposto. Mas o que produzimos lã não merece renda 
para a nossa Região. Temos que dar, temos que ser generosos, temos, inclusi
ve, que prolongar esta generosidade até a santidade, morrer de fome e des
graça, vendo e ouvindo o Presidente da República declarar: "Não atendo a 
vocês. Ainda que tivesse recursos, não daria". Mas o ponto final que V. Ex• 
tocou, de que está havendo uma conscientização profunda do tratamento dis
criminatório e~ portanto, a sociedade nordestina, como um corpo vivo, vai ter 
que se salvar, é preciso que se ressalte, esta hora, este sentimento está aumen
tando. Não desejamos isto, queremos a unidade nacional. Mas é o Governo 
central que está provocando o esfacelamento deste território, além de outras 
coisas, até mesmo pela falta de habilidade para se dirigir àquela Região. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Perfeitamente, nobre Senador, e 
acrescente V. Ex• que o Senhor Presidente da República, ao chegar no seu Pa~ 
lácio, disse à imprensa que só viu gente alegre e sorridente no nosso Nordeste. 

Aos erros seculares de que Sua Excelência, evidentemente não tem culpa, 
somam-se os erros dos tempos modernos, aos erros que têm aumentado gra
dativamente, até criar o que tão bem assinala V. Ex• nobre Senador Teotônio 
Vilela, esse sentimento, que eu diria até nativista, de uma região que sente-se 
esbulhada, porque sabe que é auto-suficiente na sua balança comercial e tem 
um potencial de desenvolvimento muito maior de que certas regiões do Sul do 
País. Vejam V. Ex• os erros que se têm acumulado: o primeiro erro, erro con
temporâneo, é a reprodução do modelo desenvolvimentista do Centro Sul 
para o Nordeste, desrespeitando tradições, história, contingências locais, eco~ 
nomia etc. Um modelo altamente consumista que obrigou ao Nordeste, re
gião de produtividade muito mais baixa do que o Sul, acompanhar o largo 
mercado que existe, neste Pais, como por exemplo, em São Paulo. 

O segundo grande erro foi a tal modernização do N ardeste, a tentativa 
de impor-se naquela região paupérrima, até hoje em condições, primãrias de 
desenvolvimento a civilização, do automóvel, do DDI e da televisão colorida. 
Eu assisti, Sr. Presidente, em pequena cidade do meu Estado, sem esgotos, 
com um alarmante índice de mortalidade infantil, com gente morrendo sub
nutrida e com verminoses, a uma festa de inauguração da Discagem Direta 
Internacional, assegurando àqueles miseráveis trabalhádores que poderiam 
falar, diretamente, Com Tóquio e Nova Iorque. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Enquanto isto, Sr. Presidente, a 
burocracia estatal, com seus salários emparelhados aos salários do Sul, a tec
nocracia que construiu a SUDENE, talvez campeã mundial de seminârios e 
congressos, consome os recursos oficiais na tão malfadada modernização do 
Nordeste. E, o que se viu, Sr. Presidente, foi o mais absoluto e redondo fra
casso do modelo desenvolvimentista brasileiro, que, se fracassou no Centro
Sul, muito mais fracassou no Nordeste. Mas, acontece que o Nordeste se 
conscientiza disto, acontece que o meu Estado, hoje visitado pelo Senhor Pre
sidente da República, sabe que está sendo esbulhado, injustiçado por esta 
política que justificou todos os traumatismos desses 15 anos, sob a alegação 
de que iria desenvolver o Pais e que, no fim, melancolicamente, criou o binô
mio: miséria mais autoritarismo. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Pois não. Ouço o aparte de V. 
Ex•,. nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Gilvan Rocha, V. Ex•, sem dú
vida, é uma das inteligências mais primorOsas desta Casa. Ouço sempre os 
seus discursos com o maior respeito e com a maior atenção. No entanto, 
nobre Senador, faço um reparo às suas referências ao Presidente João Figuei
redo. Na Paraíba, Sua Excelência não fez referências a recursos normais para 
a Região. O que Sua Excelência declarou foi que um plano para que a Região 
não mais sentisse os efeitos da seca, seria de altíssimo custo e dificil execução. 
Requeríria tal volume de recursos que o Governo deles não poderia dispor a 
curto prazo. Mas é evidente que o Governo Federal tem dedicado o melhor 
de sua atenção ao Nordeste, e tanto é assim, nobre Senador, que, nessa mes
ma visita, o Presfdente da República inaugurou uma grande hidrelétrica, uma 
unidade de geração de energia de 2.500 Mw, a maior unidade já instalada no 
São Francisco, a Paulo Afonso IV, e ainda autorizou o inicio da unidade de 
Itaparica, com mais um milhão de Kilowatts. Mesmo no Estado de V. Ex•, o 
Presidente visitou, ou visita neste momento, o projeto do potássio. Mas eu 
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queria, nobre Senador, fazer tambêm, um comentário a respeito do propala
do sentimento de separatismo do Nordeste. Tenho notado, que a Oposição, 
ultimamente, vem sistematicamente se pronunciando sobre isto. Ora, quando 
um Líder como V. Ex•, como o Senador Paulo Brossard, levantam uma ques
tão como esta, não estão apenas fazendo uma observação, estão fazendo mais 
do que isso, estão insinuarido, estão sugerindo; daí a extrema responsabilida
de que V. Ex• assume neste momento. Jamais ouvi, de qualquer nordestino, 
do mais modesto ao mais prestigiado ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Nem V. Ex• pode ver. V. Ex• 
não pode ver porque faz parte de um time, cujo Líder maior diz que não viu 
ninguêm infeliz no Nordeste. 

O Sr. José Llns (PDS -CE)- Não hâ nada de time, Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) -·ComoV. Ex• não viu nenhum 
infeliz no Nordeste também não_ percebeu este sentimento que, com toda res
ponsabilidade nossa - e V. E~• _não vai insinuar que somos irresponsáveis 
porque estamos trazendo este problema à Casa. Mas V. Ex• faz parte da equi
pe daqueles que usam os óculos de Pangloss. O seu_ Presidente, Presidente de 
honra <jo Partido de V. Ex•, diz que viu todo o mundo feliz no Nordeste. Sua 
Excelência estâ hoje em palácios, estã hoje em banquetes, está hoje tomando 
whisky nos palácios do meu Estado. Sua Excelência, contrariamente à Opo
sição, que tem de disputar votos diretos, não estâ no meio do povo. Então, 
nobre Senador, V. Ex•, talvez por este mesmo fascinio, seja uma exceção à re
gra. Todo nordestino está absolutamente conscientizado do grave risco de au
mento de sentimentos nativistas. Aqui não hã ninguêm defendendo o fim da 
Federação Brasiliera; mas registrando uma realidade que só os míopes ou os 
caolhos não percebem. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite concluir? O que eu te
mo, nobre Senador, ê que V. Ex•s., com o intuito único de fazer oposição, 
lancem mão desta arma terrível, quase a insuflação de um sentimento separa
tista que não se coaduna __ com_o patriotismo do nosso_ povo. 

O SR._G_ILVAN ROCHA (PP- SE)-,- Eu não desejo ... e faço de conta 
que eu nero-o ouvi, porque acho bastante deseducado o aparte de V. Ex• ao 
dizer que as Oposições estão insuflando o separatismo nordestino. 

Faço de conta Ex• que eu não ouvi esse aparte. Eu prefiro ficar com as 
minhas convicções, com a minha honestidade de repórter de situações que es
tamos percebendo no Nordeste, do que aceitar a deseducada observação de 
que nós estamos insuflando o separatismo nordestino. V. Ex• sempre faz as
sim, e no afã de defender o Governo, chega até a agredir os seus companhei
ros. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Gilvan Rocha, conceda
me V. Ex• a oportunidade de concluir ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PDS- SE)- Sr. Presidente, eu dizia que a 
resolução dos problemas económicos do Nordeste tem que necessariamente 
passar por uma decisão política. É preciso que a Nação enter ·la que qualquer 
decisdão de âmbito nacional tem que passar necessaria e pu.,.,camente pelo 
Nordeste. O Sr. Presidente General João Baptista Figueiredo, mercê d_o desti
no, está colocado na História como o Presidente que terã que tomar decisões 
da maior importância para: o futuro da Pátria. O problernna da integração do 
Nordeste é uma delas. S. Ex• hã que tornar decisões políticas sobre aquela Re
gião. 

E serã que esse GoYerno tem estrutura para decisões Políticas? Todos sa
bemos, Excelência, que,- no fulcro da maior crise que já Sê abateu sobre o nos
so País, Executivo e Legislativo, um a reboque do outro, perdem preciosos 
tempos sem enc'Qntrar soluções para os mais graves problemas nacionais, 
porque aqui, infelizmente, Sr. Presidente, nessa singularíssima democracia, 
discute-se ainda o que será o que o Presidente chamou democracia possível. 

Perdemos preciosos tempos para re6definir aquilo que jã é definidO que é 
tradicional, que é secular, que ê imutável: a representatividade popular, pelo 
voto secreto e direto, sem as artimanhas que se inventaram e se pretendem in
yentar nesse País. 

Será, Sr. Presidente, que o Governo e o Presidente da República têm 
condições de resolver este problema do Nordeste, que é um problema funda
mentalmente político? Chefia S. Ex• um Governo que teiri-definições políti
cas? S. Ex• tem demonstrado que comanda um Governo que fiCa- à espreita de 
eventuais crescimentos da Oposição para, em contrapartida, inventar fórmu
las para destruir esse crescimento. 

Vejamos a chamada abertura, Srs. Senadores, a tão louvada e festejada 
abertura, que começou, inequivocamente, com o aplauso de todos os brasilei
ros, que foi rãpida na An"iStia, que nos trouxe a liberdade de imprensa, mas 
que freiou e que retrocedeu no melancólico epiSódio da prorrogação de man-

dates, e na recentíssima intervenção ditatorial num Estado organizado, poli
ticamente, o Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sabe o Sr. Presidente da República, sabe que deve ser, conscientemente, 
alertado pelas oposições brasileirs, que este País não pode ficar à rnarcê dos 
homens que ficam atrás dos reposteiros do poder, a inventar fórmulas para a 
perpetuação de um grupo no poder até o ano de 2.000. 

Sabe Sua Excelência que o restabelecimento das eleições diretas, que 
Sua Excelência, por mecanismos que todos desconhecemos, impediu que fos
se, de iniciativa do Congresso Nacional, para que fosse de iniciativa do Poder 
Executivo, já estâ levando os políticos e o povo às ruas. 

Se Sua Excelência não determinar as regras destas eleições, regras que es
peramos, sejam as regras normais da democracia, não chegarem até a mensa
gem Presidencial, quando da abertura do próximo ano legislativo, a classe 
política brasileira, desalentada por aquilo que acreditou em certo momento, 
que fosse o retorno à democracia plena, poderã, com prejuízo para a Nação, 
desencadear um movimento de radicalização absolutamente inconseqUente 
para um País que enfrenta sua maior crise sócio-econômica. 

Sabe também Sua Excelência que, se mandar ao Congresso mais casuís
mos, da rnesmà maneira Sua Exceleência promoverá a inquietação da classe 
política brasileira, o inconformismo dos democratas deste País, o que redun
dará, igualmente, numa radicalização absolutamente inconveniente para o 
momento nacional. 

Sua Excelência só tem uma saída, a saída para a normalidade democráti
ca, que não é invenção brasileira mas ê urna tradição milenar. A normali
zação democrática significa alternância de poder, significa respeito à vontade 
popular para que este País, em paz, possa dedicar-se a resolver os problemas 
que a empáfia governamental só fez agravar, corno no caso do Nordeste. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP - SE) - Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Só para dizer a V. Ex• que nós pode
mos esperar de quem tem horror à política e só a pratica por dever? 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Creio, Sr. Presidente, que a ma
nifestação do nobre colega justifica todo esse sentimento de melancolia reco
nhecível em todos os políticos responsáveis neste País. 

Não adianta usar-se os óculos cor-de-rosa do Planalto - estamos atra
vessando a pior crise da nossa história republicana. A insistência em se pros
seguir num modelo económico absolutamente falido, a insistência em se gra
cejar com ·graves problemas nacionais, a insistência em se assistir, como es
pectador, o desenvolvimento política ao tempo em que se tenta empenar-lhe 
o curso, poderã custar a pior cOisa que possa acontecer neste País: a igualda
de de linguagem entre os mais radicais e aqueles decepcionados democratas, 
que serão levados pelo Planalto a falar radicalmente. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Ouço o nobre Senador Luiz Ca
valcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente Senador Gilvan Rocha, 
a propósito de uma expressão de V. Ex• que literalmente o Governo tem que 
admitir a alternância do Poder, eu me permito lembrar a V. Ex• que, faz pou
cos dias - agora mesmo me recorri por testemunha de repórteres aqui da 
bancada da imprensa- que o Senhor Presidente da República, por eles inter
rogado, admitiu francamente a alternância do Poder nos Estados, onde os 
Partidos de Oposição venham a vencer o meu Partido nas próximas eleições 
diretas para Governador. Este, o meu aparte. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Muito grato nobre Senador, 
mas sabe V. Ex• que a comunidade política brasileira, apesar desse eclipse de 
16 anos, e talvez até por causa dele, é uma comunidade pequena, é uma co
m_unida.de que permite que, em Brasília, uma cidade isolada, como sabemos, 
de alguma maneira saber-se algumas coisas filtradas dos corredores do Pia~ 
nalto. Sabe V. Ex• e sabem as oposições, que o· Governo admite perder em al
guns Estados dentro daquela tónica absolutamente irnpatriótica de que todo 
Governador tem que v.lr ao Planalto buscar recursos para o seu Estado. Sabe 
V. Ex• e todos nós sabemos, que a grande apreensão do Governo, e isto é dito 
claramente por porta-vozes do poder, é a constituição do Colégio Eleitoral 
que elegerá o futuro Presidente da República; isto todos nós sabemOs; nobre 
Senador. Sua Excelência, o Presidente, e aqueles que compõem·o seu status 
político põem acima da Nação a obsessão de conduzir o mesmo grupo até o 
ano 2000_ Creio que, contrariamente ao que pensa o riobre Líder do Governo 
aqui, as OposiçõeS estão fazendo, com o maior patriotismo, a advertência de 
que este País não suporta mais tais perspectiva-s e 'tais ca:suísmos. Sua Exce
lência estarâ atiçando fogo em regiões susceptíveis de incendiareni-se, se insis
tir na tese impatriótica de que a Oposição, como se fora constituída de inimi-
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gos da Pátria, não terá acesso ao Poder. Creio. Sr. Presidente, que o papel 
maior da Oposição brasileira -já que não fazemOS parte do poder - é ad· 
vertir, claramente, sem recados, sem subterfúgios de que o ••pior cego é o que 
não quer ver''. Estamos à beira de um colapso social e a única solução para 
evitar-se isso é a abertura democrática. completa, sem a qual, creio, que ne
nhum setor da Oposição estará disposto a partiCipar de entendimentos sobre 
nossos problemas junto a um Governo que nãO abre claramente as portas da 
democracia e que segui~amente tenta escamotear a vontade popular. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - v: Ex• me permite? 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- O nobre Senador Luiz Caval
cante, esse homem que todos nós aprendemos a admirar no Senado, Senador 
Gilvan Rocha, falou S. Ex• em alternância de poder. Eu falo para o Líder do 
PP e falo para o médico: a farmacopéia casuística do Governo é muito grande 
e nós estamos assistindo a isso, em todos os momentos. V. Ex• tem razão. 
Eleições de 1982 nós temos que regra? Sua Excelência o senhor Presidente da 
República não as definiu e sem as definir não será o Congresso qlie irã fazer, 
porque esta Casa, através·da sua Maioria, é submissa à vontade do Poder 
Executivo. Lamentavelmente, o PDS não tem vontade parlamentar; a sua 
vontade parlamentar é ditada pelo Executivo. Em vários episódios temos as
sistido isso. V. Ex• citciu há pouco essa vontade malfadada, terrível, que feriu 
a República, a Federação, que foi a prorrogação de mandatos. Quantas vezes 
assistimos alguns líderes do Governo demonstrando o seu voto contrário à 
prorrogação de mandatos e, no entanto, assistim-os a essa prorrogação ser 
aprovada. V. Ex• no início mostrou as potencialidades do seu Esfado, de seu 
pequeno Estado. E eu fico me quedando, me perguntando, Senador Gilvan 
Rocha, com tanta potencialidade, porque o seu Estado, o Nordeste, naquilo 
que V. Ex• exprimiu com grande felicidade, porque o Nordeste hoje é uma 
fratura exposta, nesta Nação! Mas o que se passa hoje com o Nordeste se pas
sa com toda a Nação. Veja V. Ex• o empobrecimento dos Municípios de to
dos os Estados brasileiros, não apenas Estados do Nordeste. O meu Estado, 
veja V. Ex', Minas Gerais, 70% da sua população economicamente ativa per
cebe menos de dois salários me"nS~iis. Setenta por cento 1 Mas estamos preocu
pados com o quê? Saber aonde foi o Sr. Heitor Aquino, Não sabemos se ele 
está no Nordeste, no terremoto do Ceará. A Nação estã preocupada com is
so. Ela hoje estâ preocupada com o limão que está a dez cruzeiros! Ela está 
preocupada com os aposentados. O Governo não está preocupado com as 
classes menos favorecidas. O exemplo que dou de Minas Gerais, Senador Gil
van Rocha, é este: o problema económico-social, onde o Governo tem se 
mostrado incompetente, mas competente nos seus casuísmos, ele o é. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) - V. El<• tem toda razão, nobre 
Senador Itamar Franco. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que no momento em que o Se
nhor Presidente da República está pisando o dadivoso solo do meu Estado, 
que Sua Excelência entenda que as palavras da Oposição de advertência não 
podem ser confundidas, como infelizmente confundiu o nobre Líder da 
Maioria, com o incitamento à desordem. O fundamental dever das Oposições 
é a superior obrigação de apontar ao Senhor Presidente da República - tal
vez deslumbrado pelas informações de seus áulicos - que o País está muito 
diferente do que ele imagina: estar e que Sua Excelência precisa ficar advertido 
que este País cansado de mágicas, de truques, de casuismos, não vai suportar 
tranqüilamente mais desvios da rota normal da democracia. Corremos o risco 
da radicalização que, paralela ao epicentro da maior crise da nossa história, 
poderá levar este País a uma guerra fratricida. Se Sua Excelência ainda acre
dita no seu povo e no patriotismo das Oposições-que os ouça, antes que este 
País se incendeie, antes que seja tarde demais! (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra, para 
uma comunicação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, assistiu a Cas_a ao pro
grama de inaugurações c"om que a Mesa da Casa e, especialmente, a l '
Secretaria vem cUmulando, nos últimos dias da sua administração, o Senado 
da República. Ontem, assistimos a duas inaugurações: a Central de Refrige
ração e, depois, Sr. Presidente, a inauguração do centro vital da Casa, hoje 
um dos centros tecnológicos mais avançados do País, uma das secções do 
PRODASEN, a Seção de Computadores que o Senado mantém em suas de
pendências. 

Sr. Presidente, nós que temos acompanhado esta série de inaugurações 
que vêm marcando a administração deste ano e, principalmente, a adminis
tração da 1 •-Secretaria, que todas as semanas vem inaugurando melhoramen
tos avançados na Casa, ontem assistimos a uma inauguração de uma cons
trução de 2 mil metros quadrados, onde foram inaugurados equipamentos os 
mais avançados existentes, hoje, em funi::ioriamento no País, tais como: au
mento da capacidade_da unidade Central, de Processamento, aumento da me
mória dos nossos computadores, a unidade de disco magnético e a unidade de 
fita magnética, que são, Sr. Presidente, de tecnologia mais avançada que nós 
temos aqui. Essa aquisição foi iniciada na administração desse grande 19-
Secretário, o Senador Mendes Canale, e realizada na administração de V. 
Ex~, Sr. Presidente, que, ontem, através de todo o funcionalismo da Casa, lã 
presente, lhe tributou as homenagens maiores dessa conquista. 

O Centro de Processamento de Dados do Senado Federal, o PRO DA
S EN, é dirigido por um moço, engenheiro ilustre, Dr. Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, que fez um curso de dois anos de processamento de computadores na 
América do Norte, onde cursou a Universidade de Albany, no Estado de 
Nova Iorque, onde melhorou e aprimorou os seus conhecimentos na área da 
coinputação, vem dirigindo com satisfação, com brilho, a unidade do PRO
DASEN da Casa. 

Sr. Pres_idente, V. Ex•, Sr. !'»-Secretário, que inaugurou há pouco uma 
ala para as comissões, melhorou consideravelmente a Biblioteca, o Serviço 
Médico, a entrada da Casa, o Arquivo e outras dependências, que têm, na 
área de construção, uma ârea construída maior do que a do antigo Senado da 
República. Somente nesses melhoramentos com que V. Ex'" tem dotado a Ca
sa, é maior do que a área ocupada pelo Senado da República na velha Capi
tal. Somente a área ocupada pelas salas, umas inauguradas, como· a .. Ala 
Nilo Coelho", e, dentro de poucos dias, uma área que será inaugurada, é 
maior do que o edifício do Senado, o Anexo I, com 32 andares de altura. ~ 
para se ver, Srs. Senadores a série de melhoramentos grandiosos com que vem 
dotando a Casa~ 

Assim, Sr. Presidente, quero me congratular com a Mesa, com a 1•
Secretaria, através de V. Ex•, com o Diretor do PRODASEN, Dr. Eduardo 
Jorge Caldas Pereira;·com os seus dedicados funcionários técnicos, que vem 
dirigindo aquela unidade de processamento da Casa. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - permite V. Ex• um ap'arte? 

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

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Apenas para me associar à justa cons
tatação de V. Ex• por esse surto de progresso que o Senado da República vem 
experimentando desde o tempo que aqui cheguei, desde o tempo do 1 '»
Secretário Mendes __ Canale, e que se continua agora por esse espírito de traba
lho extraordinário do caro colega Alexandre Costa. Em meu nome pessoal, 
em nome do meu Partido, todas as nossas homenagens ao ilustre 1 '»
Secretário e a toda a Mesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço ao aparte de V. Ex•, que 
também tributa suas homenagens ao Sr. I '»-Secretário, que tem dotado a Casa 
de melhoramentos magníficos e que vai criar uma dificuldade para aquele que 
vai substituí-lo na próxinla Mesa, porque não há mais o que inaugurar aqui 
na Casa. Vai encontrar dificuldade até de colocar uma placa, porque toda as 
paredes aqui estão ocupadas. Só se passar a inaugurar retrato. 

Assim, Sr. Presidente, quero assinalar:" o que foi inaugurado ontem au
menta em mais de 50% a capacidade computacional do PRODASEN. Por
tanto, é um avanço tecnológico magnífico, As nossas felicitações ao seu Dire
tor, Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, ao seu dedicado funcionalismo técni
co, administrativo, de todas as categorias que ali vem de prestar relevantes 
serviços ao Senado, ao serviço da computação de dados, da sua memória, que 
tem servido a várias entidades deste País e que tem servido, principalmente, 
ao nosso País. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Maurício Leite (PDS- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Cor.cedo a palavra ao nobre 
Senador Maurício Leite, para uma comunicação. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Para uma comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, no dia de hoje, quando comemora sua data natalí
cia, o Governador de Brasília, Cel. Lamaison, abandona o convívio de seus 
familiares, e, numa inequfvoca demonstração de desprendimento e dinamis
mo, vai a Porto Alegre para assinar convênio de cooperação técnica entre o 
Distrito Federal e o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a execução de 
serviços de implantação de um sistema de acompanhamento físico-financeiro 
de projetes e- atividades a serem realizados pela Secretaria de Coordenação c 
Planejainento do Rio Grande do Sul, para o Governo do Distrito Federal. 
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DeveRse, aqui, ressalvar a preocupação do Sr. Governador de Brasília em 
dotar a organização ·administrativa do Distrito Federal de um instrumento 
adequado de avaliação da estrutura organizacional do atual sistema e de um 
processo de diagnóstico das atividades desempenhadas, para estabelecimento 
de um modelo administrativo coerente com a realidade do Distrito Federal, 

A assinatura do referido convênio se darã no Palácio Pirátini, com a pre
sença do Governador Amaral de Souza e demais Secretários de ambos os Es
tados. 

Portanto, mais uma vez e duplamente, parabéns, Sr. Governador de 
Brasília! (Muito bem!) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco, para uma comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã pouco, assisti
mos o Senador Dirceu Cardoso falar dos melhoramentos do Senado Fed_eral. 
Eu gostaria que, neste-lnstante, os Srs. Sena,dores apoiassem o pedido que fa
rei em nome dos aposentados do Distrito Federal. 

Recebi uma carta de um aposentado, Sr. José Pereira de Souza, fazendo 
um apelo ao Governador do Distrito_ Federal, Sr.:Airhée Lamaison. O Sena
do da República é o porta-voz d~ Distrito Federal. 

~,Leio, portanto, esse apelo: 
Existe u·m--6fgão ligado à Secretaria de Admiriistração do 

GDF, denominado Seçào dos !nativos, que fUnciona precisamente 
no 79 andar do anexo do Palâcio do Buriti. Os inatívos (aposenta .. 
dos) ligados a esta seção s·ão _constituídos, em sua_ maiori~·--~-e -~~
funcionário.-da antiga NOVA CAP. 

Essas pessoas, de modo geral, foram aposentadas não por ve .. 
lhice ou outros motivos, e sim por doenças qüe lhes impossibilita
ram de continuar prestando serviços nos diversos órgãos onde eram 
lotados, ou mesmo em outras empresas. Constituem quase em sua 
totalidade de servidores que para aqui vi"àam e trabalharam dando 
tudo de si ao tempo em que Dr. Juscelino, assessorado pelo Dr. Is
rael Pinheiro, empenhavam·se no preparo de Brasília para sua inau
guração a 21 de abril de 1960. Eram pedreiros, marceneiros, opera
dores c;le mãquinas, escriturárioS, etC. Trabalhavam dia e-noite por.:. 
que J:Ordem era dar conta da tarefa, a qualquer custo. Daí as razões 
de muitos terem adoecido, mesmo porque, além do excesso de traR 
balho, não contavam com o mínimo de conforto, pois residiam, e 
muitos ainda residem, em acampamentos improvisados, barracos 
infectas, ganhando mal e lutando contra todas as dificuldades e in
tempérieS atirientes à época. 

Mas como todo sacrifício sempre tem sua recomp-ensa, as 
bênçãos de Deus mandaram que a Lei 1.050/74, de 11-74, reclassifi
casse estes pobres inativos do GDF. O Goverrio, no entanto, levou 
quase 6 anos a reconhecer seus direitos, até que em março deste ano 
de 1980 mandou pagarRlhes os vencimentos dentro da nova reclassiR 
ficação, juntamei'ile com as diferenças de janeiro e fevereirO, com a 
promessa de que brevemente lhes pagariam as diferenÇas atinentes 
aos anos de 1974 a 1979. Ocorre que até hoje não se tocou ma_is no 
assunto. Quando se procura notícias na Seção dos !nativos as infOr
mações são de que temos os direitos aos atrasados, -_que a- dívida foi 
reconhecida, que jã foi publicada no Diário Oficial, etc. e a coisa ter
mina nisto. 

Portanto, o Sr. José Pereira de Souza, em- nome dos inativos~ fOrmula 
este apelo ao Sr. Goveróãdor do Distrito Federal, exatamente no final do 
ano, aproveitando os créditos suplementares abertos pelo Senado, no sentido 
de que os inatfvos sejam- pagos, principalmente no período 1974/1979, reco
nhecendo, assim, um direito de 6 anos. 

Hã pouco, o Senador Gilvan Rocha falava no aspecto do Nordeste, mas 
não precisamos nos deslocar para muito longe, porque aqui em Brasília, norR 
destinos, homens que vieram de todos as_ paragens estão sofrendo como apo
sentados, sem receber aquilo que a lei lhes garante. 

É o apelo, Sr. Presidente, que faço ao Senado Federal, a este Senado que, 
como diz o Senador Dirceu Cardoso, estã crescendo, está apresentando os 
seus progressos na informática, na cibernética e na áre3. -âe comunicação, 
para que atente para o fato de que ele é o órgão responsãvel pela assistência 
ao Distrito Federal, e não pode se calar ante essas vozes sofridas que no pas
sado trabalharam em benefício desta Cidade. 

O Sr. Gilvan Rocha' (PP- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• foi testemunha e partícipe da 
nossa última reunião na Comissão do Distrito Federal, quando, depois de 
acordado pela Comissão e pelo Sr. Governador, inclusive com aquela ressaiR 
va que V. Ex• fez, muito explícita, da gentileza e do interesse pessoal do Sr. 
Governador em atender um pleito que significava a aplicação de um recurso 
suplementar, praticarrfente um centésimo, se não me engano, do Orçamento 
Geral do Distrito Federal, no sentido de acudir salarialmente, com um abo
no, às classe menos favorecidas do Distrito Federal, todos nós fomos sur
preendidos com o veto presidencial. Mas, muito mais surpreendidos, porque 
a alegação do veto era um isonomia, isto é, um tratamento equânime para tbR 
dos os servidores; não se poderia dar um aumento ao pequeno servidor, por
que teria que aumentar, por uma questão de justiça, toda a gama de servidoR 
res do Distrito Federal. Estranho Governo este, Senador Itamar Franco, que, 
quando manda a lei salarial, faz exatamente o contrário; comete- uma injus
tiça, desta vez, com OS qu.-e ganham um pOuco inais, que recebem, como prê
mio de sua promoção à empresa, do seu preparo técnico, da sua dedicação, o 
castigo-de terem os seus ordenados cortados. Vê V .. Ex• que todos temos ra
zão quando insistimos no engajamento do Senhor Presidente da República, 
não na -coisa institucional de casuísmos, mas na política- um assunto políti
co- porque só assiin este País encontrará os seus rumos. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu que agradeço, Sena
dor Gilvan Rocha, o aparte de V. Ex.• que lembra o triste veto do Senhor Pre
sidente da República ao abono do funcionalismo do Distrito Federal. 

Sua ExcelênCia q Senhor Presidente da República tem os seus conselhei
ros, conselheiros que vão levar Sua Excelência- jâ o disse aqui muitas vezes 
e vou repetir -possivelmente para o inferno. Se levassem apenas o General 
João Baptista Figueiredo, _I_l.ós _fic~r~amos tiiStes, mas -o-General João Baptista 
Figueiredo é o Presidente da :RepÜblica, e ele indo para o inferno, possivel
mente a Nação irã junto. 

Portanto, dirijo aquf apelo à _Liderança do Governo nesta Casa, através 
do nobre Senador José Lins, para que S. Ex• não se preocupe apenas com os 
problemas do Nordeste, mas que olhe para os inativos do Distrito Federal, e 
possa, com a sua voz autorizada junto ao Governador do Distrito Federal, 
que recomeço ser um homem sensível ao aspecto social do seu Governo, levar 
a palavra dos aposentados, dos inativoS do Distrito Federal, na tentativa de 
receber aquilo que lhes é de direito, (Muito bem!) 

COMPARECEM MAJS OSSRS. SENADORES: 

Dinarte Mariz - Martins Filho - Cunha Lima - Maurício Leite -
Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Tancredo Neves - Henrique Santillo
Vicente Vuolo - Affonso Camargo - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 542, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens n~'s 2 a 6 
sejam submetidas, sucessivamente, ao Plenãr~o imediatamente após o item 
13. 

Sala das SCssões, 21 de novemhro de 1980. __:_ Bernardinó Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- De acordo com a deliberação 
do Plenãrio, fica alterada a ordem das matérias da pauta, nos moldes propos
tos pelo Senador Bernardino Viana. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 543, DE 1980 

_ Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inverR 
sao .da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item 13 seja sub
metida ao Plenãrio em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)-.,. Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, meu requerimento de in· 
versão da ordem se refere ao item 13 da pauta, para que seja colocado no iní
cio dos nossos trabalhos, porque há uma série de emPiéstiinOs -qüe irão obs
truir a pauta na hora da votação. 

Sr. Presidente, este projeto s"e refere a funcionáriOs pequenos da Casa. 
Temos contemplado altos funcionários da Casa,- mas há funcionários 

que estão vivendo uma- vida de misÜia, de necessidade, e que têm que ser 
tambêm apoiados. 

Então, faço um apelo, à nobre Bancada da Maioria, para que dê priori
dade, também, ao atendimento a esses funcionáriOs: Não podemos proteger 
só os altos funcionários da Casa e esquecer os pequenos. Precisamos lembrar
nos dos pequenos também. A vida não subiu só para os grandes. Subiu prin
cipalmente para os pequenos.- À medida que se desce na escala social, a vida 
sobe mais para os que são menores, e sobe menos paTa OS-Que são maiores. Os 
homens da prateleira de cima sofrem menos. Os desgraçados que estão nos 
patamares inferiores sofrem mais. ______ _ 

Sr. Presidente, já criamos assessores para o senador-, já meihoramos a si
tuação dos altos funcionários. Agora, olhemos para esses funcionários peque
nininhos, que tenhamos condições de melhorá-los. Então, faço utn apelo ao 
Senado, para que também contemplemos essa faixa de funcionários. 

O nobre Senador Alexandre Costa, que está agora defendendo a situação 
da Mesa, poderá depois combater, se é que tem mais argumentqs pa~a com
bater, e dar a razão à posição da Mesa contra esses fUncionários. 

Sr. Presidente, temos dado a mancheias, derramado aos altos funcio-
nários. Agora; aos pequenos, nâo. _ 

Não hâ funcionários da Casa. Hâ brasileiros que prestam serviços ao Se
nado e que ganham o salário mínimo só. Somente saláfío--ffiínimo. Esses des
graçados têm que ser melhorados. Não pode continuar essa discriminação 
violenta a que estamos assistindo no Senado da República. Esses pequenos 
funciOnários estão há meses, hâ anos esperando essa melhoria. 

Então, ape-nas peço que o-iteffi 13 passe para o iníCiO da pauta, para que 
possamos discuti-lo. Aí, então, vamos ouvir as razõCS da mesa e as razões 
contrárias às razões da Mesa. É este apelo que faço à nobre Bancada do Go
verno, que apóie a inversão. Não está sendo votado nada ainda. Só a inver
são, para-discutirmos, primeiramei:Ite, o requerimento de urgência. Apenas is
to. Não estamos votando nada ainda. Depois;- o"uviremos, a tempo, as razões 
da Mesa. 

Este, o meu apelo às Bancadas do Senado. 
Srs. Senadores, temos contemplado altos funcionários_ d~ Casa. Esta 

Casa se compõe de diversas categorias. Os mais altos jã fÕram éontemplados 
e os pequenos estão esquecidos. Sobre isso é que o Senado precisa pensar. 

Sr. Presidente, no fim desse túnel do tempo que nos conduz aos nossos 
gabinetes há uma praça. É a "Praça da Colméia". Ali,_ n~_ ·_·Praça da Colme
ia", vive uma grande parte dos nossos funcionários. Uns, Si-. Presidente, zum
bindo; outros, fazendo cera. Os de baixo estão aqui lutando, trabalhando, e 
estão nessa situação. ---- --

Não se está requerendo a aprovação de nada, apenas que seja discutida a 
urgência. Depois da urgência, aí, sim, entraremos no mérito da questão. Está 
em votação a prioridade. Não estamos votando nada. Não estamos assistindo 
aos desgraçados que estão ansiando por esta melhoria. Nada disto. Estamos 
dando a prioridade, unicamente. Depois da prioridade, é que iremos discutir. 

Portanto, apelo para a compreensão da Maioria, dªs nobres Bancadas 
do PMDB, do PP, dos seus Líderes. 

Vamos ter em mãos o projeto para discuti-lo. Ninguém está votando na
da, ningué.m está aumentando um tostão de ninguém. b somente a priorida
de, para discutirmos. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Será feita a inversão requerida. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 13: 

Votação, em turno único do Requerimento n9 537, de 1980, dos 
Senadores Gilvan Rocha, Roberto Saturnino e Jarbas Passarinho, 
solicitando, Oos termos do art. 371, alínea "c", do Regimento Inter
no, urgência para O Projeto de Resolução n9 43, de 1978, que altera 
a composição de classes da categoria funcional de Assistente Legis
lativo do Grupo-A Tividades de Apoio R.egislativo de que trata a 
Resolução n9 18, de 1973, e dâ outras Providências. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Muller) -Sobre a mesa, requerimento 
que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 544, DE 1980 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Re
querimento n9 537, de 1980, da~ Lideranças. 

Sala das Sessões, 4.1 de novembro de 1980.- Gilv&n Rocha! Líder do PP 
- José Li.ns, Vice-Líder no exercício da Liderança--do PDS. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRSIDENTE (Gasão Müller)- Tem a palavra o nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, deparo-me com um pedido de urgência para 
projeto revogado hâ mais de dois anos, e o que é pior, nele encontro pareceres 
da Comissão de Constituição e Justiça e da Mesa Diret_ora sem nenhuma assi
natura de qualquer dos seus membros, nem da Comissão Di.retora nem da 
Comissão de Coristituiçãó e JUstiça. 

É muito comum, e tenho emprestado muito a minha assinatura toda vez 
que me solicitam a urgêndã. e a apoiamento de projetOS, ê muitO comum esse 
procedimento. Creio que assim foi com esse pedido de urgência feitO aos 
Líderes, que o fizeram na melhor das intenções. 

Como minha intenção, tambêin, ê verificar em que dia, porque teria que 
passar por minhas mãos, etn que dia foi aprcivado, na Comissão Diretora, 
este projeto e qual o relator e Membros da Comissão de Constituição e Jus
tiça que emitiram esse parecer. Requeiro também a V. Ex', Sr. Prsidente, are
tirada do projeto da Ordem do Dia, e que seja encaminhado à Mesa, para que 
preste esclarecimentos à Casa (Muito bem!) 

o Sr. José Lins (PDS - CE) - Sr. PreSidente, peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, o requerimento de urgência foi assinado pelas Lideranças. 

Entretanto, tão logo fomos informados pelo Sr. 1~-Secretârio das irregu
laridades do processo, apressamo-nos, eu e o nobre Senador Gilvan Rocha, a 
corrigir o engano, emprestando o nosso apoio a um requerimento para a sus
pensão da urgência solicitada. 

Creio que assim fica justificada a nossa posição, para que o assunto me-
reça o estudo que realmente deve receber. 

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

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o projeto tem o pB.recer da Comissão Diretora, que até 
apresentou um substitutivo. 

Srs. Senádores, teriho mantido aqui unia pOsiÇão contrâriã aO pedido de 
urgência, porque sou contrário a que se discutam assuntos sérios em regime 
de urgência. Ninguém te~ tempo, é parecer em cima da perna, apressada
mente, descambado, pressa, etc. e não chegamos a resultado ne~~u~. 

Sr. Presidente,_ não c~mhecia_ o projeto, mas sou favorável à re~vmdtcação 
dos pequenos. Favorável demais, pois nós temos feito o mundo para os gran· 
des da Casa. 

O Sr. Aderbal J urema (PDS - PE) - O que o Senador Alexandre Costa 
pediu foi um ato de prudência, que se devolvesse à Mesa, para esta investigar 
o que se encontra Oeste projeto, porque alega o Senador Alexandre Costa que 
está sem assinaturas. Foi um ato de prudência, nós todos estamos a favor do 
pequeno, porque são os pequenos que nos trazem a esta Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, o nobre Senador 
Passos Pôrto ia emitir o parecer na sCssãO em que não pôde ser votado. e um 
Senador que tem conhecim~nto sobre isso. O Senador Passos Pôrto é da Me
sa, se estivesse presente acj_üi, nós teríamos ouvido uma opinião abalizada 
sobre o assunto. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Então, ê prova de que a Mesa 
não emitiu parecer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - O que ê prova? 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)-!;: o que V. Ex•estâ dizendo, que 
S. Ex• iria emitir opinião, mas não está presente, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Quando se ia votar ... 
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O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA) -Se S. Ex• não estava presente, 
logo S. Ex• não emitiu. E tanto não emitiu que não hã assinatura de membro 
da Mesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Contra a ordem regimental da Ca
sa, eu também não sou contrârio, eu sou pela ordem. De fato, hã um parecer 
aqui, Sr. Presidente, que não se acha assinado. Mas temos, aqui, assinado por 
uma grande parte dos Senadores, um pedido à Mesa para que seja atendida a 
reivindicação dessa categoria. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Alexandre Cosiª (PDS- MA)- Eu reconheço que V. Ex• é dos 
que lutam pelos pequenos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu luto por todos. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Mas V. Ex• também há de me 
fazer justiça, porque eu sou o autor da lei de ascensão e progressão que per
mitiu a todos os pequenos da Casa crescessem dentro do Senado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu votei a lei. 
O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Logo, eu não estou lutãndo con

tra o que pretende este projeto. Só _quero esclarecer a V. E:lt' que a Resolução 
n9 25, de ascensão e progressão, que nós votamos nesta Casa, em que demos 
10, 15 referências a cada um dos pequenos, revogou este projeto. Este projeto 
estâ revogado. Nele se encontram, agora, três pareceres: de Finanças, de Jus
tiça e da Mesa, todos três sem nenhuma assinatura. Veja V. Ex• se e~tou erra
do. Se eu ontem fui o autor de uma lei que permitiu a proteção aos pequenos 
da Casa, não seria eu, no fim do meu mandato, o algoz dos pequenos nesta 
Casa. O que eu desejo, é, sabedor que V. Ex• ê de que não poderâ haver au
mento de despesas, criação de cargos ou transformação sem o parecer da 
Mesa Diretora, porque aí não existe a manifestação da Mesa, que se retire da 
pauta, que se envie o projeto à Mesa Diretora. Quem sabe, talvez, então se 
emita o parecer favorável que V. Ex• deseja, contando, possivelmente, com o 
meu voto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador, eu tenho a infor
mar a V. Ex•, jã que V. Ex• me convocou para isto, que hã o parecer da Co
missão Diretora, assinado por Luiz Viana, Dinarte Mariz1 Lourival Baptista, 
Gabriel Hermes e outras duas assinaturas que não reconheço. Portanto, são 5 
assinaturas. A Mesa é composta por 7, se há 5 assinaturas, hâ maioria aqui. ~ 
um parecer da Mesa, aqui, assinado. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) -Assinado quando, nobre Sena
dor? Qual é a data? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Data não há, nem no fim nem no 
início. Diz aqui: 

·~na Comissão Diretora sobre o Projeto de Resolução n9 43, de 
1978, que altera a composição de classes da categoria funcional de 
Assistente Legislativo, do Grupo - Atividades de Apoio Legislati
vo, de que trata a Resolução n9 18, de 1973, e dã outras providên
cias. Relator: Senador Gabriel Hermes." 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA),- Mas, qual é a data? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não tem. Por isso que sou con
trãrio ao regime de urgência. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS -MA)- Essa data é anterior à Lei de As
censão que revogou este projeto. :B a Resolução n9 25, que foi votada aqui nos 
meados do ano passado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -E hã outro parecer, na frente, da 
Comissão de Finanças, firmado também por lO Senadores: Tancredo Neves, 
Mendes Canale, Mauro Benevides, Affonso Camargo, Jorge Kalume, Vicen
te Vuolo, Arnon de Mello, Raimundo Parente, Amaral Peixoto e Milton 
Cabral. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Mas V. Ex• verifique que aí há 
um parecer contrãrio, assinado pelo Senador Mendes Canale. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Este tem data, 27 de setembro de 
1979. Está aqui. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Rejeitado, com o parecer do Se
nador Mendes Canale. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, encontramos um 
valioso documento, anexado aqui. Uma página do Diário do CongreSsO Na
cional. de 20 de junho de 1980, que diz o seguinte: 

.. Comissão Diretora- 13• reunião realizada em 18-6-80". 
"'Projeto de Resolução n9 43, de 1971, que altera composição de classes 

da categoria funcional de Assistente Legislativo." Estã aqui, Sr. Presidente, 

passou pela Mesa Ditetora. Estã aqui, anexada, folha do Diário do Congresso 
Nacional, de 20 de junho de 1980, com as decisões da Mesa Diretora. 

Há ainda que, em 1980, sobre o projeto requereram urgência os Senado
res Jarbas Passarinho, Affonso Camargo e Henrique Santillo, respectiva!D,en
te, o Líder do PDS, o Líder do PMDB e o Líder do PT. Requereram urgên
cia, em novembro de 1980, sobre o mesmo projeto os Senadores Paulo Bros
sard, Líder do PMDB, e Jarbas Passarinho, Líder do PDS. Dois Senadores, 
estão as assinaturas aqui, espichadas no no Requerimento n9 535, de 19 de 
n .. >Vembro de 1980. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

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

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Creio que vale a pena um esclarecimen
to. Esse projeto foi analisado e rejeitado pela Comissão de Constituição e Jus· 
tiça. Uma proposição recém-aprovada tratou o problema de modo diferente. 
Agora surge ele, nesta Casa, como se tivesse sido novamente proposto pela 
Mesa. Estâ, porém, presente um membro da Mesa, o Sr. 19-Secretário, que 
nos diz, exatamente, que não é esse o caso. A Mesa não está nele interessado, 
ainda mais em regime de urgência. Ora, nessas condições, é: claro que deve
mos acatar o que nos diz o 19-Secretãrio e adiar a votação de urgência, para 
melhor analisar a matéria. Todos nós temos a maior boa vontade, inclusive o 
Sr. 19-Secretãrio, com os menos favorecidos. Todos nós estamos de acordo 
em que os que menos ganham devem ter melhor tratamento. O que se alega, 
porém, é que a proposta está viciada. Por isso creio ser oportuno seja ela reti
rada do regime de urgência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, recebo com certa 
perplexidade os argumentos aduzidos pela Liderança do PDS. 

Quando se quer votar aqui, em regiro~ de urgência, para auxiliar os gran
des, ninguém levanta questão de ordem alguma, ninguém mexe, ninguém to· 
ca: mas, quando é o pequenininho, montam em cima, esporeiam, esquentam 
o baixeiro da turma, .. molham o baixeiro" - V. Ex• é do int_erio_r e conhece 
esta expressão. O cavalo fica exangUe1 exausto, molha o baixeiro e não passa. 
Esse pessoal é injusto para com os- pequenos. 

O nobre s·enador JoSé Lins, não sei se deu um aparte de cearense ou de 
cearenso, porque, quando é um aparte de cearense, ê um aparte alto, nobre; 
quando é um aparte de cearenso, tem casca de banana para se escorregar. 

Estou de acordo. Mas, quero saber quantos dias teremos para o parecer 
da Mesa, para o estudo e para a volta do projeto. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - O projeto volta à Mesa; 
segunda-feira digo ao Presidente, ele reúne a comissão e terça ou quarta-feira 
o projeto estarã de volta, com parecer contrário ou favorável da Mesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (EB) - Bem, agora estâ certo; eu pensei 
que fosse ficar para as calendas, porque já -está hã muito tempo na Mesa. 

Sr. presidente, eu não conhecia o projeto; cu conheço é a injustiça prati
cada. Então pedi a urgência, os Líders atenderam e requereram a urgência. 
Hoje, outros Líderes a requereram novamente. Eu não estou querendo passar 
gato por lebre; sou contra a urgência, mas neste caso votei a urgência. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- E vou trazer os contracheques 
desses coitadinhos, para que V. Ex• veja. Vou trazer para mostrar, um por 
um. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, estâ contra os coitadinhos, 
não estâ contra a idéia do projeto; está contra os pequeninos que estão sendo 
melhorados. Esta é uma ótica injus~a da_ M~a. 

Sr. Presidente, se hã a promessa de estar aqui o projeto na quarta ou 
quinta-feira ... 

O Sr. Maurício Leite (PDS - PB) - Permite, nobre Senador? 

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

O Sr. Maurício Leite (PDS- PB)- Senador, se houver alguma dúvida 
nesta matéria, coril o compromisso do 19-Secretário da Casa, de que o projeto 
voltará a Plenário com parecer favorãvel ou contrário na terça ou quarta
feira. acho que não há porque duvidarmos dos bons propósitos do Senador 
Alexandre Costa, como também dos bons propósitos de V. Ex•, que são por 
todoS reconhecidos_. É apenas isto que quero dizer a V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite, nobre Senador? 

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

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Apenas par fixar a minha posição pes
soal, como Líder de Partido, ao episódio. Assinei a urgência e voltei a assinar, 
porque acho que qualquer questão salarial tem que ser examinada com ur
gência. Evidentemente que esse pedido regimental não envolve nem meu Par
tido, nem miilha pessoa no mérito do projeto, o qual não conheço na íntegra, 
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por minhas atribuições aqui~ nesta Casa. Mas, ao chegar aqui, fui advertido 
de que o projeto estava irregular, e por isso concordei com a retirada dele. É 
apenas para esclarecer a posição do Partido Popular no episódio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Foi o objetivo-. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SI.:. DIR<::EU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• tem razão em alguns as
pectos do se..I pronunciamento. Há poucos dias, nós tínhamos nesta Casa o 
quê? Um regime de urgência para se votar o governador c.ie Mato Grosso do 
Sul. Vê V. Ex• que eu levantei duas ou três questões de ordem, nesta Casa. In
voquei, inclusive, alguns artigos do Regimento Interno do Senado Federal e a 

• Me:;l:t. indeferiu todas as minhas questões. Então, vê V. Ex', dado o regime de 
urgência, é o própriO art. 572 que nos ensina: UA urgência dispensa, durante 
toda a tramitação da matéria, interstícios e formalidaàes regimentais, salvo 
parecer das Comíssões" -poderiam ser dados em Plenário -, quorum para 
deliberação" - evidentemente, i::.so poderia ser dispensado - .. publicação e 
distribuição de cópias das proposições principais." No caso de Mato Grosso 
do Sul, eu levantei esse impeditivo aqui, da publicação e distribuição das có
pias das proposições principais. S. Ex', ü Sr. Presidente da Mesa, entendeu di
ferentemente. V. Ex' tem razão, nós temos adotado aqui dois critérios. 

O SR. DIRCKú CARDOSO {ES) - Dois critêrios. 

O Sr.Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex•,outro dia, disse que jo-
gou o Regimento no lago. --

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Joguei dois, jâ. 

O Sr.Itomar Franco (PMDB- MG)- Então, vai ter que jogar o tercei· 
ro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou dizer a V. Ex•: antes de jogar
mos o Regimento, temfJs que jogar q,uem é respo_nsável pelo desrespeito 30 

Regimento. Este é que nós precisamos jogar no lago: alguém responsável pelo 
desrespeito e o descumpdmentO do Regimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Po~que dizer, nobre SCnador 
Dirceu Cardoso, qUi o -parecer não está aSSiilado," não vem ao caso, vamos 

·dar outra desculpa. Porque, normalmente, quando hâ rc:gime de urgê~cia, o 
parecer é dado até oral, pode ser dado oral, que o Regimento permite. Veja 
que no caso de Mato GrossO do Sul foi ffi3.is interessante; o processO nem se 
encontrava na mesa, porque ele estava com vista a um Senador, o Senador 
"!'·ancredo Neves; ele tinha direito, até pelo R_egimento, de permanecer por 
mais. 2 hoias, e cometendo-se até um ato de indelicadeza, porque ele havia pi}M 
dído vistas por 5 dias, ... 

O Sr. J•rna1dino Viana (PDS -PI)- O encaminhamento de votação 
estâ com 40 minutos! -

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- ... o N"gime de urgência quebrou 
a vista de S dias e votamos aQui sem o processo na mão. Então, V. Ex' tem 
rzão, quando se f]Uer, é fácil resolver. 

O SP.. fiiRCEU CARDOSO (ES) -·Mais-violento do que isso foi o pro
,ieto que votamos aq•li, dt. criaÇàc- ic 67 cargos de asses~ores dos excelentíssiM 
mos, ilu::.lrís!:imos e sapientÍ!tsimo .. Senaúcres. 

O Sr. Brrnardino VIana !PDS --PI)- Sess~nta e noVC! 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Foi em regime de urgência. 
F.. Sr. Presidente, atê um peditl-:o de verifiCação de quorum-o Sr, Presider.

te quis me r1egar; se eu não mi! insurgisse coutta-eie~- tàia sído negado. Quer 
dizer, o Presidente GUeria passar &.qui)o de qu.dquer 1~1aneira - o Presidente 
da (asa, Senador Lu1z 'V1ana, esõit: que assinou aqui o parecer. Portanto ao..é 
isso foi negado. Agora, eles éi-tam tantâs dhicilldades ~ara esses pobres coita
dos, e di?: o Senador que os contracheques estão la. 

Sr. Prestdente, a Casa é o l:Orpo de funcionáriOs. Esta é uma Casa que 
tem funcionálios demifs, \:U disse aqui. Ao fim do corredor, tem a praça da 
colméia; ali tem zangões c rainhas zumbindo ó dia inteiro: os que não estão 
voando, e~tão fazendo cera, mas trabalhar mesmo, não estão trat-.alhando, 
não. P.::ra os peqrieniriinhm:, fl[;. hora dos seus direitos serem discutidos, 
criam-se-lhes dificuldades. 

Sr. Presidente, estou de acordo em que deva ser adiado, porque não pos
s.) ir contra os dois Pai-tidos sozinhos, pa_ra vot~r contra. Mas que quarta .. 
feira, então, o Sr. J9-Secretãrio nos traga uma decisão. -

O Sr. Itamar Frarrco (PMDB- MG) ...;.., -Espero que"'!. Ex' seja mais fe
liz do que cu, porque estot.l e:-p:-:randu um parecer da Me;:sa Diretora hã qua
tro anos. Pode ser então oue V. Ex•, na terça ou quarta-feira, tenha a decisão 
da Mesa. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não. Mas eu reclamo. Vou recla
mr.r e vou exigir. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Hâ q%tro anm que reclamo o 
parecer da Mesa Díretora. 

-0 SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas V. E'' reclama com voz de 
mineiro, e eu reclamo com a voz rude de capixaba, enf·e!'lto ?. '~ o:sa, e ameaço 
a Mesa. Então consigo o parecer. 

O Sr. !tomar Franco (PMDB- MG)- Vou •rrendor com V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• é educado, fino. otc. 
No projeto dos assessores de Senadores, até a verificação de quoium o Sr. 

Presidente quis me negar. Não negou porqtJe enfrentamos ~rr. ir1passe violen
to, e eu di~se que preferia sair daqui morto a ser esbulhado. E não saía mesmo 
aquele dia. 

Então, sr. Presidente, VOU contra o meu voto, p~rque se trata qe QeqUe
nininhos, e os pequenininhos são assim, Sr. Presidente. Pàia os giandes, o 
sin0 é de o_uro:Bate, tOdo mundo ouvC. Para o pequenininho o sino é de ma
deira, ninguém ouve suas queixas, su&s reclamações e suas reivindicações. EsM 
ses pequenininhos ê que vão sofrer. O ilustre 1 "'-Secretário,- que eu elogiei, 
jã estou meio arrependido, porque estou vendo que aquele primeiro elogio 
não deu certo. Não podemos ·elogiar nfnguêm aqui. Mas não estou arrependi
do. Fiz um- elogiO a V. Ex•, pois tem sido um grande 111'-Secretârio. Mas não 
tripudie sobre o direito dos pequenininhos. Quarta-feira nos dê o parecer da 
Mesa para gue nós possamos votar. Vou votar contra, Sr. Presidente, mas 
aterido O pedido porque eu não- posso iZ. contra os dois Partidos, aqui no PieM 
nârio. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Maller)- Nos termos do art. 280, § 2•, 
letra a, do Regimento Interno, o requerimer:to ê deferido pela Presidência. 

A matéria sai da Ordem do Dia, com voto coptrârio du nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller i - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei d2 Câmara n9 67, 
de 1980 (n9 3.669/80, na C~sa -de 0rigem), de iniciat,va do Senhor 
Presidente da República, dirpensando a apresentação dos documen~ 
tos que específica, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.049, d.e tySG, da Comis-
são: 

- de Constituição e Justiça. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Seiladores que o aprovam permaneçam sentadc .... (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

11 o seguinte o projeto apro~·ado 

PROJETO DE LEI DA CÁ:\!ARA N• ~7. DE 1980 
(N• 3.669/80, •• Casa ~e orirc·bl 

De iniciati\'a do Sr. Presidente da RPpúbli!:/f 

Dispensa a apresentação dos documentos qu~ e.;p~dfica, e dá ou
tras pr~vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f9 .ricam abolidas quaisquer exigências dr apresentaç3.o de atesta
dos de bons antecedentes, de boa conduta ou de folha corrida para fins de reM 
gistro profissional perante o Ministério do Trabalho ou os 6rgã~.-.s fiscalizado

·res do exercício profissional, aceitandoMse, ~rn substituiçã.J, a declaração es
crita do interessado. 

Parágrafo único. A declaração substitutiva, prevista neste artigo, 
reputar-seMi:. verdadeira até prova em contrário. 

Art. 2"' Havendo fundada5 razões de dúvida quar.to à veracidade da de
claração, serão desde logo solicitadas ao interessado providências para que a 
mesma seja dirimida, anotando-se a circunstância. 

Art. 39 Verificada em qualquer tempo a ocorrência de fra:.~de ou falsida
de em prova documental ou declaração do interessado, a exigência será -consi
derada como não satisfeita e sem efeito o ato praticado em conseqUência de 
sua apresentação ou juntada, dando-se conhecimento do tàto à autoridade 
competente, para instauração de processo criminal e de prore.~so administra
tivo, quando couber. 

Art. 4"' Aplica-se à exigência da apresentação de atestado de bons antece
dentes prevista no art. 380 .da Consoíidação das Leis do Trab[I.Iho, aprovada 
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, o dispo•to no art. I• desta lei. 

Art. 59 Esta lei entrará ç:m vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão M~ller)- Passa-se, agora, à apreciação 
do item n9 7, face a inversão aprovada pelo Plenârio quando do início-da Or
dem do Dia. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 396, de 1980, do 
Senador Luiz Fe_rn_ando _Freire. solicitando, nos termos do artigo 
245 do_Rcgimento Interno, um voto de congratulações ao Brigad-ei
ro Eduardo Gomes, pela passagem de seu aniversário 110 dia 20 de 
setembro de 1980, ten~o 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.079, de 1980, da Comis-
são: 

- de Constituição e J usth;a. 

Em votação o r((guerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A. Presidência farâ cumprir a deliberaÇão do Plei1ário, determinando a 

consignação, nos Anais do Senado, do v ;to de cong:r~t_l.!la~tõ~s _solicit_~~o. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 516, de 1980, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta 
os Projetos de Lei do Senado n's 224, de 1979, e 218, de 1980, do Se
nador Mauro Benevides, alterando a redação do artigo 59 -da Lei n9 
3.692, de 15 de dezembro de 1959, que institui a Superint6tldêilcia 
do Desenvolvimento do N ardeste. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão 

(Pausa.) 
Aprovado. 
As matérias constantes do requerimento que vem de ser aprovado passa

rão a tramitar conjuntáin"e"Qte·. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1517, de 198f', do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta 
os Projetas de Lei do Se_nado n9s 269, de 1980, do Senador Agenor 
Maria, 270, de 1980, do Senador Dirceu Cardoso, e 271, de 1980, do 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o rac1CHfãmento de 
combustíveis e o trãfego de veículos motorizados em todo o terri
tório nacional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ·sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, as matérias nele Co-ntid_as passarão a tramitar 

em conjunto. 

O Sk. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Item 10: 

Votação. em turno único, Jo ReqUeriml.!:nto n9 518, de 1980, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjun
_to os Projetes de Lei do Senado n9s 252~ de 1980, do Senador Jorge 
Kalumc, que autoriza o Poder _Executivo a_cQnc.;:der aposentãdoria 
e'pecial ao professor, na forma que especifica, e 253, de 1980. do Se
nador Lá:z.aro Barboza, acrescentando parágrafo único ao artigo l !i' 
da Lei n9 5.527, de 8 de novembro de 1968, que restabelece, para as 
categorias protissionaís _que menciona, o direito à ãposentadoria esR 
pecial de que trata o artigo 3i da Lei n9 3.807;-de 26 de agosto de 
1960. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 11: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 !532, de 1980, 
dos Senadores Gilvan Rocha, Humberto Lucena e Moacyr Dalla, 
solicitando, nos termos do art. 371, alínea "cn do Regimento InterR 
no, urgência para o ProJeto de Lei_ da Câmara TI~ ~65, de 1980 (n9 
3.543/80, na Citsa de origem), de iniciativa do_Senhor Presidente da 
República, que autoríza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Centro de Formação do Serviço Público- FUNCEP, e dá outras 
providências. -

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERiMENTO N• 545, DE 1980 

Nos termos do art._379 du Regimento Interno, requeremo:; a retirada do 
Requerimento n9 532, de 1980, de urgência Para o Projeto de-Lei da Cãmar'". 
n' 65j80_ 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1980- GilvaR Rochft- Bernardino 
Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 12: 

Votação, em turno único, de- Requerimento n9 536, de.1980, de 
Seriado_r JosÇ_:R_icha, soJicitandc U-rgê_ncia, riO:!:~ termos do art. 371, 
alínea "c", do Re[imento Interno, }J&>a o Projeto ck Lei do Senado 
n9 193, de 1979, do Senador Franco Montam, que atribui à Federal 
de Seguros S.A., integrante do sistema financeiro da Previdência SuR 
cial, a realização, com exclusividade, do seguro oLrigat6rio de da
nos pess0ais causados por veículos automotores. 

Ein votação o requerimento. 
Concc:do a palavra ao 11obre Senador Dirceu CarÇoso. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palevra, para en
caminhar a votação, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

~O SR. JliRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero chamar a atenção 
dos Srs. Senadores para o requerimento que estamos votando, de autoria do 
Senador José.Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c do 
Regimento Interno, pam projeto de sua autoria. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Nós votamos contra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) _::Áh be~! Mas eu quero chamar a 
atenção para o seguinte: o projetO dr.- lei atribui à Federal de Seguros a reali
za~ão, com exclusividade, do !:egur; '1brigatório de danos pessoais, causados 
por veículos. Varr .J-S dar exclusividad~ a uma empresa) nesre Pais, para fazer 
seguros de danos pessoais. E pedem urgência, Sr. Presidente, Dadu. a urgên
cia, ninguém segura mais nada. 'Ninguém se,~:ura, ê m~smo que fog" de serra 
acima ou ãgt~::t de serra abaixo. Nin.bUém ~S;ilenta. ~6 ogúr::-ü:lm r;s pobres 
flmdonâríos pequenininh'"IS. Estes, .:..gllentam R~bentarn com eles, montam 
neles, fazem tudo, Sr. Presidente - com esses fazem. ,. 

Este projeto concede rnonopólio, monopólio para, corn exclusividade, 
f& . ..:r seguro obrigatórb de danós pessoais causados p-:>r '.'e!culos automotoR 
re:,. Eu não conheço o projeto. M<..c;, votar urgência, não voto, não poss-ovoR 
tar isto. 

Conceder a urgi!ncía, Sr. Presidente, é contra os inte~t"s·::·:: da C' asa._ Esta 
é uma mc;dida que não pode ser concçdida. t'ropor exclu;;i. iC:.HÍe para fazer 
seguros e dar urgência para- que seja votada são casos sérios. F.:stá cheirandt· 
mal Isto aqui. 

O Sr. L~noir Var:::ts (PDS- 'iÇ~ - ''· Ex'- me permi~.e? 

ü SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - :>ois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Esse projeto, F:frt1vamente, merece n 

tL.::.ic..t meditaç::i.o. 

O SH. DIRCEl' CAiUlOSO l tSJ - · lstu, um es,uJo. 

O S1. L:moir V Rtrgas (PDS- SC) Pm que ele, na CJmissão de E~,;-:,)Uorr.i;;-., 
teve um p·:recer ~reliminar contrário. Depoís, inClusive, o nobre relator, qt:' 
é o S-enador Bernardino Viana, aceit,u as poPderações do Sr11act' r J~.,,~;;t J{J • 

cha. t. modificou o parecer. O meu voto f.;:,i contrário1 porque r.:u r1o sou a f, · 
vor da crescente es~ati7..açâ.o daS_coisa1:., e essa ernpri.!Sa, p .. 1ecc.-me, é uma in~· 
tituiçào ligada ao Estado. D~ maneira que sou a favor da hberdade .. \cho q·u.c 
i:: efetivamente uma· matéria que merrtc f!lais meditaç::lo e n~o df"vf>ria pass<.~t 
assim, sem uma ôiscussão em tor_no dela a(ju1 no Plct~ârio. 

O SR. DIRCEU CARDOSv ltsJ - Então, Sr. Preside,-,:e v o V. Ex• 
que vozes estão surgindo na C:asa; o ilustre Líder Berm:.rdino Viana e, agNa, 
o Senador Lenoir Vargas Cf..tàO apoiando a nnssa iniciativa. 

Sr. Presidente, nós só devem?s conceder urgência nos casos em que não 
pedem os protelar mais. Aí sim, mas se discutir um orojeto que vai dar mono
Fólio a uma empresa para fazer seguro no P,;~.í~?! 

O Sr. José Fragel!i (PP- MS)- Senador, V. Ex• me permite nm apar 
te? 

O SR. Dll{CEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Senador, estou chegando agora, ma::. 
lendo aqui a justificação do projeto, vejo que a Federal de Seguros S.A. é um r 
empresa seguradora vinculada à P:evidência S0ci(ll, a no~:sa Previdência So 
cial, tão castigada por tantos ônus e gravarnes, e ach~ _qt.-:- tf'lclo 'J rPf'Jrço q11• 
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pudermos dar a essa entidade, que virâ sobretudo em beneficio do trabalha
dor brasileiro, é um reforço que não devemos negar. Ela não é uma empresa 
particular, se o fosse teria, sem dúvida, todos os aspectos de um projeto até 
escandaloso, se fosse uma entidade particular; mas, ligada à Previdência So
cial, é um projeto que merece o nosso apoío. se não me engano é até um pro
jeto de autoria do nobre, digno, e por todos nós admirado, Senador Franco 
Montoro., 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Devo dizer a V. Ex•, mesmo per· 
tencendo ao Estado, devemos estudar com cuidado, meditar, raciocinar, pe
sar os argumentos para dar esse monopólio. Acho que nós devemos racioci
nar melhor para dar essa urgência em dois ou três dias, parecer em cima da 
perna e votarmos. O Estado possui 560 empresas neste País. Setenta por cen
to da economia nacional estâ nas mãos do Estado. 

Nobre Senador, V. Ex• estâ chegando agora, mas jã estâ com luzes novas 
para iluminar os assuntos, esbater dúvidas, mas pense bem, ~ão 560 empresas 
que o Governo Federal jâ tem! 

O Sr. José Fragelll (PP- MS) - V. Ex• dâ licença? (Assentimento do 
orador.) A Previdência Social não é uma empresa, é uma instituição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Bom, mas aqui é uma empresa. A 
Federal de Seguros S/ A é uma empresa. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Ela vem reforçar a Previdência Social, 
vem dar mais, digamos assim, capacidade financeira à Previdência Social, 
para atender aos seus elevados compromissos. Não se trata propriamente de 
uma empresa, e garanto que se V. Ex• fosse ouVir muita gente do Governo, 
hoje ligada a Outras empresas seguradoras, V. Ex• talvez ouvisse deles que se
riam contrários a esse projeto. Eu posso garantir a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, a opinião é contrária à de. 
v. Ex•! 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- V. Ex• pode ficar certo de que, pelo 
pouco que pude ler, é um projeto de lei que vem, realmente, ao encontro de 
alguma coisa, que todos nós devemos querer, que é reforçar as finanças e as 
possibilidades financeiras da nossa baqueada Previdência Social. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO.(ES)- Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, apenas no intuito de colaborar com V. Ext-, mas dentro da linha de ra
ciocínio do Senador José Fragelli: o Senado Federal aprovou projeto de lei, 
de nossa autoria, não permitindo a alienação das ações dessa empresa. Veja 
V. Ex• que o próprio Governo Federal havia enviado, e esse projeto passou 
rapidamente no Congresso Nacional, para alienar ações dessa empresa, de 
uma empresa que, realmente, tem prestado grandes benefícios à Previdência 
Social. Nós fizemos um projeto, aprovado por unanimidade no Senado, revo
gando essa lei, e ele se encontra hoje paradO na Câmara dos Deputados. V. 
Ex• tem razão, V. Ex• não conhece, assim de perto ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) __:_ E;;, regime ele urgê~ci~, ~ob;e Se
nador, não devemos aprovar isso. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Mas eu tenho certeza de que V. 
Ex•, depois de analisar o projeto, vai dar o seu apoio a essa empresa, que, 
realmente, tem prestado grandes serviços à Previdência Social; e o Governo 
precisa aprovar com urgência o projeto que estã na Câmara dos Deputados, 
não permitindo a venda dessa empresa a entidades particulares. Esse era o 
aparte que que,:ia dar a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, a nossa opinião é es
ta, em regime de urgência, não devemos apreciar isto. Nobre Senador José 
Fragelli, V. Ex• ainda não viu o que é um regime de urgência aqui no Senado. 
Em dois dias, os assuntos mais sérios, mais graveS, mais profundos, -
desculpem-me os nobres colegas - com pareceres pífios, nós aprovamos 
aqui. Portanto, sou contra a urgência, pois ela não cabe no caso. 

Faço um apelo aos nobres Senadores, no sentido de recusarmos a urgên
cia solicitada pelo nobre Senador José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeítada. 
A matéria voltará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 14: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
266, de 1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta incíSo ao 
art. 171 do Código Penal, tendo 

PARECER, sob n• 892, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicí
dade e, no mérito favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a discussão 
encerrada e a votação adiada por falta de quorum. 

Em votação. 
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 

para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar avo
tação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto de lei visa proteger os 
adquirentes de obras de arte contra um tipo de ardil muito comum ultima
mente. 

Alguns comerciantes inescrupulosos, corri o evidente intuito de iludir o 
comprador, levando-o à aquisição da obra de arte, fazem o respectivo anún
cio, ou a expõem à venda, inclusive em leilões, com atribuição de autoria fal
sa. Em geral, escolhem artista de renome, para mais facilmente levar o possó
vel comprador a adquirir a obra de arte, o que certamente ele não faria se CQ

nhecesse a verdade. 
:(;: um tipo novo de estelioiiato, porque o vendedor sem escrúpulo se serve 

de um ardil para iludir a boa fé do interessado e levá-lo a pagar preço muito' 
mais elevado. Configura-se, assim, claramente não só a fraUde como o induzi
mento a erro, e, ainda, a vantagem ilícita obtida pelo vendedor. 

Faz-se, portanto, mister que o legislador, tomando conhecimento do fa
to, edite norma que proteja a boa fé e a lisura das transações. 

Sr. Presidente, este projeto visa, sobretudo, a defesa do próprio artista, 
numa êpoca em que os leilões de arte aí estão e o projeto visa, exatamente, 
não só proteger o adquirente como também o artista. 

Espero a aprovação da nobre Liderança do Governo, nesta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quC:iram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 
O projeto voltará oPortunamente à O-rdem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 266, DE I980 

Acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i o O art. ln do c-óâígtn'enai- (i::>c:cre<o-teí -nT 2.841>,-âeí de de' 

zembro de 1940, com as alterações posteriores), é acrescido do seguinte inci~ 
so: 

"Art. 171. 

VII - vender, ou expor à venda, obra de arte, com indicação 
de falsa autoria." 

Art. 2s> Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação. 
Art. 39 R~vogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item !5: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 188, DE 1978 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Lei do Senado n• 319, de 1979.) 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei do Senado n• 188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que 
acrescenta e modifica a redação de dispositivos da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, tendo 

PARECER, sob n• 858, de 1980, da Comissão 
-de Constituitào e Justiça, pela injuridicidade. 

Em votação o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
~ matéria vai ao Arquivo. 
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E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 188, DE 1978 

~~Acrescenta e modifica a redação de dispositivos da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966." 

O Congressõ Nacional d~creta: . 
Art. I• O item II do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, 

passa a vigorar, acrescido de letra f, COIJ'I a seguinte redação: 

"Art. 8• .............................. ·•· ••· · · · · · •· · 
I- . ·····•····· .................................... . 
II- ................................................ . 
............ -. ·-· ............. ·~ .. -~ -~. ·-·-·· .......... . 
f) necessidade decorrente de nascimento de filho, até 50% (ci~

qilenta por cento) do saldo da conta. 
lll - ................. -.~ ••. ···~- --~~-- . - ....... -~···'' 

Art. 2• O item lll do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de !966, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8• ................... ··-·-· .. -~·· ··• --·- · · · · • · · · · 
I- . ··················· ··--·--·-···--··············· 
II- ....................... .- ...............•....... 
III - durante a vigência do contrato éle trabalho, a conta so

mente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas 
letras b, c e f do item II deste artigo." 

Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nos termos do art. 369, b, do 
Regimento Interno, e de acordo com o parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n• 319, de 1979, cons
tante do item 16 da pauta, em virtude da tramitação conjunta. 

S o seguinte o item declarado prejudicado 

16 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 319, DE 1979 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sena_do 

n• 188, de 1978.) 

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar dajuridicidade, nos 
terrmos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de lei do Se_nado n9 
319, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que permite ao empregado utilizar 
a conta vinculada ao nascimento de filho, acrescentando dispositivo ao art. 89 
da Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- Lei n• 5.107/66, tendo 

PARECER, sob n• 858, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 17: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, De 1979- DF 

Discussão, em turno t1nico, do Projeto de Lei do Senado n9 303, 
de 1979- DF, que institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito 
Federal, e dã outras providência, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça- }9 pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: (reexame solicitado 
em plenário), favorável, com Emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 39 
pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comis
são do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- Jl' pronunciamento: favorável, nos ter
mos das Emendas n'ls I e 2·DF, que apresen~a, com voto vencido, 
em separado, do Senador Itamar Franco; 2? pronunciamento: favo
rável ao projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça; 

-de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão 
do Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Ca
margo e José Richa. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 538, de 1980, do 
Senador Itamar Franco, de adiamento da discussão.) 

Em votação o Requerimento n9 538/80, lido em sessão anterior. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
.são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento do nobre 

Senador Itamar Franco ê dos mais justos. Trãta-se da cobrança de Taxa de 
Lixo, no Distrito Federal. No dia em que o Governo do Distrito Federal re
solver, como a Câmara resolveu a questão do lixo, Sr. Presidente, nós estare
mos na melhor das cidades possíveis e irriaginãveis. 

Sr. Presidente, no Anexo III da Câmara dos Deputados, o serviço de lixo 
vai ser tratado na forma tecnológica mais avançada do Brasil e das mais 
avançadas do mundo. 

No outro lado dos nossos prédios, o serviço de lixo da Câmara vai ser 
tratado com a tecnologia mais avançada que hã no País, na América do Sul e, 
t_alvez, no mundo, hoje. A que preço? Nós não sabemos. Mas como o Presi
dente da Casa disse-que quando falamos não merecemos ser levados a'sério, 
então, no dia 26 vou fazer um discurso, convocar os brasileiros todos para vi
rem aqui assistir duas coisas interessantes que nós rião conhecemos: Um tape
te rolante e um serviço dC lixo, o mais moderno da América do Sul e um dos 
mais modernos do mundo. Devo dizer: em matéria de Congresso, nenhum 
Congresso do mundo tem um tratamento de lixo como terá a Câmara dos 
Deputados da República Federativa do Brasil. No mundo, Sr. Presidentel 
Tenho informações fidedignas. 

No dia 28, vamos assistir _o tratamento do lixo com refinamento tecnoló
gico: a gelo seco. Então. nós que estamos tratando do lixo do Distrito Fede
ral, vamos convidar o Sr. Governador para vir assistir como se trata o lixo da 
Câmara dos Deputados. 

O lixo da Câmara vai ser tratado de uma maneira tão boa, tão avançada 
como o lixo atômico. Não sei o que tem- o lixo da Câmara, há peculiaridade 
esquisita no lixo da Câmara. 

Sr. Presidente, todas as nações que têm usinas nucleares estão queiman
do pestana, dia e noite, sobre os livros, para criar uma maneira da guarda do 
lixo atômico. Pois bem, a Câmara criou uma maneira diferente. O lixo da Câ
mara é quase equiv-ãlente ao lixo atômico, é guardado, Sr. Presidente. Não 
vou dizer como. Eu sei,jã li a respeito. Hã empresas estrangeiras fazendo ins
talações no Anexo III da Câmara dos Deputados, porque isso não chega à 
competência do brasileiro, ainda. 

Somos um País que, de fato, Sr. 'Presidente, tem abundância de arroz, de 
feijão, de milho,. etc., mas isso não tem importância. Temos dinheiro com 
sobra, todo mundo folgado. os que pagam isso tambêm, porque têm o seu 
lixo varrido e jogado na beira da porta. Mas nós vamos ter que instalar tudo 
isso nas Casas do Brasil; esta maneira de tratar o lixo. E é possível, Sr. Presi
dente, que a Câmara dos Deputados tenha resolvido um passo que as nações 
mais avançadas, em tecnologia, ainda não resolveram. Elas que estão lutando 
pelo lixo atômico, é porque não virani-, aqui" na Câmara, como estã o lixo da 
Câmara dos Deputados. A maneira avançada e tecnológica que está sendo 
tratado. 

Sr. Presidente, o requerimento do nobre Senador Itamar Franco é muito 
bem sustentado e vale a pena que nós o apoiemos, porque depois do dia 28 
nós vamos ver que lixo ê uma coisa que a Câmara estâ tratando de uma ma
neira têcnica, científica, avançadíssima. É o serviço mais avançado da Améri
ca do Sul. 

Sr. Presidente, em Congresso Nacional, não hã no mundo, no orbe terrá
queo, neste pobre planeta que nós habitamos, não hã na superfície da Terra 
nenhum lixo de Congresso Nacional, tratado da maneira que a Câmara dos 
Deputados estará tratando o seu lixo, do dia 28 em diante. 

Portanto, Sr. Presidente, de acordo com o requerimento do nobre Sena
dor Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar no dia 18 de março de 

1981. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 18: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
364, de 1979, do Senador Lom3nto Júriior, que institui o "Dia Na
cional do PsiCólogo", tendo 

PARECERES, sob n•s 855 e .856, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e; 
- de Educação e Cultura, favorãvel. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 534, de 1980, do 

Senador Moacyr Dalla, de adiamento da discussão.) 

Em votação o Requerimento n9 534/80, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovado . 
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A matêria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na sessão do dia 4 de 
março de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em virtude da inversão da Or
dem do Dia, voltamos ao Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 140, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como coiiclusão de 
seu Parecer n~' 1.052, de I 980), Que ·autoriza o Gover"no do Estado 
do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 6.479.140.100,00 (seis bi
lhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua dívida corisolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Cha
ves, Hugo Ramos, Orestes QuCrciã., Franco Montara e Lãzarç Bar
boza e voto vencido, em separado, do Senador Paulo Brossard; c 

--de Municípios, favorável. 
Em votação O- p-rojetO. ------ ----

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra para encaminhar a votação, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão M!ifler) - Concedo a palavra ao nobre 
~enador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são. do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, requeiro que V. Ex• faça 
passar às minhas mãos o projeto, pOis já esteve, na Sessão passada, em mi
nhas mãos. Essas coisas boas têm que ser lidadas com cuidado. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOfes, agora entramoS no cei-De d8. nossa Ordem 
do Dia: projetas de emprêstimo. "' 

Quero fazer uma advertência à Bancada do_ Governo cujos líderes estão 
aí a postos. Estamos vendo, aí, cinco Vice-Líderes da Bancada do Governo; 
tem mais cacique do que índio, tem rii.ais.Vice-Líder.dO que Hderado,-temos 
cinco Vice-Líderes, aí. \ 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Encaminhe a votação, nobre Sena
dor. 

C". O SR. DIRCEU CARDO:SO (ES)- Estou encaminhando. 
. Estou apenas chamando a atençã9_. Na Bancada do Govertio estão cinco 

Vice-Líderes, poucos Senadores. Aí tem mais Caciques do -que índio. 
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, na nOssa pauta- de empréstinio, apenas te

mos - o Governo eStâ mOdesto hoje - 4 pedidos de empréstimos .• 
Sr. Presidente, uma reclamação. Na Ordem do Dia de ontem constavam 

pedidos de empréstimos para as Prefeituras de Pirassununga, e Rondonópo
lis. Nãó os vejo na Ordem do Dia de hoje. Serã que passaram? Ou estão aí? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vou jâ prestar as informações 
a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Já encontrei Rondonópolis. Estâ 
no item 6. E Pirassununga, Sr. Presideriü~? Foi aprovado? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller\ O empréstimo relativo à Pre-
feitura de Pirassununga foi aprovado na Sessão de ontem, correspondendo ao 
item 7 da Ordem do Dia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - O empréstimo destinado à Prefei
tura de Pirassununga foi aprovado ontem, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Foi aprovado ontem, com 
voto contrário de V. Ex' 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não foi numa sessão espírita, não? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - V. Ex• pediu verificação do 
item 8 da Ordem do Dia de ontem, correspondente ao Rio Orando do Sul. 

O SR. DIRCEU CARDOSO. (ES) - E passou Pirassununga? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Passou com voto contrârio de 
v. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, estamos com esses 
três projetas. Quero chamar a atenção da nobra Bancada do Governo com 
seis V ice-Líderes apostos no Plenário, de armas na mão, prontos para comba
ter e aprovar o projeto. São 35 pedidos de empréstimo que entraram na Or
dem do Dia. É uma coisa louca. Esta ê uma advertência: estamos com seis 
modestos pedidos de empréstimo, hoje. Mas vêm aí mais 35 pedidos de em
préstimo. · 

Segundo estou informado por uma fonte do Sr. Ministro, são 60 pedidos 
de empréstimo. 

Nobre Senador Bernardino Viana, quero crer que antes de aprovarmos 
estes empréstimos, teremos modificações na política financeira do Governo. 
Talvez V. Ex• não o saiba, mas através de informações que estou recebendo, 
que estão recebendo minhas oiças, 'Vai haver uma modificação depois que V. 
Ex•s aprovarem tantos projetas de empréstimo como este. Vêm 35 aí, c vêm 
mais vinte e tantos, e vão chegar a 60 pedidos de empréstimo. Havcrâ uma 
modificação. V. Ex• nã-o sabe por onde anda o Sr. Heitor de Aquino. Eu sei o 

_que S. Ex• estâ fazendo. Eu sei. Os Vice-Líderes não estão informados, mas 
eu sei. Vai ser uma surpresa, neste País. Não é à toa que S. Ex• estâ andando 
por Ceca e Meca. Os Vice-Líderes estão quietos, com a fisionomia tranqtlila, 
e ighnoram o itinerário do Sr. Heitor de Aquino,e a missão dele. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não, Senador. 

O Sr. Luíz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• não podia saciar nossa 
aguçada curiosidade, eminente Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Devo dizer a V. Ex• que a ponta da 
minha língua coça tambêm, para eu dizer. Mas como a fonte é uma fonte fi
dedigna e altamente responsável, eu não posso adiantar isso. Mas que a Ban
cada do Governo vai ter uma surpresa, vai. 

29 O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) -Eminente Senador, o fato de ser 
uma fonte fidedigna ê que- a meu ver- obriga V. Ex• ou nos obriga a ter
mos nossa curíosidade satisfeita. Salvo se houver de V. Ex• um compromisso 
com essa fonte de nada revelar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Exatamente. Este é o compromis
so. Não posso revelar a missão- do Sr. Heitor de Aquino, mas é uma missão 
alta que o Governo lhe atribuiu para que ele percorra a Europa, França e 
Bahia, atrás de negociações qtie vão modificar um pouco a política finanCeira 
do Governo. Mas não posso revelar. Não foi órgão de Governo que niecOnfi
denciou, foi péssoa- altamente credenciada que-me informou. 

Então, Sr. Presidente, essa política de empréstimos que o GOverriO-... 
Concedo o aparte ao nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Não. Eu não pedi aparte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Apertou a luz, ligou o microfone, 
pode entrar. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Desculpe V. Ex•, não vou dar nenhum 
aparte. Eu gosto de ouvir V~ Ex•, uma· inteligência priniorosB. a discorrer 
sobre esse assunto. Estou também curioso, como o nobre Senador Luiz Ca
valcante, para saber o que V. Ex• diria da missão do Sr. Heitor de Aquino à 
Europa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- De fato eu noto que a Liderança do 
Governo está em jejum. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Gostaria de prevenir a V. Ex• 
que no encami~hamento não são permitidos apartes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, eu não sou Líder e 
nem Presidente da Casa para disciplinar e policiar. V. Ex•é que deve então re
primir essas interrupções. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Mesa não está reprimindo 
ninguém, está, apenas informando a V. Ex•, que é também conhecedor do 
Regimento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então V. Ex• que evite as incursões 
indevidas de pirataria que os Líderes do Governo estão querendo fazer ao 
meu discurso. 

Sr. Presidente, reconheço que os Líderes estão em jejum. Estiveram cm 
jejUm o dia em que houve-a defenestrãção do Senador do Mato Grosso, pelo 
PDS. Também eu não sabia, e no dia seguintê, o Senador saiu do Partido, es
tâ do násso lado aqui, agora. Senta-se agora em nossa Bancada o ilustre Sen
dor Saldanha Derzi, uma das figuras mais proeminente da Bancada do Go
verno. Não só a Bancada do Governo sente saudades. Também eu, como in
dependente, sinto saudades do nobre Senador Saldanha Derzi, mexendo-se 
na Bancada do Governo. Devo dizer: a Bancada está desfalcada, está um de

•serto com a falta do Sr. Saldanha Derzi, que veio honrar, ilustrar e multipli-
car a Bancada do PP nesta Casa. Portanto, estavam em jejum, como estão em 
jejum neste assunto. 

O Sr. Heitor de Aquino sumiu, sumiu do mapa do País. Sumiu no bom 
sentido. Não estou, de modo algum, conduzindo o assunto para outro enten
dimento. Desapareceu numa missão qualquer, mas foi numa missão. E quan
do voltar, vai trazer uma palavra de ordem nova. 

Sr. Presidente, esta quantidade de empréstimos que aprovamos este ano, 
quase 50 e vêm aí mais 60 ou 70. Então teremos emprêstimos demais para Es-
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tados e Municípios. Aguardemos o Sr. Heitor de Aquino, ele vai trazer uma 
.. Mensagem a Garcia"; e essa Mensagem vai ser passada aos Lideres, e vamos 
ver os cinco Líderes da Casa, que estão presentes a esta sessão, cinco Vice
Líderes que não sabem do assunto, mas vão saber dentro de poucos dias. Não 
sei se vão ficar alegres, mas vão mudar de posição. Mas como tenho visto tan
ta mudança de posição - hã dias vi o Senador Saldanha Derzi do lado de lã, 
ontem eu o vi do lado de câ, uma mudança de 180 graus na sua posição. E eu 
que estou vende;> a Bancada do Governo nessa conduta financeira, fazendo os 
·empréstimos, vou assisti-la contra os empréstimos. Quer dizer, eu que tenho 
combatido, eu mais o nobre Senador Luiz Cavalcante, ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, o tempo de V: 
Ex• estâ esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - ... o nobre Senador Paulo Bros
sard, o nobre Senador Lázaro Barboza, o nobre Senador Adalberto Sena, que 
também nos tem honrado com sua solidariedade, o nobre Senador Itamar 
Franco, que lã uma ou outra vez, quando os ventos de Minas Gerais sopram 
na sua cabeça, ele vira também e nos apóia. 

Sr. Presidente, não_ podemos dar seis bilhões ao Estado do Rio Grande 
do Sul, pela terceira ou quarta vez. Empréstimo neste montante enfraquece o 
poder aquisitivo do nosso dinheiro. Afinal, são seis bilhões, quatrocentos e 
setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, o tempo de V. 
Ex•. estã esgotado. Hâ oradores inscritos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Um instante, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Temos vârios oradores inscri
tos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, estamos discutindo 
sobre empréstimos e não hã nenhum orador inscrito sobre empréstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Mas, logo após a discussão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - São seis emprêstimos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O tempo de V. Ex• estã esgota
do. Apenas isto eu queria comunicar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, tenho 1 minuto para con
cluir. Vou concluir Sr. Presidente. 

Voto contra o empréstimo. O Estado do Rio Grande do Sul queria 13 bi~ 
lhões; foi reduzido a 6 bilhões e 400 mil. Somos contra. E vou requerer verifi
cação ·de quorum. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr.Presidente, Srs. Senadores, nem sempre 
atender a urna reivindicação, nem sempre o acolher uma pretensão ou o revo~ 
,gar uma medida implica no reconhecimento, em sua plenitude, dos direitos 
daquele que postulou. 

Urna luta nunca se esgota em um só momento. Na multiplicidade de fa
cetas que se compõe cada vitória, é de ser festejada e enaltecida, porque cada 
uma delas guarda em si portentoso significado pela etapa que se consumiu. 
Não é, porém, o bastante. Não pode, todavia, ser fundamento para acomo
dações ou recuo ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.)
Gostaria de solicitar ao nobre Senador Jutahy Magalhães que se limitasse ao 
encaminhamento da votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS -!lA)- Sr. Presidente, gosta
ria de ouvir isto, sempre que fosse feita a discussão de qualquer matéria, por
que, também não sei o que tem a ver o lixo da Câmara com o que estâ sendo 
discutido aqui nesta hora. 

Então, estou aproveitando, já que ninguém mais neste Senado pode fa
lar, quando está inscrito para discutir qualquer matéria, para tratar de qual
quer assunto ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Era questão de lixo! 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- ... então, tambêm vou 
discutir as matérias, ler os discursos que gostaria de pronunciar. Se a Mesa 
realmente impedir que se discutam outros assuntos além das matérias que es
tão em pauta, ninguém mais pedirá para falar também sobre outros assuntos. 
Mas, se nós não temos o direito de falar mais neste Senado, porque aqui se 
discute se o lixo da Câmara vai ser pior ou melhor, discute-se aqui que passa 
gado não sei por onde, então, Sr. Presidente, também eu quero aproveitar 

esta oportunidade de discutir os assuntos, lendo um assunto sério de que que
ro tratar neste Senado, que é a respeito do cacau. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria de Dizer a V. Ex• que 
nesta tarde ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Se V. Ex• realmente 
impedir que se trate de outros assuntos, eu me calo neste instante, porque 
gosto de obedecer ao Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Devo dizer do apreço que a 
Mesa tem por V. Ex• e eu em particular. V. Ex• falarã nesta tarde. 

Com relação ao encaminhamento que o nobre Senador Dirceu Cardoso 
fez, foi exatamente correspondente ao item. -

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - F~i dentro do mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Mesa, agora, estã falando. 
Gostaria que V. Ex• fosse tolerante conosco, também. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria de fazer um apelo ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, jâ que hoje não vamos mais votar matéria 
por falta de número, jã que é evidente a falta de quorum, um apelo a V. Ex•, à 
sua compreensão, no sentido de, hoje, evitar os encaminhamentos,- para que 
os nobres colegas que aí se encontram possam falar. 

É o apelo que a Mesa faz. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- A h! Isto não! Vou encaminhar todos, até o 
fim. Vou falar em todos, até o fim. Desculpe, não atendo ao apelo da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Mas V. Ex•, tambêm, só pode
rã encaminhar dentro do tema. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o projeto. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, antes que as Lideranças 
se pronunciem, quero fazer uma declaração de voto. 

Sou, Sr. Presidente, o relator ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -A matêria ainda não foi vota-
da. 

Você Ex• terâ a palavra, logo em seguida. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- O pessoal do PDS estã aflito, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Requeiro verificação de quontm, Sr. Presi
dente. Requeiro verificação de quorum. Requeiro verificação de quorum! 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, pela ordem, como jâ ti
nha pedido. Desejo fazer uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Tem a palavra V. Ex•. 

O Sr. José Lins (PDS- CE. Para declaração de voto. Sem revisão do 
orador.)- Sou Relator desta matéria e entendo, Sr. Presidente, que a emis
são de ações pelo Rio Grande do Sul, no total de seis bilhões e meio de cruzei
ros, é um empréstimo válido para obras essenciais ao Estado. Além do mais, 
esse empréstimo serã lançado de tal modo que o público aceitã-lo-ã ou não, 
de acordo com a sua própria e espontânea vontade, o seu próprio desejo de fi~ 
nanciar as obras do Rio Grande do Sul. . 

Como Relator da matéria, quero fazer uma declaração de voto favorável 
à aprovação do projeto . .-

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
declaração de voto, também. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Sendo evidente a falta de quo· 
ntm para votação ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, para uma declaração devo-
to. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Ah! Pois não. Tem a palavra 
V. Ex• ~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma declaração de voto. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Nós já tivemos Presidentes parciais na Casa. Não quero que haja parciaw 
!idade e nem discriminação. ~ 

Sr. Presidente, é para uma declaração de voto, já que v0f amos. 
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Sr. Presidente, votei contra. Todo aumento do meio circulante, seja de 
que maneira for, diminui o poder aquisitivo. Por isso, Sr. Presidente, no mês 
passado a inflação era de I 00%; hoje, é de 110% e esperamos que no mês que 
vem seja de 120%. E o Sr. Ministro da Fazendajâ anunciou que vai atingir 
150%. Quando atingir 150%, no ano que vem, não -encontrarenios caminho 
neste País; então, cederemos lugar à agitação social. Então, Sr. Presidente, 
todo aumento do meio circulante ê inflacionário; tódo_. S_eja em ação, seja em 
dinheiro. Todo aumento do meio circulante diminuro--põâer aquisitivo do di
nheiro, reduz o poder aquisitivo do dinheiro. 

Então, Sr. Presidente, o meu voto é neste sentido; estou votando com o 
povo pobre, estou votando com o povo necessitado. (Pausa.) 

Sr. Presidente, voto contra o empréstimo ao Rio Grande do S'\ll. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Aprovado. 
Passemos ao item 3 da pauta. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação de quo
rom. Requeiro verificação de quorum/ 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aprovado, contra o voto de V. 
Ex• 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Devo esclarecer uma questão 
de ordem ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Pela ordem, Sr. Presidente. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, como ê que estâ aprovado, 

se não hã número?! --

0 Sr. José Lins (PDS- CE)- Peço a V, Ex• que aplique o disposto ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, para uma questão de or
dem. 

Como é que V. Ex• diz que o assunto está aprovado? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã encerrado o assunto, por· 
que V. Ex• fez a declaração de voto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• diz que estã aprovado; mas não está 
aprovado o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Aprovado, contra o voto de V. 
Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Aprovado como, Sr. Presidente, se não hã 
número na Casa? 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, eu pedi a palavra pela or· 
dem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, não hã número. Como pode 
estar aprovado esse projeto, Sr. Presidente? Veja bem. 

Sr. Presidente, uma questão de ordem. Não hã IJÚmero e V. Ex• jã regis
trou. Antes, tinha registrado que não havia número e nós famas passar às dis
cussõe~. V. Ex•, agora, declara que o projeto foi aprovado. Sr. Presidente, 
ic;~0 é uma violência! 

O Sr. José Llns (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, eu estou numa questão de 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - l::u estou escudado no Regi· 
menta. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não estã. Não pode, Sr. Presidente, decla
rar aprovado o projeto, pois não há número. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A palavra estâ assegurada ao 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Sr. Presidente, solicitei a palavra para 
uma questão de ordem e peço a V. Ex• que me assegure a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- C.oncedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins, para uma questão de ordem. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Para uma questão de ordem. Sem revi· 
são do orador.) -_Sr. !>residente, o nobre Senador Oirceu Cardoso, sem ter 
pedida nova questão de ordem, impede que eu exerça os meus direitos ao 
pedi-la. , 

Si'. Presidente, chamo a atenção do Plenário para o art. 327, do Regi
mento Interno, que diz textualmente: .. 

uArt. 327. No processo simbólico observar-se-ão as seguintes 
normas: 

IV - não serâ admitidO requerimento de verificação se: 
a) algum Senador jã houver usado da palavra para declaração 

de voto.•• 

E foi o que fiz, Sr. Presidente, e, em seguida, fui seqüenciado pelo nobre 
Senador Dirceu Cardoso que! também fez uma declaração_ forma_l d_e voto. 

Peço a V. Ex•, portanto, que aplique o Regimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra para uma ques
tão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco, para uma questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para uma questão de or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos percebendo que o 
Senado Federal precisa ter a sua organicidade, o seu Regimento cumprido e o 
respeito, aqui nas decisões. 

E vou ter que invocar a Taquigrafia porque, quando o Sr. Senador José 
Uns diz e invoca o art. 327;quer me parecer que, tão logo o Sr. Senador Dir
ceu Cardoso fez o seu encaminhamento, S. Ex• pediu a verificação de quorum. 

Então, V. Ex•, inclusive, chegou a declarar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A palavra estâ assegurada a V. 
Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Perdoe-me V. Ex•, mas 
eu não poderia confinuar. V. Exf- está olhando para mim e escutando a Dire
toria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estou ouvihdo V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) -Eu seria indelicado, se 
conúhuasse falando, porque V. Ex• teria ficado me fixando nos olhos, mas 
com um ouvido comigo e outro com a nobre Diretoria. 

Então, Sr. Presidente, quer me parecer que, se formos adotar o critério 
que levanta agora a nobre Maioria, nesta Casa, jã aí não é o Senador Dirceu 
Cardoso que vai julgar o seu terceiro regimento normal. Mas, tenho certeza 
de que V. Ex•, que preside o Senado Federal, nesta tarde, não vai permitir is
so. O Senador DirceU Cardoso deixou bem claro, V. Ex•, ínclusíve,jã tinha 
anunciado de que não havia o quorom necessário. Fez, inclusive, um apelo ao 
Senador Dirce.u Cardoso para que S. Ex• encaminhasse outras matérias, pois 
que gostaríamos de ouvir o Senador Jutahy Magalhães. Nesse ínterim, levan
t[-1 o Líder do Governo e faz uma declaração de voto. Vê V. Ex•: S. Ex• faz 
uma aeclaração de voto, como? Só podia fazer uma declaração de voto, de
poiS de votada a matéria e parã a matéria havia sido pedida a verificação de 
quorum. 

Então, peço a atenção de V. Ex• para que o Senado Federal não prossiga 
e espero que V. Ex• não considere essa matéria aprovada, porque, se ela for 
aprovada, ne~te instante, vamos inclusive solicitar, então, talvez, a suspensão 
dos nossos trabalhos. 

É o apelo que faço a V. Ex• para que o Senado Federal, sobre a sua Presi
dência, não cometa, exatamente, o absurdo de aprovar essa matéria. sem o 
devido quorum. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para con
testar. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. JOS!i; LINS (PDS - CE. Para contraditar questão de ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, muito me admira que o Senador 
Itamar Franco peça a V. Ex' que descumpra o Regimento. Nem vale dizer-se 
que o Senador Dirceu Cardoso teria anunciado que pediria verificação de 
quorom, nos termos do item III, do art. 327. t: que o art. 327, Sr. Presidente, é 
muito claro. Ele diz textualmente: 

Art. 327~ No processo simbólico observar-se-ão as seguintes. 
normas: 

I - os Senadores que aprovare,n a matéria deverão permane
cer sentados, levantando os que vaiarem pela rejeição; 

Isso aconteceu, Sr. Presidente. 

II - o voto dos Líderes representará o de seus liderados pre
sentes, permitida a declaração de voto; 

III - se algum Senador requerer verificação, repetir-se-ã a vo~ 
tação pelo processo nominal;(*) 

IV - não serã admitido requerimento de verificação se: 
a) algum Senador jâ houver usado da palavra para declaração 

de voto; 

Ora, Sr. Presidente, é muito claro. Depreende-se daí que o pedido de 
contagem das presenças ou de verificação de quorum deverâ ser feito após a 
votação simbólica. Isso não houve, Sr. Presidente. Então, houve pedido de 
verificação de quorum, após a votação simbólica. Nem poderia ser feito; se o 
foss~. V. Ex• teria que denegá-lo, como .fez, para cumprir o Regimento, Ago-
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ra, no momento em que todos pedem que se cumpra o Regimento, levantam
se o Senador Dirceu Cardoso e o Senador Itamar Franco, pedindo a V. Ex• 
que descumpra o Regimento. 

Ora, Sr. Presidente, estamos aqui, há meses, tentando normalizar a vida 
parlamentar do Senado. E o Senado vem sendo, sistematicamente, impedido, 
no que ele tem de melhor nas suas lideranças, na sua representação, fazendo
se pronunciamentos, levando-nos até, a atitude como essa tomada pelo nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex•ssão maioria nesta Casa. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- ... sendo tolhido, na impossibilidade 
de falar perante o Pleriário. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) - V. Ex•s são maioria na Cãsa.. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• há de convir, Sr. Presidente, que é 
impossível deixar de cumprir o Regimento. Se nós deixarmos de cumpri-lo, ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Ora, Ex•! 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE)- ... nós não teremos mais condições 
de conduzir as sessõ.es, dentro da normalidade que a legislação nos indica. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- h verdade. h verdade. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS - CE) - Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A palavra estâ concedida a V. 
Ex•, para uma questão de ordem. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- V. Ex• vai decidir a questão de 
ordem que foi formulada? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vamosjâ responder, conjunta
mente, as questões de ordem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, por uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Senador Dirceu Cardoso es
tá pedindo a palavra para uma questão de ordem. 

Concedo a palavra a S. Ex•, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para questão de ordem. Sem revisão 
do orador)- Sr. Presidente, o nobre Senador José Lins citou o art. 327, inci
so IV, letra a. Mas, há a letra b: 

IV - "Não será admítido requerimento de verificação: 
b) se a Presidência já houver anunciado a matéria seguinte". 

V. Ex• não havia anunciado a matéria seguinte. Pelo contrário, Sr. Presi
dente, antes, pelo aspecto geral do Senado, não hávia quorum e V. Ex' jâ ha
via anunciado. E, agora, a considerar e aceitar a questão de ordem levantada, 
V, Ex' vai-me permitir, issO é urna Violência. Não é nem violência, é um abu
so, Sr. Presidente. 

Disse o nobre Senador José Lins que nós estamos tumultuando. Sr. Pre
sidente, o discurso não é a parte mais importante dã sessão. Nunca foi, desde 
o tempo de Ruy Barbosa, nunca foi. Fizemos 150 anos, nunca o discurso foi 
A parte importante da sessão chama-se: Ordem do Dia, que é a espinha dor
sal da sessão: é a Ordem do Dia. Só falarão os oradores, depois de esgotada a 
Ordem do Dia. A Ordem do Dia, Sr. Presidente, é preciso que fique estabele
cido, é a espinha dorsal dos trabalhos. É isto aqui; não é discurso disto ou da
quilo, ou anunciar isto ou aquilo; é a espinha dorsal da Casa. E não está esgo
tada a Ordem do Dia, de maneira nenhuma. O nobre Senador Bernardino 
Viana requereu a inversão dos trabalhos. Ternos a inversão dos trabalhos; 
discutimos alguns trabalhos. Agora que estamos na fase dos empréstimos, V. 
Ex• verificou e disse que não havia número, e, agora, dizer que está aprovado 
é uma violência, Sr. Presidente. f: urna violência. Então, requeiro a V. Ex• o 
seguinte que V. Ex' chame o registro da Taquigrafia e veja qual foi o compor
tamento da Mesa e nosso, nesta oportunidade. Os registi"os taquigráficos re
velarão que V. Ex• não está com a razão, infelizmente; infelizmente, não está 
com a razão! 

Sr. Presidente, se admitido isso, é a violentação final disso. Então, aí, 
sim, é a subversão da ordem aqui dentro, porque, desde o momento em que 
não possamos requerer a verificação de quorum, está vilado o direito da Mi
noria. Está violentado o direito da Minoria. A Minoria tem dois direitos fun
damentais: requerer ComisSões Parlamentares de Inquérito, que são de con
cessão automática. Preenchido o número legal de um terço, a Mesa não pode 
se opor mais e tem que conceder a Comissão Parlamentar de Inquérito e, ago
ra, também. 

Portanto, Sr. Presidente, convoco V. Ex•, espírito liberal que, numa pas
sasgem qualquer tumultuada da sessão, pode ter tomado esta posição. Mas, 

V. Ex• antes já havia anunciado que não havia quorum, que não havia núme
ro. EntãO, de maneira nenhuma, podia considerar aprovado um requerimen
to ao qual faltava número para a sua aprovação. -

Sr. Presidente, ab imo pectore, Não cometa essa violência. Não havia 
quorum. não pode ser considerado aprovado este projeto. · 

Sr. Presidente, posso tumultuar, às vezes, os trabalhos, mas o que eu 
quero é que o Senado vote, aqui, regimentalmente, com 34 Senadores, esses 
empréstimos. Mas, votar com 5 ou 6, isto é uma -violentação. Luto por isto, 
não é pelo meu direito nem pela vaidade de vencer. Sou derrotado aqui, mas 
quero que 34 Senadores do Governo votem esses empréstimos pois, assim, 
exige o Regimento Interno da Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Ex• que não persista nessa violên~ 
cia.Havia V. Ex• declarado sem número e, depois, declarou aprovado o proje
to. De maneira nenhuma. Estou de acordo com o nobre Senador Itamar 
Franco, quando também trata disso. E repito a insinuação do nobre Senador 
José Lins de que tumultuamos. De maneira nenhuma, estamos lutando. O 
que se quer é isto: a Minoria acha que a Ordem do Dia é a espinha dorsal dos 
trabalhos da Casa. O discurso nós podemos fazer, mas isso aqui é que é oro
teiro, Sr. Presidente, é a Ordem do Dia, que deve ser discutida palmo a palmo 
como temos feito nas nossas sessões. 

Peço, Sr. Presidente, como seu admirador, homem que tem dado, aqui, 
momentos de brilho e de exaltação nas suas mensagens e nos seus pronuncia
mentos, não corneta essa violência contra a Minoria, contra o Regimento, 
contra o Brasil, com oito Senadores em plenário, considerar aprovado um 
empréstimo que combatemos, não tendo quorum para ser aprovado. ~ 

Esta é a questão de ordem que remeto à magistratura do seu cargo e à de
cisão de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria de dizer a V. Ex• que 
não procuramos violentar o pensamento nem a vontade de ninguém, não é 
este o nosso desejo, nem o da Mesa. A votação sempre foi, e é simbólica. Aí 
são dois casos previstos no Regimento, que ilidem o pedido de verificação de 
quorum, e estão previstos no inciso IV, do art. 327, do Regimento Interno. 

"Art. 327. No processo simbólico observar-se-ão as seguintes 
normas: 

IV - não será admitido requerimento de verificação se: 
a) algum Senador jâ houver usado da palavra para declaração 

de voto; 
b) a presidência jâ houver anunciado a matéria seguinte;" 

Aí, diz o art. 351: 

"Proclamado o resultado de uma votação, é lícito ao Senador 
usar da palavra, por 5 minutos, para declaração de voto ... " 

Este é o esclarecimento que tinha a prestar a V. Ex•. com toda lealdade. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra a V. Ex• 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex•, 
para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foi V. Ex• quem disse que não havia quorum, foi V. Ex• quem afirmou. 
Na dúvida, suspenda a sessão por quinze minutos. Estou tranqUilo, e serena
mente pedindo a sua atenção. Solicito a V. Ex• que suspenda a sessão por 
quinze minutos. Vamos rebuscar as notas taquígrãficas, deste fim de sessão, e 
V. Ex• verificarâ que está elaborando num equívoco. V. Ex• tinha enunciado, 
tanto assim que ele fez uma declaração a destempo, depois de eu ter requerido 
a verificação de quorum. 

O .SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Ele fez a declaração posterior· 
mente ao resultado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• é um homem muito sereno e 
verdadeiro, mas eu não o sou menos do que V. Ex• Desculpe-me, não sou 
Presidente, não ocupo a Mesa, ocupo aqui a planície da minha "nenhumida
de". V. Ex• permite. Então, a bem desta Casa, que tem cento e cinqUenta 
anos, vamos rebuscar as notas taquigrãficas, e V. Ex• verã. Se eu estiver sem 
razão curvo-me diante de V. Ex•. 

Suspenda por quinze minutos a sessão. É o requerimento que endereço a 
V. Ex•, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A palavra estâ assegurada ao 
orador, que não completou o seu tempo regimental. Em seguida, concederei a 
V. Ex• a palavra. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, então, com apoio 
no Regimento, solicito a V. Ex• que suspenda por quinze minutos a sessão, e 
vamos consultar as notas taquigrãficas. V. Ex• verã que V. Ex• se não atendeu 
ao requerimento, não faltou à verdade de maneira alguma. Foi um esqueci
mento, com o tumulto na sessão. Se eu estou sem razão, curvo-me diante da 
decisão da Mesa. Mas vamos consultar as notas taquigrâficas. 

É um requerimento meu, Sr. Presidente, suspenda por lO minutos a ses
são, a fim de verificarmos as notas taquigrãficas. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Jã mandamos buscar as notas 
taquigrâficas. E enquanto estas não chegam, gostaríamos de conceder a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sobre as questões de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O assunto é questão de ordem. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - é uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra a V. Ex• 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex•, 
para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: ... 

Foi V. Ex• quem disse que não havia quorum, foi V. Ex• quem afirmou. 
Na dúvida, suspenda a sessão por quinze minutos. Estou tranqíJilo, e serena
mente pedindo a sua atenção. Solicito a V. Ex• que suspenda a sessão por 
quinze minutos. Vamos rebuscar as notas taquigrâficas, deste fim de sessão, e 
V. Ex• verificarã cjue está elaborando num equívoco. V. Ex• tinha enunciado, 
tanto assim que ele fez uma declaração a destempo, depois de eu ter requerido 
a verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Ele fez a declaração posterior
mente ao resultado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• é um homem muito sereno e 
verdadeiro, mas eu não o sou menos do que V. Ex• Desculpe-me, não sou 
Presidente, não ocupo a Mesa, ocupo aqui a planície da minha .. nenhumida~ 
de". V. Ex• permite. Então, a bem desta Casa, que tem cento e cinqUenta 
anos, vamos rebuscar as notas taquigrâficas, e V. Ex• verá. Se eu estiver sem 
razão curvo-me diante de V. Ex•. 

Suspenda por quinze minutos a sessão. f: o requerimento que endereço a 
V. Ex•, Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A palavra está assegurada ao• 

orador, que não completou o seu tempo regimental. Em seguida, concederei a 
V. Ex• a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente, en< 
tão, com apoio no Regimento, solicito -a V. Ex• que suspenda por quinze mi
nutos a sessão~ e vamos consultar as notas taquigrâficas. V. Ex• verá que V. 
Ex• se não atendeu ao requerimento, não faltou à verdade de maneira algu~ 
ma. Foi um esquecimento, com o tumulto na sessão. Se eu estou sem razão, 
curvo-me diante da decisão da Mesa. Mas vamos consultar as notas taquigrá
ficas. 

h um requerimento meu, Sr. Presidente, suspenda por I O minutos a ses
são, a fim de verificarmos as notas taquigrãficas .. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Já mandamos buscar as notas 
taquigráficas. E enqüanto estas não chegam, gostaríamos de conceder a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sobre as questões de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O assunto é questão de ordem. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- é uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para uma questão de or-
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a primeira questão de ordem 
que gostaria de levantar é que se tendo V. Ex•, como Presidente, decidido 
uma questão de ordem, se ainda pode se voltar ao assunto, para discutir com 
a Mesa sobre o mesmo assunto. Após a decisão de V. Ex• essa matêlria ainda 
pode ser discutida? 

Esta é a primeira questão de ordem que levanto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, para contraditar a questão 
de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• vai ter paciência, pri
meiramente, quero responder à questão de ordem do Senador Jutahy Maga~ 
lhães. 

O Sr. Di-rCeu Cardoso (ES)- Mas, vou contestar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, a Mesa e os assessores estão consultando o Regimento para imediata 
resposta a V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, eu poderia le
vantar uma segunda questão de ordem, enquanto aguardo a resposta da pri
meira? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, jâ requeri para contestar a 
primeira questão de ordem. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Vejo que o Senador Dirceu 
Cardoso não deseja, de maneira alguma, que eu fale. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, S. Ex• fez·uma. Pedi a pala
vra para contestar a primeira. Agora, S. Ex• jã estâ fazendo a segunda, Veja 
bem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Devo esclarecer que, de acor
do com o art. 448, do Regimento Interno, nenhum Senador poderá falar 
sobre a mesma questão de ordem mais de uma vez. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE)- Sr. Presidente, ~ uma interferência, 
mas quero ver se ajuda à Mesa. No meu entender, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães não levantou uma questão de ordem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Mas, S. Ex• falou em questão de ordem. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - S. Ex• deveria ter pedido a palavra 
pela ordem, para fazer uma reclamação à Mesa. Se de fato houvesse aconteci
do isso, assim, assim, assim, ainda serâ permitido assim, assim, assim. Isto ~ 
uma palavra pela ordem, o que não está no Regimento. S. Ex• não citou ne
nhum número do Regimento. S. Ex• se confundiu, com certeza, porque temos 
que distinguir a palavra por uma questão de ordem, que é uma interpretação 
regimental, e a palavra pela ordem, que é uma reclamação que se fàz ao Presi
dente, à Mesa. O que o Senador Jutahy Magalhães fez foi reclamar à Mesa se 
de fato, depois de resolvida a questão de ordem, pode-se renová-la. 

O Sr. Dirceu Cardoso ((ES)- Sr. Presidente, para uma questão de or· 
dem, agora. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Diante deste tumulto, a Presi
dência não poderá resolver nenhuma questão de ordem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Sr. Presidente, para uma questão de or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria que o nobre Senador 
Dirceu Cardoso ... 

O Sr. Dirceu Cadrdoso (ES)- Quero dizer a V. Ex• que eles não têm ra
zão. V. Ex• estã querendo adivinhar o meu pensamento. Não vou me referir 
ao mesmo assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nã,o estamos discutindo' quem 
tem razão. Nossa missão ê de magistrado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, não vou citar o mesmo as
sunto. 

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Vamos esperar a conclusão do 
pensamento do Senador Jutahy Magalhães, porque S. Ex' não terminou. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Mas, S. Ex• se levantou, Sr. Presidente, 
para pedir uma questão de ordem; não citou o Regimento- o PDS não pre
cisa citar o Regimento, só nós ê que precisamos, "do lado de lâ não precisa, lâ 
tem trânsito livre, não tem sinal, não tem nada, circula livre- S. Ex• não ci
tou, repito, o artigo do Regimento Interno. E é isso que quero ler para V. Ex• 
~ preciso citar o artigo do Regimento em que se esteia, em que se cifra, cm 
que se posiciona a questão de ordem. 

E outra coisa, Sr. Presidente: a outra questão que requeri foi de suspen
der a sessão por 15 minutos; não foi o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Mesa vai deferir o pedido de 
V. Ex• enquanto chegam as riotas taquigrâficas. 

E faço um apelo ao nobre Senador Jutahy Magalhães no sentido de ser 
tolerante conosco, pois dentro de 1 O minutos as notas taquigrâficas estarão 
aqui e reiniciaremos nossos trabalhos. 
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O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Vejo que mais uma vez o Sena
dor Dirceu Cardoso consegue o que quer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A verdade! 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- A verdade não, Senador. E ain
da vou discutir com V. Ex• para mostrar que nem sempre V. Ex• fala a verda
de. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Então, V. Ex• vai ver. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Porque V. Ex• vai ver que an
teontem foi aqui- transcrito no O Estado de S. Paulo ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A sessão estâ suspensa. 

(Suspensa às 17 horas e 42 minutos, a sessão é reaberta às 17 ho
ras e 56 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ reaberta a sessão. 
Devidamente dentro do Regimento Interno, queremos dizer que em vir

tude de desentendimentos havidos no Plenário, e registrando as notas taqui
gráficas, que esta Presidência realmente declarou a falta de quorum, para vo
tação, iremos dar por encerrada a Ordem do Dia, adiando a votação das ma
térias constantes dos itens 2, 3, 4, 5 e 6, para a sessão ordinária de segunda
feira. (Palmas prolongadas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, essa decisão engrandece V. 
Ex• e a Mesa do Senado Federal. 

São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada: 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 141, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.055, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.056 e 1.057 de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
de Municiplos, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 142, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, em 
CrS 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.059 e 1.060, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 143, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9l.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauâ - SP, a elevar, cm CrS 
45.961,491.20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, qua
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel 

6 

Votação em turno únicO, do Projeto de Resolução n11 144, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu parecer n9 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis- MT, a ele
var, em CrS 122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezen
tos e cinqUenta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 1.065, e 1.066, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamento profundamente que, para 
ter o direito de falar, tenha sido necessário haver um certo tumulto na Casa. 
Isto, levo mais em consideração a equívocos do nosso Regimento, que não 

garante àqueles que se inscrevem para falar o direito de transmitir, pelo me
nos ao seu Estado, aquilo que gostariam de dizer. E. bem verdade que a Or
dem do Dia tem a sua importância- e a importância é muito grande-, mas 
também são importantes os trabalhos nas Comissões, tambE:m são importan
tes os trabalhos que os Srs. Senadores executam nos seus gabinetes, tambE:m 
são importantes os-trabalhos que os Srs. Senadores fazem quando buscam os 
Ministérios, para levarem algo em beneficio das comunidades que represen
tam. 

Não sou, Sr. Presidente, nenhum fariseu para considerar que S11mente 
eu, aqui, tenha condições de realizar um trabalho. Mas, quero dizer a V, Ex• 
que mesmo o meu pronunciamento de hoje não tendo importância para qua* 
se totalidade da Casa ou dos ouvintes é um pronunciamento que eu gostaria 
de fazer realmente, porque é a respeito de um assunto da economia do meu 
Estado~ (jue pretendo seja transcrito nos Anais do Senado. 

Se tive a ousadia de pretender utilizar as discussões para transcrever este 
pronunciamento, foi na esperança de que ao ser chamado a atenção, por estar 
descumprindo com o Regimento, fizesse com que daí por diante o Regimento 
viesse a ser realmente cumprido em tOdos os seus momentos. 

Foi uma forma de protestar pela maneira como, constantemente, o Regi* 
menta vem sendo descumprido, nesta Casa, nos encaminhamentos de vo
tação, onde existem apartes, nos encaminhamentos de votação, onde os pra
zos são delongados, onde, enfim, o Regimento ê normalmente esquecido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem sempre o atender a uma reivindi
cação; nem sempre o acolher uma pretensão, ou o revogar de uma medida im
plica no reconhecimento, em sua plenitude, dos direitos daquele que postu· 
lou. 

Uma luta nunca se esgota em um só momento. Na multiplicidade de fa
cetas de que se compõe cada vitória é de ser festejada e enaltecida, por"ue 
cada uma delas guarda em si portentoso significado- pela etapa que se con
sumiu. 

Não é, porém, o bastante. Não pode, todavia, ser fundamento para aco
modações -ou recursos ... 

O direito há de ser perseguido em sua inteireza. Mormente quando não 
se o concedeu- mas se o conquistou; em especial quando o seu titular é mui
to mais que um indivíduo isolado: é uma Classe; é um Estado; é a própria 
Nação. 

Sempre e sempre, Sr. Presidente, se fez presente a Bahia na economia na
cional. Em suas fases mais cruciais, em seus in-Stantes -de euforia, minimizan
do as conseqUências das carências, o '"Estado-berço'', da civilização brasilei
ra, de uma forma ou de outra, vem oferecendo a sua decisiva contribuição à 
Pâtria. 

De tudo que a Bahia tem outorgado ao Brasil; de tudo que tem marcado 
sua ativa participação na vida da Nação, sobreleva-se um fruto que, desde 
1746, quando sua semente para aquele solo fora levada, só tem feito produzir 
riquezas. Em proveito_ do Brasil! 

A sua fecundidade, o seu efeito multiplicador, diríamos mesmo, fâ-lo 
confundir-se e identificar-se com a própria riqueza. Sim, -é riqueza -por
que povoou larga faixa de nosso território, e para lã leva o desenvolvimento; 
é riqueza- porque matéria-prima de saudãvel c nutritivo alimento; é riqueza 
-porque secularmente tem gerado milhares de empregos, diretos e indiretos, 
nos campos e nas cidades; é riqueza - porque, com toda redundância, enri
quece as letras d,o nosso .. País do Carnavar•. 

É riqueza, sobretudo, porque é produto nunca ausente de nossa pauta de 
exportações! 

Rever sua trajetória, mesmo que de maneira sumãria, E: tarefa da qual 
não nos podemos furtar.~. antes, recordar que, de início, as tentativas de tê
lo no Brasil tiveram lugar no Estado do Pará.. Resultando infrutíferas, em 
1746, viria, assim, abrigá-lo a Bahia, então segundo se informa (') em Cana
vieiras- Município que, não bastasse ter sido o pioneiro da lavoura, mais se 
notabiliza pelo labor de seus filhos -para, jã em 1752, chegar à Ilhêus- fei
to, por seu povo, centro que irradia progresso p~rB; toda uma Região. 

Se estas datas muito simbolizam, é o 1805 que vai pôr em destaque o 
grande valor que ainda, ou mais ainda, n!JS dias atuais, ele encerra. Naquele 
ano, iniciamos o fornecimento desse nosso produto para terras do nosso 
além-fronteiras; naquele limiar do sêculo XIX, 6. 732 toneladas exportadas, 
propiciaram ao Brasil 4.300 contos de réis. Um início apenas, cujo fim nem 
sequer se 'avizinha. 

Note~se, acompanhando, aliãs, a insuspeita palavra da revista Manchete, 
que esta renda, desde o longíquo primórdio da lavoura de que ora tratamos, 
saiu de nosso Estado para ser auferido pelo País ... 

Daí, à consolidação da lavoura seguiu-se um curso normal. Natural a~. 
Cidades e cidades floresciam; latifúndios se formaram da precaridade dos 
m:eios-e--instrumentos-dlspon1veis---:: 
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A inóspita Região de outrora transmudara-se. Merce do '"fruto
riqueza". 

Quanto mais se dominava o chão, quanto mais sementes se espalhavam, 
mais se elevavam a nossa receita e os nossos rendimentos. 

Sempre e sempre, naquela mesma trilha. 
Tornamo-nos, pois, os maiores produtores mundiais 
No júbilo pelo sucesso, pouco via a Pãtria de que er.a necessãrio reajustar 

métodos e posições notadamente para não só sugar a terra. Mas, trabalhá-la. 
Os números, ao serem acrescidos, impediam que vislumbrãssemos que atrâs e 
antes do fruto, se capaz de mantê-lo íntegro em seu valor existia um ser. Que 
domina, preserva e estimula a própria natureza, enquanto habilitado a fazê
lo. 

Ficamos a entender, portanto, repetindo tradicional postura, peculiar do 
agricultor primitivo, que uo facão é o remédio da roça". E só ele. 

Conservando os padrões, envelhecemos. Perdemos posições. Não obs
tante, firme permanecíamos, ano após ano, a dar o nosso contributo à ba
lança comercial brasileira. Que sempre se deu por satisfeita pelos resultados e 
nada fazia, salvo ficar à espera de nova safra. 

Em que pese toda esta significatiVa participação, os anos cinUentajá des
te nosso século nos recebiam com grave crise econômico-social. Nada menos 
do que 60% das nossas plantações, por força da idade, cm decorrencia da fal
ta de trato e como conseqfiência de pragas e doenças que não recebiam cientí
fico combate, estavam decadentes. 

Aqui, nesta época, despontou a crença do governante, em especial na sua 
Pãtria e sua gente. 1957, instala-se um novo marco desta imbatível lavoura, 
com a criação, pelo Presidente Juscelino Kubitschek, de um órgão, específico 
para apoiá-la, vinculado ao Ministério da Agricultura. A CEPLAC. 

De sua publicação oficial, extraímos, para ilustrar nossa assertiva, que 
de 1977 a 1979 o produto gerou para o Pais cerca de 2,4 bilhões de dólares; 
fez do brasileiro o prime"irõ consumidor mundial de chocolate, com o consu
mo médio anual per capita dede 750g e, enfim, se colocou em quarto lugar cm 
nossa pauta de exportações. 

Tudo isso é o cacau. 

Seria -isso ·u.J.do suficiente? 
Ninguérii-~ Sr. Presidente, duvida que qualquer lavoura estã sujeita às 

mais diversas variações, inclusive ctimãticas; não hã quem conteste que os 
mercados oscilam, especialmente do nível internacional ou por este influen
ciado; inexiste quem dissocie o resultado ao trabalho desenvolvido. 

No entanto, por mais que tenham tais princípios ampla aceitação, no 
momento a cacauicultura no Brasil vem sofrendo de um problema bem maior 
e muito mais vasto. Sem sermos dados a rasgos de pessimismo, nesta análise, 
que nos propusemos a fazer, encontramos grande similitude da atual situação 
com aquela dos anos 50. De desânimo; da falta de perspectiva. 

Simplesmente, fala-se do cacau; esquece-.se do cacauicultor. Busca-se um 
resultado; sonegam-se os meios. 

De pronto, a esta altura, pondo a salvo uma drâstica alteração do qua
dro, que foge a quaisquer previsões, já se antevê para o Brasil um prejuízo se 
estabelecendo um confronto com o ano anterior. Enquanto, em 1979, a ex
portação do cacau atingiu a um bilhão de dólares, agora se tem divulgado 
que deverã ficar em torno de setecentos milhões. 

É evidente que as safras não foram iguais; é sabido que os preços não se 
mantiveram nos mesmos níveis. 

Sucede, todavia, que o produtor de cacau repele tão simplistas expli
cações porque no seu quotidiano tem sentido o desprezo ao seu trabalho-que 
tem sido dado justamente por quem sempre dele se beneficiou. E. de lastimar 
nosso próprio País. 

Qualquer que seja o assunto que lhe diga respeito, uma só realidade se 
manifesta. -- -·- -

a)- A CEPLAC 
Do âmbito de nossa CEPLAC, não foram poucas as alternativas que se 

propagaram. Com efeito, Srs. Senadores, depois de sua memorável criação, 
em 1975, ao cacauicultor competiu prover o órgão dos recursos indispensá
veis à consecução de sua finalidade que, variadas que são, abrangem, dentre 
outras, desde a pesquisa, a assistência técnica, a extensão rural, at~ a for
mação e o treinamento de recursos humanos. Assim, os agricultores, contri
buindo com um pagamento de uma taxa cambial de 10% sobre o valor das ex
portações de cacau, possibilitaram que se alcançasse o êxito - que aqui com 
satisfação declinamos. 

A CEPLAC, por isso mesmo, se sinteticamente quisermos dizer de sua 
existência, ê a visão do estadista e o trabalho do cacauicultor - apoiados na 
Ciência e na técnica. 

Ora, se assim é, concentrando-se na Bahia 95% da produção de cacau, os 
recursos ao órgão destinado provêm do povo baiano. Desviá-los para outras 

localidades do Pais ~ uma sangria que a Bahia não permite, nem estâ apta a 
suportar. Englobá-los em um orçamento único da União~ deixar margem a 
que venham a satisfazer necessidades outras do País. Só a palavra do Minis
tro Delfim Netto é que nos permite confiar de que isso não virâ a ocorrer. 

A qualquer uma dessas medidas, corresponde a veemente desaprovação 
dos baianos. Não que queiramos guatdar para nós um bem que produzimos, 
sem atentar para o nosso País. Simplesmente, não se enfraquece quem ~ fraco 
para beneficiar um fraco que como fraco continuará. 

Registre-se a preponderância dos pequenos e m~dios agricultores na Re
gião cacaueira da segunda metade do sêculo XX; registre-se que muito mais 
dignificante do que um Pais ter a maior produção mundial 6 ser ele um Pais 
de produtores respeitados pelo seu trabalho - e na sua condição humana. 

A 25 de junho de 1979, desta mesma tribuna, fizemos um pronunciamen
to no qual salientamos uma pesquisa realizada pela CEPLAC e divulgada 
pelo Correio da Bahia em sua edição de 15 de maio daquele ano. Atual!ssima 
e pertinente, voltamos a exclarecer que: 

u40% dos produtores rurais e seus familiares da região do cacau 
são analfabetos e não dispõem de outra cultura de subsistência, 
além da mandioca. A posse e o domínio da terra nilo tem titulação, 
registro ou carecem de outras providencias legais. Desconhecem os 
benefícios da assistência técnica ou creditfcia e suas famílias estão 
em nível de vida abaixo dos padrões toleráveis, concorrendo com 
uma alta faixa de mortalidade infantil". 

O País hã de reconhecer que é triste e doloroso verificar que dólares en
tram no Brasil pela venda ao exterior de uma matéria-prima de alimento, re
sultado do trabalho de produtores famintos e analfabetos. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um apartc1 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Tenho a satisfação de 
ouvir o aparte de V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Canlcante (PDS- AL)- Cate, soja, açúcar e cacau consti
tuem o chamado quarteto nobre da exportação brasileira. O cate é de São 
Paulo, mas é igualmente do Paraná, é também de Minas Gerais e do Esp(rito 
Santo. A soja é do Paranã, mas é igualmente do Rio Grande do Sul, como~ 
dos cerrados, aqui nas proximidades da Bahia. O açúcar é da minha Alagoas, 
é de Pernambuco, mas também é de Minas Gerais. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - E de Silo Paulo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS -~AL)- E de São Paulo. Muito obrigado. 
Mas, o cacau é exclusivamente, é eminentemente baiano. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- E tamb~m numa par· 
cela do Es_tado do Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Se V. Ex• fizer uma ressalva para o 
Parã e para a Amazônia e, em particular, para Rondônia, eu concordo. Inclu
sive porque o cacau foi uma cultura nativa da Região Amazônica, oriunda do 
Parã. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Iniciou-se no Parti, 
mas não teve êxito suficiente, daf veio para a Bahia. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Mas, em termos de divisas, o 
grande quinhão provém do grande Estado baiano. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA)- V. Ex• tem toda razão, 
Senador Luiz Cavalcante, e este é o problema dos cacauicultores baianos, 
porque somente a partir de agora é que deixamos de contribuir com a taxa de 
10%, da exportação, que beneficiava a CEPLAC. E, como eu estava acaban
do de declarar, nós ainda temos na região cacaueira muito o que fazer. 

Então os cacauicultores daquela região reclamavam o direito de ver os 
seus recursos - recursos q-ue lhes eram tirados para contribuir com a CE· 
PLAC- não serem transferidos para outras regiões, antes de atender àque
las necessidades mínimas da região sul do Estado da Bahia. 

Como acabei de declarar no meu pronunciamento, são 40% de famílias 
em que existem apenas analfabetos e famintos. E nós não podemos ver que 
esses miniprodutores, que são todos eles com pequenas roças, não vejam suas 
necessidades atendidas, se deles lhes tiravam 10% para contribuir para a CE
PLAC. E. este o protesto que a Bahia vem fazendo, não pensando em que ou
tros recursos sejam destinados para a plantação do cacau na Rondônia, no 
Amazonas ou no Parã. Apenas pedimos que deixem conosco o que~ nosso. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não, com todo o 
prazer. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- O nobre Senador Luiz Cavalcante 
tem inteira razão, quando inclui, entre os quatro produtos nobres da nossa 
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pauta de exportação, o cacau, que voltou, agora, ao Brasil, entre os primeiros 
países produtores de cacau, no mundo, a uma posição privilegiada. O cacau é 
um alimento e, portanto, tem um mercado seguro, hoje, no mundo inteiro. 
Mas sabe V. Ex• que a cultura do cacau é nativa da Região Amazônica- o 
Theobroma cacao. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Acabei de dizer exala
mente isso: 1746. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- A cultura do cacau se desenvolveu 
em 1746, ano em que chegou à Bahia. Desenvolveu-se, no meu Estado, mas 
numa época em que não havia assistência técnica, não havia assistência cre
ditfcia, não houve o cuidado indispensável e esta cultura não tomou a dimen
são que deveria adquirir naturalmente. Mas V. Ex• sabe que a Região Ama
zônica é adequada, inclusive, para o cultivo do cacau. Ao longo da Transa
mazônica,- no Município de Prainha, há faixas imensas - que eu visitei -
com grandes plantações de cacau que, com dois anos e meio, já estão numa 
fase de produção excelente. Rondônia ê outro pólo que se estâ fixando no 
Brasil e deve se ampliar; sem embargo dos recursos que a CEPLAC deve asse
gurar à Bahia é evidente, também, que as outras regiões devem receber o estí
mulo, sobretudo nosso, para desenvolver a sua cultura do cacau. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Estou de acordo com 
V. Ex• que esse estímulo deva ser dado, embora deva também ser verificado 
que nós não queremos o perigo que estamos correndo, às vezes, com um ex
cesso de produção. Temos que medir bem atê onde levarmos a nossa pro
dução porque Costa do Marfim e outros países da África, com o aumento de 
sua produção, podem fazer baixar o preço a níveis tão baixos que desestimu· 
lem os produtores de cacau. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Embora nps últimos anos a bolsa 
de Londres, que dã a cotação do cacau- se não estou equivocado -, é- fun· 
damental para o comércio internacional do cacau, e V. Ex• sabe que nos últi
mos anos esse preço estâ em plena ascensão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- V. Ex• está inteira
mente equivocado. Nós tivemos uma queda na bolsa de Londres, ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Em que ano? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA)- ... do ano passado 
para cá reduziu a libra-peso de um dólar e vinte e cinco para noventa e cinco 
centavos. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA) - No momento qual é o valor? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS ~ BA)- Agora, está começan
do a chegar a l dólar e cinco a I dólar e dez. Porque somente agora foi estabe
lecido o Acordo do Cacau, em Genebra, e, assim mesmo, sem a participação 
da Costa do Marfim, que é o maior país produtor, c sem a participação dos 
Estados Unidos, que é o maior país consumidor. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA) -Mas estã em ascensão o preço do 
cacau. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- PA)- Não, estava em deca
dência. Durante este ano ... 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Não. Subiu, teve um .decllnio e estã 
em ascensão. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Senador Aloysio Cha
ves, só lamento ... 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Não, eu não quero convencer a V. 
Ex•, absolutamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Não, absolutamente. 
Permita-me explicar. Gostaria muito de debater o problema mas quero deixar 
tempo, ainda, para que o Senador Helvídio Nunes e o Senador José Richa 
ainda tenham condições de falar, porque acho que todos nós devemos ter 
oportunidade, por menos valia que teriham os nossos pronunciamentos, acho 
que todos nós devemos trazer as nossas mensagens para câ ... 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Se V. Ex• coloca nesses termos não 
devemos prolongar o debate. 

O SR. JUT AHV MAGALHÃES (PDS- BA)- ... e não ficarmos redu
zidos a monólogos. V. Ex• me desculpe. 

O Sr. Aloyslo Chaves (PDS- PA)- Aceito a justificação de V. Ex•. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Sei que V. Ex• tem 
toda a razão em querer que levássemos o cacau para a Região Norte. Concor
do com V. Ex• Apenas discordo, querendo que os recursos nossos fiquem na 
própria Bahia. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Neste contra-senso e neste contradição, hâ de reconhecer que à CE

PLAC muito ainda resta por fazer e longe de ter seus recursos pulverizados, 
outros tantos, de outras fontes, lhe devem ser transferidos. Se isto se revelà.r 
impossível, ao menos dizemos nós: udeixem-nos o que ~ nosso". 

b) Preço 

Enquanto isto, vivemos sempre sob a instabilidade de uma cotação de 
preços. Neste ano, então, só temores e receios se acei"cam dos cacauicultores. 
De um lado, um custo de produção elevadíssimo, mais ainda, se comparado 
com o exercício anterior; de outro, um preiço estabilizado e que, nem de perto, 
acompanhou o aumento das despesas. Não se faz agricultura sem um mínimo 
de garantias! 

Um produto nobre como o cacau, essencial à economia do Brasil, não 
pode ficar inteiramente entregUe- à-S-determinações de um mercado internacio
nal. 

Jã que nossa intenção é :Jempre aumentar a produção do País, não pode
mos transferir todo o risco para o cacauicultor. Membros do uconselho Con· 
sultivo dos Produtores de Cacau" já admitiram que o preço, em torno de USS 
I, to por librafpeso, desestimula investimentos na lavoura. Sem entrarmos 
nos méritos da cifra, entendemos imperioso incentivar investimentos; res
guardar o produtor; dividir riscos. 

O lógico é que, sê os· resultadOs dã. colheita benCficiam o Pafs e o produ
tor, a insegurança do negóciO a ambos deve atingir. O insucesso entre ambos 
partilhado. 

Não é só. Há que se deve em conta, ainda, o elevado patrimônio quere
presenta uma fazenda de cacau. O preço da terra, em si mesmo, atinge graus 
de exorbitância, o que torna assustador ou temerário um investimento ma
ciço no setor. Embora não raciocinemoS pelas exceções, trouxemos por exem
plo uma fazenda de tão só 15 hectares, que, "produzindo pouco mais de 400 
arrobas, estava sendo vendida por seis rnilhõs de cruzeiros", no início deste 
ano. 

Não podemos prevalecer a polttica do só auferir. 
Ao longo de todo 1980, multiplicaram-se as notícias sobre o "'Acordo In

ternacional do Cacau,, noutras palavras, o preço do produto. Por todo este 
ano, um mercado sem reagir. Estamos em novembro e as dúvidas dos produ
tores começam a ser sanadas com a assinatura do acordo do cacau, mas sem a 
Costa do Marfim, pelo lado dos produtores, e dos Estados Unidos, dos con
sumidores. 

Pode a cacauicultura depender exclusivamente de Genebra? Pensamos 
que não. Descruzemos nossos braças e estabeleçamos, internamente, critérios 
de atendimento a situações tais, de maneira a possibilitar, ao produtor, ao 
menos uma certeza de uma dada rentabilidade por arroba, suficiente para 
suas despesas; suficiente para seu sustento; suficiente para que possa ele crer 
que, na luta, sozinho não está. 

Estarrecidos ficaram os cacauicultores com mais um revés que se aproxi
ma. Notícia veiculada a 28 de outubro próximo passado deu-lhes ciência de 
que "no próximo mês", deverão ser retirados os subsídios de alguns insumos, 
dobrando o preço, ora cobrado, ao produtor. f: verdade que, em contraparti
da, a CEPLAC reconhece que ·~continuarã subsidiando a produção, na medi
da em que concede empréstimos, para renovação dos cacauais, a juro zero, 
durante os quatro primeiros anos. Além disso, não é incorporado ao preço 
dos insumos o subsídio no transporte, seguro, administração etc. Isto permite 
que o produtor receba os insumos a preços mais baixos" - diz ainda a CE
PLAC. 

Fica, porém, a dúvida: de qualquer maneira não serâ um ônus a mais a 
arcar? Robustecendo nossa indagação, nesta mesma matéria, lê-se: ••conside
rando os baixos preços do cacau no exterior e os elevados preços dos insumos 
muitos lavradores deixaram de usar pelo menos fungicida, cujo saco de 25 
quilos estava custando Cr$ 3.500,00. Assim a CEPLAC só recomenda fungi
cidas - que é o tratamento mais caro - se a fazenda tiver um potencial de 
produção relativamente bom. Se a fazenda estâ ruim por outros motivos, difi
cilmente a aplicação de fungicida compensa economicamente". - Correio da 
Bahia. pâg. 8, de 29-10-80. 

De nossa parte, considerando os baixos preços do cacau e os elevados 
preços dos insumos, pof que a queda do subsídio? 

Por fim, é uma realidade a descapitalização do produtor de cacau. 

Contra ela - uma faceta de nossa luta! 
c) Crédito 
Com estes preços de produção tão galopantes, de resto revelaram-se in

suficientes as linhas de créditos estabelecidos para o produtor de cacau. E.nfa
se, no entanto, é de ser dada ao Custeio porque, sem ele, não há como se che-, 
&ar a uma colheita proveitosa. -
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Neste particular, é de ser reconhecida a sensibilidade do Governo Fede
ral e proclamada a nobreza de seu ge.stc. Convencido de que Cr$ 480,00 por 
arroba não aliviava a carga dos produtores, buscou~se minorar a situação, 
elevando este limite para Cr$ 600,00. Senão de todo satisfatório, ao menos 
uma etapa que se consumiu. 

A proximidade do vencimento de divida de custeio caracteriza uma ou~ 
tra dificuldade a ser enfrentada pelos cacauicultores. Não bastassem os 
preços do produto abaixo de uma previsão menos -otimista, também se deu, 
neste 1980 uma frustração da safra. Jâ em 23 de abril, o jornal A Tarde infor
mava uma queda do cacau temporão de 62%, como conseqU!ncia da ·~estia
gem ocorrida no final do ano passado e as pesadas chuvas que se abateram 
sobre toda região cacaueira da Bahia, no período de janeiro a março". 

Crêdito para quem produz; compreensão para quem não esmorece. 
Já é hora de se pensar em prorrogação do prazo de vencimento, sem pre

juízo de financiamento, para nova safra! 
Jâ ê hora de se conceder a Prorrogação. Mantidas as mesmas condições, 

'inclusive a taxa de juros, deslocar-se o vencimento para mais seis meses, é dar 
testemunho de que a confiança do produtor no Governo não foi em vão. 
Nem nunca o será, enquanto for ele marcado pela franqueza e seriedade de 
conduta- como nesta fase em que quem o lidera 6 o Presidente João Figuei
redo. 

Ademais disso, a medida preconizada permitirá que o pagamento se ope~ 
re já com o resultado de uma nova safra temporão, o que, em última análise, 
levando o equilíbrio às finanças dos produtores, servirá para compor o pre
juízo deste ano. 

Doutra sorte, os pequenos agricultores necessitam de maior amparo. A 
própria classificação que se lhes ê atribuída demonstra que as oscilações não 
têm como ser por eles suportadas. Carecem de quaisquer reservas. E são tan~ 
to ou mais representativos para o destino da Pâ.tria, à medida em que não se 
situam na faixa de "proprietários", mas sim de '"fazendeiros". Em sua exata 
dimensão, geram empregos, gerando sua própria ocupação. 

Abandoná-los é restaurar o "latifúndio da ostentação!" É deixar prolife-· 
rar o hectare de baixa produtividade. 

Se novas áres devem ser desbravadas, se assim se dará ao Brasil mais di
visas, o que se nos afigura mais lógico 6 permitir ao agricultor, com assistência 
e créditos que não asfixiem, um maior aproveitamento de sua terra que, 
insista-se, secularmente comprova ser apropriada ao cultivo do cacau. 

Ao baiano uma produção compat!vel com as potencialidades da Bahial 
Por derradeiro, no tocante ao crédito, causanos espécie, e todo brasileiro 

deve ser levado à reflexão. o que, em um espaço de tfts meses neste País, foi di
to. A 28 de junho, uma publicação oficial da CEPLAC no jornal A Tarde. as· 
sim se pronunciou: 

~'A CEPLAC, atualmente, está empenhada na execução do 
PROCACAU- Diretrizes para a Expansão da Cacauicultura Na
cional, um programa que dará ao País, a partir de 1992, cerca de 700 
mil toneladas anuais de cacau, com a plena produção de novas áreas 
na Bahia e Espirita Santo e a renovação das lavouras tradicionais. 
Assim o Brasil conquistará, definitivamente a hegenomia mundial 
da produção. Os cacauicultores, confiantes no trabalho de assistên
cia da CEPLAC, estão integrados ao PROCACAU, quando as po
tencialidades técnicas, humanas e ecológicas do Pais e as perspecti
vas do mercado intencionalmente são amplamente favoráveis aos 
objetivos do programa, que irâ elevar, sensivelmente, nossa receita 
cambial e criarã 200 mil novos empregos flxos e diretos". 

Que mais, além de aplausos? 

Aconteceu, por~, que, a 8 de setemQro, o Correio da Bahia estampa em 
manchete: 

"Falta de crêdito impede o PROCACAU de atingir metas". 
E esclarece: uEm decorrSncia das dificuldades na lt.rea de crédi

to para a lavoura cacaueira, as metas do PROCACAU não serão al~ 
cançadas ao terminar seu período de dez anos. E mais: na sua com
petente palavra, o Secretãrio-Geral da CEPLAC, José Haroldo 
Vieira, acredita que entre os produtos de exportação, que estilo na 
segunda prioridade, o cacau esteja sendo cqlocado num dos últimos 
lugares nas intenções dos financiamentos". 

Que mais se dizer, além do relato do fato? 
Hâ bem pouco, Senhor Presidente, a euforia dos produtores de Cacaul 

Unidos em torno de um só ideal, e contando com o apoio e a inconteste ope
rosidade do Governador dos baianos, viram, afinal desaparecer o imposto de 
exportação incidente sobre o produto. 

A extensão da medida é impossível de ser mensurada, ou traduzida em 
palavras. Temos certeza, porém, que a revogação da injustiça, quC 6 o próprio 

acolhimento do pleito dos cacauicultores baianos, integra, definitivamente c 
Governo do Presidente João Figueiredo à sua história e de sua Região; de lu
tas e lutas. 

Por isso, agradecimentos profundos e sinceros. 
Por isso, o regozijo de um povo. 

Nem p~r isso, haveremos de nos acomodar. 
Razão assiste à revista Manchete, ao afirmar que, uenquanto oca~ fazia 

presidente, o cacau apenas produzia riquezas". 
Completamos para salientar que é um .. apenas" que nos satisfaz, porque 

atende aos anseios do País. 
O que não aceitamos é o País deixar de atender aos anseios de sua gente. 

A Bahia não aceita o desprezo ao cacauicultor. 
Somos também bandeira de uma democracia social que se pretende im~ 

plantar na Pátria. Do Pavilhão, o direito de exigir o reconhecimento do tra
balho de nosso povo e respeito pelo suor de nosso produtor. 

Reivindicações 
1 -prorrogação imediata do penhor agrícola, que já foi concedido a ou

tras lavouras; 
2- aumento do prazo de carência para os financiamentos liberados 

para a plantação do cacau. No quarto ano a produção ainda não é suficiente 
para cobrir as despesas de ressarcimento do financiamento; 

3- reavaliação anual das prestações liberadas, pelo órgão financeiro, 
'aos produtores que obtêm financiamento para a plantação de novos cacauais. 
A defasagem nas parcelas liberadas no 29 e 39 anos, muitas vezes, provocam a 
inviabilidade da conclusão do projeto, por falta de recursos ocasionados pela 
inflação. Fatos como estes muitas vezes obrigam o proprietário a desfazer-se 
do seu imóvel para não ver seu trabalho totalmente perdido; 

4- não desviar, para outras localidades, os recursos obtidos dos cacaui~ 
cultores baianos. 

Desviâ~lo é sangrar a Bahia que não pode suportar mais este sacrificio, 
em benefício de outras regiões. 

Sem recuos, a luta prossegue, porque não pertence ela a qualquer pessoa 
determinada, mas ao cacauicultor - que quer labutar; à Bahia - que quer 
produzir; ao Brasil - que quer prosperar! 

Era o que tinha a dizer (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jos~ Richa, que falarã pela Liderança do PMDB. 

O SR. JOSR RICHA (PMDB- PR. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero, antes de mais naa 
da, agradecer a gentileza do nobre Senador Jutahy Magalhães por ter cedido 
parcela do seu tempo para que, antes do encerramento da sessão, pudéssemos 
trazer uma comunicação urgente a esta Casa. 

Consultaria ao nobre Senador Helvídio NuneS se ainda estaria disposto 
a falar. Neste caso eu pediria prorrogação desta sessão por meia hora para 
que S. Ex• pudesse falar depois. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Jâ estamos com uma sessão 
mar<:ada para 18:30 do Congresso Nacional. 

O SR. JOSR RICHA (PMDB- PR)- Mesmo assim poderia ser solici
tada a prorrogação da sessão. 

Agradeço tamb~m ao nobre Senador Helvfdio Nunes que me ajuda, de
sistindo de sua oração. 

O SR. JOSR RICHA (PMDB- PR)- Sr. Presidente, quero muito ra
pidamente fazer um registro. 

Nesses três meses, diversas vezes ocupamos esta tribuna para trazer à 
Casa a nossa pteocupa:Ção com relação à gravidade da situação da suinocul
tura nacional, notadamente no seu centro principal, que é o sudoeste do Para
nâ, o oeste de Santa Catarina e uma grande área do Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, como não houve uma solução no sentido do atendimento 
às reivindicações dos suinocultores, eles estão com um movimento para ser 
deflagrado na próxima terça-feira. E a situação _e de tal gravidade, tamanha é 
a preocupação de toda a coletividade desses três Estados do Sul, que hoje es
tão em Brasília os Presidentes das Comissões de Agricultura das Assembleias 
Legislativas dos Estados do Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Acompanhando-os estâ uma comissão de Deputados de todos os Partidos 
dessas três Assembléias do Sul do País. Ao chegarem a Brasflia, juntaram~se a 
essa comissão os Parlamentares Federais dos três Estados, vinte e dois Parla~ 
mentares - entre os quais tivemos a honra, eu e o Senador Leite Chaves, de 
nos encontrar - foram ao Ministro da Agricultura. E lá permanecemos das 
onze horas da manhã até hã poucos minutos, com uma rápida interrupção na 
hora do almoço - não para o almoço em si - apenas para que o Ministro da 
Agricultura, sensível, como demonstrou a todos nós, à gravidade da situação. 
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pudesse fazer alguns contatos com os Ministros da área cconômica no sentido 
de viabilizar o atendimento aos suinocultores do Sul do Brasil. 

Sr. Presidente, estamos torcendo para que haja uma solução, porque os 
Parlamentares do PMDB, PDS e PP deixaram bem claro ao Sr. Ministro de 
Agricultura que se não houver, até segunda-feira, uma s-olução, todos nós 
políticos do Sul do Brasil, estaremos lâ na trincheira, junto com os SllinOéul
tores. Eu nem quero imaginar, Sr. Presidente, quais serão as conseqUancias 
caso haja repressão, porque conheço bem os produtores, os colonos do Su
doeste do Paraná. Lá já houve, anos atrás, movimentos violentos na defesa 
dos seus interesses. E como, já hâ muitos meses, eles vêm tomando prejuízo 
com a atividade, jã no desespero, não haverá força capaz de deter os suinocul
tores na firme determinação de serem atendidos nas suas justas reivindi
cações, ou então as conseq.Uências serão imprevisíveis. 

Sr. Presidente, quero fazer justiça ao Ministro da Agricultura, que dedi
cou praticamente o dia todo do seu expediente, hoje, a essa Comissão de Par
lamentares de todos Partidos do Sul do Brasil. S. Ex• se mostrou muito sens(~ 
vel às reivindicações desses suinocultores, que foram levadas, jâ no desespero, 
pela área política em nome dos suinocultores. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte~ 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB - PR) - Eu, se o Presidente permitir, 
gostaria de ouvir o aparte do Senador Leite Chaves c do Vicc--Lrder Jos6 Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- V. Ex• dispõe de dois minutos 
para terminar seu pronunciamento. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• estâ no final do seu tempo, 
por isso serei extremamente breve. Apenas posso assegurar à Casa que o de
poimento de V. Ex• retrata exatamente a realidade. Esse movimento dos sui
nocultores do Sudoeste do Paranâ, de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul, não é de véspera, já vem de muito tempo. Eles estão sendo esmagados 
por uma política extremamente injusta. Eles estão organizados para esse mo
vimento no dia 25, e tenho certeza de que se o atendimento, como foi pro me~ 
tido antes, o atendimento das reivíildicações não for feito, evidentemente es
taremos dentro de um movimento social das mais altas proporções e com gra
ves conseqüências. Estou solidário coin V. Ex• neste pronunciamento, porre
tratar uma realidade palpável. 

O SR.JOSI': RICHA (PMDB- PR)- Agradeço a solidariedade de V. 
Ex• como testemunha ocular dos fatos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - V. Ex• dispõe de um minuto 
para concluir seu pronunciamento. 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB - PR) - Ouço o nobre Senador Josê 
Lins. 

O Sr. José Llns (PDS- CE) -Senador José Richa, quero testemunhar 
o c:sforço de V. Ex• em prol das soluções dos problemas da sua terra. Por 
várias vezes ouvi V. Ex• se pronunciar nesta Casa, chamando a atenção das 
autoridades governamentais, para problemas daquela Região, principalmenR 
te sobre esse problema relacionado com as dificuldades dos produtores de 
carne suína. Agora fico satisfeito de saber que V. Ex• esteve acompanhando 
seus companheiros d'o Congresso os produtores do Para_n_â, os membros das 
Assembléias dos três Estados do Sul do País e tamb~m Parlamentares da área 
regional, numa ccmissãO ao Ministro Amaury Stâbile. Fico satisfeito em ou
vir de V. Ex• que o Ministro da Agricultura deu a melhor atenção à colocação 
dos problemas e está sendo feita urna anâlise judiciosa para que as medidas 
adequadas sejam tomadas, no sentido de evitar os prejuízos que os produto
res de carne suína estão tendo no momento. Lamento apenas, nobre Senador, 
que essa reunião não tivesse Sido realizada antes, mas sei que, de qualquer 
modo, o esforço que V. Ex• tem feito estâ produzindo os seus frutos e desejo 
que essa reunião leve a solução do problema a bom termo. Gostaria tamb~m 
de estar presente, como V. Ex•, para também prestar o meu apoio ao trabalho 
que V. Ex• vem de-senvolvendo durante tanto tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume)- Gostaria que V. Ex• terminas
se o seu pronunciamento. 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB- PR) -Agradeço a solidariedade e o 
aparte do Senador Jos~ Lin_s__e quero, como homem de Oposição, deixar bem 
claro e enfatizar o registro do comportamento do Ministro da Agricultura, 
que nos garantiu que na segunda-feira, na chegada do Presidente da Repúbliw 
ca, ele, que até hoje não teve condições de resolver o problema, colocarA para 
o Presidente da República, em instância definitiva; sUperior e fiilal, a solu_ção 
do problema. 

Espero, Sr. Presidente, que haja bom senso, que o Presidente da Repúbli
ca, realmente, respalde o seu MinistrO da Agricultura, na única solução viâ-

vel, que é a decretação do preço mínimo compatível com a necessidade dos 
suinocultores, porque do contrário, a partir do dia 25, haverâ um bloqueio 
contra o trânsito de qualquer carne de sdno ou seus derivados, até o dia 30. E 
a partir do dia 30, prometem os suinocultores, com o apoio de toda a. comuni
dade: além da solidariedade do Paranâ e Santa Catat'hia. Ninguém mais vai 
transitar pelas estradas do Sudeste. 

Que Deus nos livre das conseqG:ências desse gesto extremo; que Deus li· 
vre, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hâ mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan~ 
do para a sessão ordinâri&. da próxima segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 110, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de E.:onomia como conclusão de seu Parecer n9 1.052, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar 
em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, 
centro e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc, com 

voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hu{!;o Ramo:s., 
Orestes Quércia, Franco Montara e Lázaro Barboza, e voto vencido, em se
parado, do Senador Paulo Brossard; e 

- de Municípil)s, favorãvel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 141, del980 (apre· 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.055, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte núlhões de 
dólares r..:Jrte-americanos), dest!nado a invc.stimentos privritários naquele Es .. 
tado, tendo 

PARECERES, sob nos 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e J,,;~tiça, pela ccnstitucionalidade e juridicidade; c 
-de Muni_cíplos, favorável. 

3 

Votação, em tu mo único, do Projeto de Resolução n' 142. de 1980 (apre. 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu P:J.recer n9 1.058, 
de 1980), que aut6ffZifOGoverno do Estado do Rio de Janeiro, a elevar, em 
Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta c três milhões, setenta e quatro mll, 
trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

?ARECERES, sob n•s 1.059 e 1.060, áe 1980, das Comissões: 
-- de Constitui(,ão e Justiça, pela constitucionalic'~~e e juridic!dadc; e 
-de Municípios, favorâvel. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 143, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauâ-SP, a elevar. em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco mHhtio!S, novec::ntos e sessenta e ura mil, GUa~ 
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos) o montante d~ sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.062 e 1.063, de 1980, das C<>missões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ade ... ~ juridicidadc; e 
-de Municípios, favorável. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 144, áe 1980 (apre-. 
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer nv 1 .064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ronâonópolis-MT, a ele-
var, em Cr$ 122.090.354,00 (cento e Vinte e dois míJhões, noventa mil, tr:czen .. 
tos e cinqUenta e quatro cruzeiros), o montante de sua afvida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 1.065 e 1.06G, de 1980, das Com!~sõe>: 
-de Consiitcição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi~iC::ad~; c. 
-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno únic0, do Rr:querimeniu n' 539, .:'.c: 19FJ, do Senador 
José Richa, solicitando nos termos do art . .37l, .ilinea c. ao ht~úmcl'l.-O hter 
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no, urgência para o Projeto de Lei do Senado n"~ 248, de 1979, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de maitre e 
garçom, e dã outras providências. 

7 

Votação, em turno úniCo,-ao Requerimento n9 540, de 1980, do Senador 
JoSé Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para a indicação n9 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que sugere à Comissão Diretora instituir, iiO Seriado Federal, estâ
gios para universitários nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

8 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 1.083, de 1980), do I'rojeto de Lei do Senado n• 
3!4, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redação ao art. 59 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• 
de maio de 1943. 

9 

DiscusSão; em turnO único, da Redação Final (ofere~ida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 1.085, de 1980), do Projeto de Resolução n' 
131, de 1980, que suspende, em parte, a execução da Convenção Internacio
nal do Trabalho n9 I lO, ratificada pelo Decreto Legislativo n9 33, de 5 de 
agosto de 1964, promulgada pelo Decreto n• 58.826, de 14 dejulho de 1966. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara_n9 65, de 1980 
(n• 3.543/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Centro de 
Formação do Serviço Público, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES_FAVORÁVEIS, sob n•s 1.102 e 1.103, de 1980, das Co· 
missões: 

-de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1980 
(n' 2.973/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re· 
pública, instituindo, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de bolsas es
peciais a estudantes, nas condições que especifica, e dã outras providências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s. I. !lO e 1.111, de 1980, das Co· 
missões: 

- de Educacão e Cultura; e 
- de Finanças. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de: _Lei da Câmara n'? 69, de 1980 
(n' 3.!60/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re· 
pública, que concede pensão especial a Pedro Paulo Kossobuski, e Clã outras 
providências, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 1.101, de 1980, da Comissão 
- de Financas. 

13 

Discussão, em turno único, do Projetõ de Lei da Câmara n9 74, de 1980 
(n9 3.945/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Poder Executivo a alterar efetivos de postos fixados 
em decreto, na forma do art. 2• da Lei n• 6.144, de 29 de novembro de 1974, 
que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz, e dâ outras proVidências, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.093 e 1.094, de 1980, das Co
missões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

14 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"' 31, de 
1979 (n' 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do Convênio 
sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transporte dos pafses do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 937 e 938, de !980, das Comis· 
sões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 
1980 (n"' 28/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do convênio 
de criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, 
a 15 de dezembro de 1950, tendo 

PARECERES, sob n•s 941 e 942, de 1980, das Comissões: 
-de Relações Exteriores (ouvído o Ministério das Relações Exteriores), 

favorável; e 
-de Economia, favo_rável. 

16 

Discus-são, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n_9 10, de 
1980 (n' 49/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto da Resolução 
n• WHA 29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada 
em 1976, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.068 e J.070, de 1980, das Comissões: 
-de Relações Exteriores, favorável ao projeto, nos termos de substituti

vo que apresenta; 
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao substitutivo da Comissão de 

Relações Exteriores; e 
- de Saúde, favorável ao substitutivo da Comissão de Relações Exterio-

res. 

17 

Discussão, em tllrrio único, do Projeto de Resolução n"' 147, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finançe~:s cotno_conclusão de seu Parecer n9 
1.112, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar ope
ração de empréstimo exteriió, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do 
Estado, tendo 

- PARECER, sob n' 1.113, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montara. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' !48, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n' 
1.114, de 1980), que autoriza o Govexno do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de .dólares) destinado aos programas integrados de produção agrope
cuâria, tendo 

PARECER, sob n' 1.115, de 1980, da Comissão 
-de Co~stituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

19 
Discussão, em segundo turilo, do Prcije"fo de Lei do Senado n9 283, de 

1979, do Senador Nelson Carrieiro, dando nova redação ao art. 39 da Lei n' 
6.243, de 24 de setembro de 1975, que regula a situação do aposentado pela 
Previdência Social que volta ao trabalho e a do segurado que se vincula a seu 
regime após completar 60 (sessenta) anos de idade, e dã outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.084, de 1980, da Comissão 
-de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

20 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n_9 73, de 
1980 (n' 3.598(80, na Casa de origem), que cria o quadro permanente da Se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s. 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
-de Serviço Público Civil, favorâvel, com emenda que apresenta de n"' 

1-CSPC; e 
- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Serviço 

Público Civil. 

21 

MATf:RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1980, doSenador Murilo Badaró, 
que altera o art.' !26 do Decreto-lei n• 941, de 13 de outubro de 1969. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO MON
TORO NA SESSÃO DE 6-11-80 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo formular às autoridades fede-
rais no campo da educação e, particularmente, ao Conselho Diretor da Fun~ 
dação Getúlio Vargas apelo proveniente de todos os setores da comunidade 
brasileira ligada ao problema da Administração de Empresas. Trata~se da 
pretendida extinção dos Cursos de Graduação de Administração de Empre-
sas e de Administração Pública, mantidos por aquela fundação. O Conselho 
Superior pretende a extinção daqueles cursos por motivo de dificuldades de 
verbas. 

Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de mais um dos aspectos da crise 
da educação brasileira e das prioridades dadas às verbas e recursos para a 
educação. 

Tenho em mãos apelos provenientes da Associação dos Professores da 
Fundação Getúlio Vargas, da Associação dos Alunos dos vários Centros 
Acadêmicos que integram o corpo discente da Fundação Getúlio V argas; ma~ 
nifestação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, atrav~s de 
seu Presidente, Luis Eulálio Bueno Vidigal, que se dispõe, em nome da comu~ 
nidade empresarial, a dar sua colaboração à obtenção de recursos necessários 
à manutenção dos cursos da Fundação Getúlio Vargas; manifestações da im~ 
prensa, como artigos da Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Estado de S. 
Paulo e outros órgãos. Em suma, todos os setores da comunidade brasileira 
vinculados aos setores da administração de empresas reclamam providências 
dos órgãos responsáveis para- a manutenção desses dois cursos. O Conselho 
Federal de Educação, em sua reunião de ontem, aprovou, por unanimidade, 
brilhante parecer da Professora Ester de Figueiredo Ferraz cuja conclusão ~ 
no sentido de que não se suspendam as matrículas para o concurso de admis
são a esses cursos, aguardando-se, pelo menos durante um mes, as providên
cias das autoridades responsáveis para a manutenção desses cursos. 

Tratando-se, como se trata, de escolas que são modelares, talvez as me-
lhores escolas de Administração existentes no País, ê: de todo interesse que es
ses cursos sejam mantidos. Será um verdadeiro atentado à c_ultura brasileira e 
à formação dos nossos administradores o fechamento dessas duas escolas. 

Fazemos, com este fundamento, nosso apelo às autoridades competentes 
para que adotem providência no sentido da revisão da decisão do Conselho 
Superior da Fundação Getúlio Vargas e que, com os planos elaborados pelas 
Congregações das duas escolas, seja asegurada a conthtuidade desses cursos. 

Além desta comunicação e deste apelo, Sr. Presidente, desejamos fazer 
um registro da maior importância para o processo do desenvolvimento brasi
leiro. 

DOIS LIVROS. DOIS MODELOS. 

Tenho em mãos dois tipos de publicações. O primeiro~ representado por 
um documento que está sendo distribuído pelo Governo Federal, intitulado: 
Pequeno Documentário Estatfstico sobre as Realizações dos Governos Revolu~ 
cionários. Certamente os Srs. Senadores receberam, tamb~, este documento. 
Ele vem acompanhado de cinco reproduções: cm inglês, Short Statlstica/ Do
cumentary; em francês, Précis Statist/que (1963/1979), c outro, em espanhol: 
Pequeno Documentário Estad(stlco- 1963/1979. E seguem-se outras publi
cações em línguas estrangeiras. 

Quero registrar esta publicação em línguas estrangeiras, feita pela Admi
nistração Pública Federal, com verbas oficiais, e destinadas como inúmeros 
outros documentos que nos chegam, à propaganda e divulgação de reali
zações do Governo brasileiro perante o mundo. 

Ao lado desta publicação, Sr. Presidente, quero registrar, como posição 
oposta, a publicação de um livro intitulado "A Força do Povo- Democracia 
Participativa em Lajes", publicação da Editora Brasiliense. 

Esses dois livros, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fixam dois modelos de 
desenvolvimento, dois processos de ação: de um lado, o modelo vigente, cen
tralizador, autoritário, com a preocupação de mostrar os seus resultados ao 
exterior; de outro lado, o processo descentralizado, democrático, que em lu
gar de pleitear recursos externos e aumentar nossa dependência em relação ao 
exterior, apela para a população. 

"A Força do Povo -Democracia Participativa em Lajes" é o título dessa 
publicação da Editora Brasiliense. Relata a experiência de um prefeito da 
Oposição, no longínquo Município de Lajes, diante das recusas ou das difi
culdades na obtenção de recursos nos órgãos centrais. Retrata a posição dos 
prefeitos do Brasil. Nós sabemos que, hoje, dos impostos, taxas e outras con
tribuições pagas no município, a legislação concentracionâria, em mat~ria de 
tributos, faz com que esses impostos, taxas e contribuições sejam orientadOs 
para os órgãos centrais. O que fica no município, hoje, são apenas 3%, de 

acordo com o estudo realizado pelo Ministério da Fazenda, e noventa c sete 
por cento vão para os órgãos centrais. E o que faz o Governo central, onde 
tudo depende do Presidente da República? ~a onipotência do Executivo que 
decide sobre tudo e sobre todos, e que concentra em suas mãos todos os re~ 
cursos. 

Elaboram-se planos, em Brasília, iguais para todo o Brasil, centraliza
dos. Foi a fórmula escolhida pelos administradores que detêm o poder à reve
lia do povo desde 1964: estabelecer um modelo centralizado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA. Fora do microfone.) - Não 
apoiado! 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Com os recursos, por 
exemplo, d_o BNH para serviço de ãgua nos Municípios, criam-se órgãos esta
duais centralizados que retiram do Município o serviço, para que o mesmo 
seja realizado pelo Estado. Em matéria de .educação, é em Brasflia que se fixa 
o núrilero de alunos que podem ser matriculados numa Faculdade de Farmâ~ 
cia ou de Odontologia, em Chapecó, Santa Catarina, ou Chuí, ou no Amazo
nas. Tudo depende de Brasília. 

Essa posição marca a grande alternativa que o Brasil tem diante de si: 
manter o regime centralizador ou optar por uma alternativa de participação 
da comunidade. Pois bem, Lajes optou pela participação da comunidade. E 
como se fez a experiência? Em lugar de pleitear recursos dos órgãos centrais, 
sempre condicionados a planos elaborados burocraticamente pelos técnicos 
dos órgãos centrais, e iguais para todo o Brasil- portanto, artificiais, inade~ 
quados, porque o Brasil é diferente- ao invés de soluções centralizadas, que 
fez a Prefeitura de Lajes, como estão fazendo algumas outras prefeituras? 
Apelou para a comunidade, para a participação da comunidade, e se fizeram 
hortas coletivas, medicina comunitária, mutirões para a construção de casas, 
fora dos padrões do BNH, onde ganham os intermediários, as financeiras 
que, como intermediãrias, recebem da forma bancária e lucrativa grandes im
portâncias para reaplicar "em favor do trabalhador" porque a correção mo
netária, o juro, as exigências do BNH e dos seus órgãos obedecem ao mesmo 
padrão centralízado~ autoritário. 

O BNH é outra dessas experiências. Instituído em 1965, ou no fim de 
1964, eliminando todas as entidades - as iniciativas, que aqui no Brasil eram 
mais de 300, foram todas sacrificadas para surgir esse elefante branco que se 
chama BNH - a partir da Capital Federal ou da Guanabara, passou a esta
belecer ordens e diretrizes para todo o Brasil. Tudo de cima para baixo. 

Desejo, Sr. Presidente, registrar a experiência de Lages como modelo 
oposto. Ali, vem tudo de baixo para cima. ~ a população que se reúne para 
resolver os seus problemas. E, hoje, a experiências de Lages ~ um modelo 
para o Brasil, semelhante ao modelo da cidade de Boa Esperança, no Espírito 
Santo, onde o Prefeito, depois de ouvir do Ministro do Interior que aquele 
Município precisaria ser extinto, pofque não dispunha de condições para a 
sua viabilidade, e, por isso, não receberia mais nenhuma verba do Governo, o 
Prefeito, ao voltar à cidade, reuniu-se com o Vigário, com a Piretoria da Es
cola, com as autoridades c as lideranças locais, e resolveram fazer um esforço 
comunitário, em lugar de pedir ao Governo Federal, como acontece com 
quase todas as prefeituras. É doloroso ver aqui, prefeitos, vice-prefeitos e ve
readores correrem aos Ministêrios para pedirem verbas. Dinheiro que saiu do 
Municípios, que pertence a(f Município, que devia ter ficado no Municfpio 
para resolver os problemas locais, mas vêm eles aqui, obrigados a dispêndio 
elevado para pleitear verbas, que, quando vêm, vem para realização dos pla
nos elaborados peloS burocratas ou pelos técnicos- burocratas de Brasília. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Muito bem 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- O que fizeram os diri
gentes de Boa Esperança? Resolveram fazer um apelo à comunidade, dar 
força ao povo. As professoras se dispuseram a dar aulas suplementares, os 
proprietários a estudar a forma de produzir alimentos no próprio município e 
.fez-se, assim, um esforço comunitário. Qual foi o resultado? O município, que 
era o último, passou a estar entre os primeiros no Estado e Boa Esperança é 
hoje o primeiro município brasileiro que resolveu o problema do analfabetis~ 
mo, sem MOBRAL centralizado, sem Minist!:rio, sem verbas oficiais, com o 
trabalho da comunidade. 

É este o caminho do Brasil e é por isso que o Brasil precisa ser desenvol
vido ao povo brasileiro, através de eleições livres, como estas que vamos vo
tar agora, após uma campanha feita pela Oposição e contra o Governo. Pri
meiro, emenda aprese11:tada pela Oposição e rejeitada pelo Governo; segunda 
emenda, por uma diferença menor, rejeitada pelo Governo; terceira emenda, 
igualzinha à apresentada pela Oposição e por nós, subscrita pelo Deputado 
Edison Lobão, chegou quase a ser aprovada, mas ai o Governo exigiu um 
compromisso: tem que vir de cima para baixo, é o Executivo que vai mandar 
ao Congresso. Veio ao Congresso, aprovanios, não faz mal qual seja a ori-
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gero, mas ê preciso que se note, esta vai ser a grande oportunidade de devol
ver o Brasil ao brasileiro, de fazer com que homens eleitos pelo povo, em to
dos os Estados do Brasil, governem a nossa terra, e se inspirem em exemplos 
corno estes de Lages, de Boa Esperança, para que o Governo resolva os 
problemas do Brasil, e não os tecnocratas, os burocratas e aqueles que detem 
poder absoluto e a subserviência da Nação. A Nação estâ despertando, Lages 
e Boa Esperança são dois desses exemplos. 

O SR. Jalson Barreto (PMDB-SC) - Permite-me V.Ex• um aparte? 

SR.FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- Com prazer, ouço o aparte 
de V.Ex• 

O Sr.J aison Barreto (PMDB-SC) - Não sei se me congratulo, em pri
meiro lugar, com V.Ex•, ou com aqueles brasileiros que, em Lages, Santa Ca
tarina, estão a praticar democracia verdadeira, real, com participação de toda 
a-comunidade. Mais fico, inclusive, no elogio ao Senador do maior Estado da 
Federação, que, sensível, recolhe a experiência de Lages e a divulga, numa 
contribuição da maior importância. Estive no lancamento do livro em Silo 
Paulo, na Câmara de Vereadores, com o Professor Tragtenberg, com os edi
tores da Brasiliense,com Mârio Covas, com Fernando Henrique Cardoso, 
com a inteligência paulista e, talvez o fato mais expressivo do acontecimento, 
é exatamente essa consciência que aflora no País, da necessidade, jâ que se 
fala tanto em modelos alternativos, da procura de uma saída para o regime 
autoritário em que vivemos. A prâtica de Lages e esse exemplo agora que 
V .Ex• traz de Boa Esperança indicam o caminho a seguir nessa democracia 
que nós todos estamos pretendendo implantar no Pais, O regime autoritário 
falece, pela incompetência c pelo próprio germe que o autoritarismo traz den
tro de si. Ai estão reflexos das decisões fechadas de gabinetes em descompas· 
so com as necessidades brasileiras. E aí estâ nascendo, daquilo que e: no País, 
dos municípios, o exemplo maior de que se pode, no Brasil, praticar democra
cia, mesmo com esta ausência de federação no País. Meus paraMos a V. Ex• 
que traz aquilo que acompanhamos de perto, em Santa Catarina, e que essa 
divulgação sirva de estímulos a outroS brasileiros que, perdidos pelo hinter· 
land, procuram a saída que o Governo- não sabe encontrar. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP)- Agradeço o depoimen
.to de V. Ex• O livro foi realmente lançado na Câmara Municipal de São Pau
Jo_ com a presc;:nça de representantes de toda a comunidade e, fato inédito, a 
edição se esgOtou no dia do lançamento, o que mostra a sua importância. 

Quero citar Lages e Boa Esperança, para não citar inúmeros outros 
exemplos que ocorrem também no Estado de Silo~ Paulo. 

É para isso que precisamos olhar caminhos concretos._ As críticas que fa
:lemos ao Governo não têm nunca o carâter meramente pessoal. O erro é do 
processo, o erro é do modelo, o Brasil não fracassou, não, hâ uma grande es
perança. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) -Muito bem! 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Hã um grande movi
mento de renascimento das bases. O que fracassou foi o modelo autoritário, 
centralizador, burocrático. É muito bom e ê importante e nós faremos agora 
da Oposição, diariamente, oil semanalmente, manifestações mostrando que , 
nós não somos contra, nós somos a fav,or do povo. Não imprimimos o nosso 
documento em 4 ou 5 línguas, para o inglês, o americano, o russo ou o japo
nês lerem. Queremos a cartilha simples que o povo saiba ler e por isso e preci
so fazer aquilo que não se faz, acreditar no povo. Esta é a grande lição que es
tes exemplos nos trazem. 

Enganam·se, mentem aqueles que afirmam que a Oposição não apresen
ta soluções positivas. Ela apresenta, sim. Ela critica muito, porque os erros 
são muitos e são graves. Mas a Oposição aponta soluções positivas, provadas 
e comprovadas, como estas que estamos enunciando. 

O Sr. Lázaro Barboza{PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) ,...- O!!çe, com prazer, o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador Franco Moo
toro, V. Ex• critica o modelo concentrador e arbitrârio implantado no País 
em 1964 e vigente ·até hoje. Mas o germe da destruiç'ão e da morte está presen
te em todos os regimes autoritários, ao longo da História, em todos os países, 
em todos os lugares. Aqui não poderia ser diferente. Na medida em que o 
povo é excluído do processo, na medida em que o povo não pode 
autodeterminar-se, não pode governar-se a si mesmo, o povo não se sente res
ponsável e nem partícipe. Se nãci participa na hora de formar o pacto de po
der, não se pode pretender que o povo colabore, quando o povo foi jogado 
para fora dos muros da cidade proibida, quando o povo se viu marginalizado 
e impedido de votar. O regime democrático, como o próprio nome indica,~ o. 

regime participativo. E o que fazem as coniuitidades, nos municfpios citados 
por V. Ex•, é praticar- como disse o nobre Senador por Santa Catarina- a 
verdadeira democracia. ~ o povo unido, de braços dados, buscando soluções 
para os seus problemas. Nenhum país do mundo conseguiu, pela forma auto
ritária e autocrática, resolver problema algum. J;; por isso que os impasses, a 
cada dia, no Brasil, se acentuam mais, e não há outro caminho; o caminho ~ 
devolver o Governo da Nação br&sileira à própria Nação brasileira. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Mui\o obrigado pela 
contribuição de V. Ex' V. Ex• faz bem em estender a crítica a todos os regimes 
autoritários. É por isso que podemos associar, com fundamentadas razões, 
esta ânsia de participação da população brasileira às manifestações feitas pe
los trabalhadores, em seus movimentos de rebeldia contra a fixação de cri
térios rígidos no estabelecimento dos salários, contra uma legislação sindical 
que impede o trabalhador de se organizar e de negociar livr~mente com o em
pregador as condições de trabalho. 

Este fenômeno não é só brasileiro. Ele teve, recentemente, em outra par
te do mundo, uma reali?:ação que chamou a atenção de todos os países; foi a 
reação do trabalhador da Polônia. f: o mesmo fenômeno. Contra que protes
taram os trabalhadores poloneses, tendo diante de si um governo autoritârio? 
Contra a miséria a que estavam sendo levados. A falta de alimentos ati, como 
a falta de feijão aqui, os salârios miseráveis ali, como os salârios miserâveis 
aqui, fixados pelos burocratas ali, como pelos burocratas aqui. E eles diziam: 
.. Nós não aceitamos continuar sendo joguetes de deliberações das cúpulas go
vernamentais". O Movimento da Polônia tem o mesmo sentido que tem no 
Brasil, esse renascimento, é o sentido da dignidade da pessoa humana, ligada 
à formação cristã do nosso povo. O homem que tem uma formação cristã nio 
aceita ser colocado como ficha, peça, mercadoria. Quer ser agente da His
tória; quer ver respeitada a sua capacidade de iniciativa e, por isso, ali, derru
baram o Primeiro-Ministro, e nem as forças poderosas da Rússia Sovi~tica 
puderam prevalecer diante da vontade daqueles trabalhadores, que exigiam 
participação da comunidade, da comunidade dos trabalhadores, nas soluções 
que lhes dizem respeito, sindicatos livres. ~ o mesmo fenômeno. :J;: preciso 
coinpreendê-lo no Brasil, ê preciso compreender, apoiar e participar desse 
movimento, para que o povo brasileiro resolva os seus problemas, para que 
ele não seja joguete, como estã sendo, de forças que não silo brasileiras. 

Nesse documento que, em 4 ou S línguas, acabo de receber, hâ uma do
cumentação que explica muito bem o problema do feijão, que estâ gerando 
protestos, crises, levantes. 

Nestes 15 anos, a produção de automóveis, produzidos por empresas es
trangeiras, aumentou 520% e a produção de alimentos, como o feijão, caiu cm 
termos relativos. 

Não é preciso dizer mais para caracterizar um regime que favorece a pro
dução de bens de consumo supérfluos, produzidos por empresas estrangeiras, 
com sacrifício da prOdução de alimentos, feitos pelo trabalhador, pelo agri
cultor, pelo trabalhador rural brasileiro para a população brasileira. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP) -Com prazer, ouçe o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Franco Montoro, nes
sa parte do pronunciamento de V. Ex•, eu gostaria de fazer um reparo. Não 
seria de justiça V. Ex• estar fazendo uma anâlise dos problemas brasileiros e· 
deixar de se manifestar, também, a respeito do problema agrícola. O Brasil 
teVe realmente uma safra recorde. V. Ex• tem razão, quando fala no feijão, 
que nos faltou para o consumo interno. Mas, V. Ex•, ao tempo em que viesse 
fazer essa crítica da falta do feijão, deveria também fazer justiça: que a agri
cultura foi desenvolvida e nós tivemos uma safra recorde a todas aquelas an
teriores no nosso País. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- V. Ex• confirma o que 
eu disse: caiu a produção do feijão; aumentou a pi'odução dos bens exporta
dos, através das multinacionais. 

O Sr. jutahy Magalhães (PDS - BA) - Não apenas os bens exporta
dos. V. Ex• sabe que nós temos que ter agricultura energêtica, agricultura 
para exportação, para o balanço de pagamentos, como agricultura de alimen
tação. Realmente, nisso V. Ex• pode criticar, porque, infelizmente, riio tive
mos a felicidade do aumento da nossa produção do feijão e do arroz, que fo· · 
ram os dois produtos que mais nos faltaram este ano. Mas, nos demais, tive
mos um aumento, que trouxe tambêm beneficias ao nosso Pafs. 

O Sr. ·Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Mas não foi só feijão e arroz. 
O milho também continua sendo exportado. 

O Sr. Jutahy Magalhães(PDS- BA)-Exatamenteisso. V. Ex• fala no 
problema da falta de feijão, e é muito fácil explorar esse assunto, que real-
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mente diz respeito ao nosso povo. I! muito fãcil falar nessa infelicidade de não 
termos a safra necessâria, como no nosso Estado da Bahia, no município de 
Irccê, que é o nosso maior produtor, infelizmente não teve as benesses de São 
Pedro, para dar a produção de feijão que todos esperávamos. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- A culpa ni!.o é de São 
Pedro, não. Os culpados têm outros nomes. Se diminuiu a plantação de fei
jão, aumentou a de cana-de-açúcar, aumentou a produção intensiva, com a 
eliminação da produção de alimentos. Por quê? Pela politica autoritária, cen
tralizadora, elitista do Governo federal, que empresta aos grandes proprie
tários milhões ou bilhões, para aumentarem ainda mais o seu latifúndio, em 
lugar de seguir a proposta feita pelos trabalhadores, cm nome do povo brasi
leiro, em nome dos trabalhadores rurais. 

A CONTA O, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultu· 
ra, a Comunidade Científica e o PMDB, que foi o porta-voz dessas reivindi
cações, em 1974 c 1975, defendeu, para o problema do álcool, nilo a produçi!o 
intensiva em grandes unidades, mas a produção de cana-de-açúcar, mandioca 
e outros produtos, através de pequenas e mt:dias propriedades, propondo que 
o Governo, em lugar de emprestar muito a poucos, emprestasse pouco a mui
tos e iniciasse aquilo que é seu dever - uma reforma agrãria, que aí podia ser 
feita à brasileira, sem desapropriação, sem violência, apenas dando um pouco 
de sentido democrático, brasileiro, aos detentores do crédito. Esta t: a realida
de que aí está. O GovernO optou por um sistema e, por isso, é responsável pe
los resultados. Falta feijão porque houve realmente um desamparo, como 
continua a haver. ~preciso que se reveja, na pequena e mMia propriedade, 
como está dito no Relatório feito pela CONT AG, pela comunidade cientifi
ca, pelo forum dos não-consultados que se realizou em Campinas e cujos re
sultados foram trazidos ao Senado e enviados ao Governo, e por lá se verifica 
que, quando a cana-de-açúcar é explorada em pequenas e mf:dias proprieda
des, não hã a falta de alimentos, porque o pequeno e o médio proprietário 
produzem conjuntamente os alimentos ali. Esta é a realidade. 

Se o Governo optou por outro caminho, o responsâvcl é o Governo. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois nilo. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador Franco Mon· 
toro, as,.colocações que V. Ex• acaba de fazer são de uma clareza meridiana. 
Mas, ao invés de fazer-se a reforma agrária sem traumatismos, ela continua a 
ser feita, mas de outra forma, às avessas. Nós Unhamos no País, há cerca de 
um ano c meio, aproximadamente, seis milhões de pequenos proprictãrios ru
rais que nunca tiveram acesso ao cr~dito oficial. Hoje, os mais de seis milhões 
de pequenos proprietários rurais, existentes até cerca de dois anos atrás, estão 
reduzidos, segundo vi, há poucos dias, numa estatística, a apenas 4,5 milhões 
de pequenos proprietários. E falta para o consumo interno não apenas o fei
jão ou o arroz; continuamos a importar milho; continuamos a importar alho; 
carne; continuamos a importar feijão; c há não muito tempo importamos ce
bola. Por falar em cebola, quero, no aligeirado deste aparte, dizer ao Senado 
que na capital do meu Estado, anteoritem, doze carretas de cebola, vindas do 
Nordeste, foram jogadas ao lixo. 

O SR. FRANCO MONTO RO (PMDB- SP)- Estilo a! alguns fatos, 
além daqueles que mencionei, que são do conhecimento de todos. Em lugar 
de desconcentrar a propriedade, o Governo centraliza; em lugar de democra
tizar o crédito, o Governo centraliza. Ele empresta a quem? Os inquéritos es
tão aí: é o Governo federal e os governos estaduais constituídos de biônicos. 
Emprestam a grandes firmas, e os participantes desses negócios são elevados 
a cargos públicos. O pequeno não recebe empr~timo; ~ o grande, para evitar 
a falência; no fim, ele fica rico e o Governo fica com o ferro velho. I! o caso 
~que estã aí; tem sido denunciado. Hã uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to para apurar esses fatos tão numerosos, tão graves. 

Ex• 

O Sr. Jutaby Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço o aparte de V. 

O Sr.Jutaby Magalhies(PDS- BA)- V. Ex•, melhor do que eu, Sena· 
dor Franco Montoro, sabe que os produtos de alimentação decorrem mais da 
produtividade nos minifúndios. V. Ex• sabe tambf:m que neste ano, para a 
próxima safra, temos, como dados estatísticos, o aumento de área de pro
dução de mais de 6% da área para produzir feijão. V. Ex• sabe, portanto, que 
essa área de produção está sendo financiada aos pequenos c mf:dios agriculto
res, que serão os responsáveis pela produção desses alimentos. Não são apc· 
nas Os grandes produtores que estão sendo beneficiados pelo cr~dito rural. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Peço que V. Ex• anote 
as palavras. V. Ex' disse: "V. Ex• sabe que serão". 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Que serão, não. Que estilo sen
do. A produção virã no futuro. Não se planta hoje, e amanhã estã-se colhen
do; tem-se que esperar algum tempo. Essa ãrea está sendo aumentada, graças 
ao crédito que está sendo dado aos pequenos e mêdios agricultores, porque 
são esses os grandes responsáveis pela produção de alimento. E V. Ex• sabe 
melhor do que nós que está sendo realizado o zoneamento para que a agricul
tura energética não teilha interferência na agricultura de alimentação. V. Ex• 
vê que o Governo brasileiro estâ preocupado com esses problemas. Está sen
do feito esse zoneamento, inclusive no Estado de V. Ex.•, no meu Estado e em 
diversos outros Est~dos da Federação. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Eu sei que estão sendo 
feitos discursos sobre isso. Medidas concretas, não conheço. Melhor, co..: 
nheço e lembro a V. Ex• que estamos discutindo na Camisão de Legislação 
Social uma iniciativa do Governo que pretende alienar alguns milhares de 
hectares numa gleba que, inicialmente, tinha 240 milhões de hectares, a uma 
firma, onde existem posseiros, e até há referência a índios. 

Na explicação dada pelo Governo, ou por seus representantes, respon
dendo à objeção da Oposição de que lã existem posseiros, nessa grande ãrea 
que vai ser dada, sem concorrência pública, a uma empresa, o Governo infor
ma: .. Não, mas a empresa, inteligentemente, transformou os posseiros em 
empregados". 

Este "inteligentemente" poderia ser substituído, com o rigoroso respeito 
ao vernáculo, por .. safadamente". Em lugar de defender o posseiro, que ocu
pa a terra, trabalha hâ anos, com o seu trabalho e o de sua família, ajudando 
a produção, o Governo se dispõe a alienar a uma grande empresa, que já 
transformou "inteligentemente" - e depois da advertência do Senado - os 
posseiros em empregados. 

V. Ex• mesmo, Senador Jutahy Magalhães, é autor de um projeto tor
nando obrigatório isso. Se V. Ex• apresenta o projeto,~ porque ele correspon
de a uma necessidade. É preciso dar um basta. Foi uma das poucas iniciati· 
vas, no Legislativo, de um parlamentar do próprio Governo, exigindo que o 
Governo dê preferência ao posseiro e não ao griteira. 

Eu cumprimentei V. Ex• por isso e o cumprimento aqui. V. Ex• contri
bui, e muito, para o bom nome do Senado e do Congresso e para a indepen
dência da sua atitude. Mas ela, evidentemente, representa uma crítica àquilo 
que estã se fazendo. 

O Sr. Jutaby Magalhães (PDS- BA)- Não é critica; é apenas uma re· 
gulamentação de um artigo constitucional que existe hã dez anos. Temos ou
vido muitos pronunciamentos a respeito disso e, até agora ninguém apresen
tou um projeto, neste sentido de regulamentação, para dar obrigatoriedade 
ao posseiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Esta obrigatoriedade, 
a rigor, jã estã na Constituição. O trabalho da Oposição tem sido incansável 
no sentido de evitar a burla desse dispositivo, impedindo, como estã aconte
cendo, a venda de grandes glebas .a grupos empresari3.is, com o sacrificio de 
posseiros e pequenos agricultores. Este é o fato c_oncreto. E V. Ex•, com o seu 
projeto excelente, que já foi objeto de uma referência conjunta e por nossa 
iniciativa, na Comissão de Legislação Social, apresentou-o para exigir que 
seja dada a preferência aos posseiros, porque, como diz V. Ex•, hã muitos 
anos estã na Constituição, e apesar disso iião é o que o Governo está fazendo. 
Que Governo? O da Oposição? 

Ex• 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Ouço o aparte de V. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- V. Ex•, com a autoridade de 
representante do maior Estado da Federação, nesta Casa, diz muito bem que 
o responsável por isso tudo é o regime autoritário. No· caso especifico do fei
jão, lamentavelmente, não é o que estã ocorrendo no momento. Aproxima-se 
a nova safra de feijão e as informações são de que no Estado do Paranã, o Es
tado de maior produção de feijão do País, a área de plantação reduziu-se em 
30%, este ano. Não é nada de mau tempo; e São Pedro não ê o responsável 
por isso. São Pedro será o responsável por uma outra redução, em decorrên
cia de uma geada que ocorreu nos dias 16 e 17 e que vai reduzir a produtivida
de em 30%. Mas a área de plantio também se reduziu em 30%. Aí é que está o 
grande problema. Quanto ao problema da terra, o que nós estamos vendo, es
tamos assistindo neste País, sobretudo, nos dois últimos anos do Governo Fi
gueiredo, ou seja, na nova versão da ditadura, o que estamos assistindo, no, 
País, é a um fosso, a um abismo extraordinariamente grande entre o discurso 
e a prática. Esta é a verdade. Na Amazônia Oriental, constituiu-se um grupo 
de trabalho para resolver o problema fundiário- o GETAT. E estou aqUi 
para dizer a V. Ex• e à Casa que, no extremo norte do meu Estarlo, o Estado 
que represento nesta Casa, o GETAT está fazendo o contrário: est.á obriga11-
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do, de certo modo, posseiros humildes, residentes ali hã 20, 30 anos, num pe
daço de chão, a assinar um contrato sob regime de comodato para explorar a 
terra por um a dois anos e entregá-la, em seguida, a um empresário rural, sob 
a alegação de que só o empresário rural tem condições de aumentar a produ
tividade. E dois padres, dois sacerdotes católicos, membros da Comissão Pas
toral da Terra, de Goiás, que estão defendendo os posseiros, foram presos hã 
poucos dias. Aqui eu denunciei essas prisões. Existe agora o pdedido do Go
vernador do Es_tado para expulsão de ambos os sacerdotes - expulsão do 
País. Ambos são estrangeiros. Um é holandês e o outro é italiano. Estão lá em 
nome da Igreja, como membros da Comissão Pastoral da Terra, para defen
der os posseiros contra este tipo de atitude do próprio Governo, e estão 
ameaçados de expulsão do País, a pdedido do GOvernador de Goiás. Veja V. 
Ext- a que extremo chega o regime autoritário! Muito obrigado. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB_....,. SP)- Agradeço a contri
buição dos Srs. Senadores que esclareceram vários aspectos desse problema. 
Este é o Brasil real. Se se quiser um último argumento - e devo terminar -
para mostrar como o Governo, através das suas medidas econômicas e finan
ceiras, protege os grandes, e, consciente ou inConscientemente, persegue e 
oprime os pequenos, quero lembrar duas instituições ocorridas nestes 15 
anos, a que se referem esses documentos em várias línguas, publicados pela 
burocracia federal. Para a compra de um automóvel, durante estes 15 anos, as 
facilidades eram tantas que se criou a figura do período de carência, isto é, eu 
compro o automóvel, recebo-o e só começo a pagar o financiamento 4 meses, 
6 meses depois. É o crédito a serviço da venda do automóvel de passeio. Mas, 
se o trabalhador quiser comprar uma casa, ele não tem o período de carência. 
t exigida dele a chamada poupança prévia, ele precisa ter pago muito para 
começar a fazer jus a urria casa que é essencial para a sua existência. 

Esta dualidade define bem as preocupações governamentais e os erros 
deste Governo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Ouço com prazer o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Nobre Senador Franco Montoro, 
V. Ext- me dá o ensejo de pedir o seu valioso apoio, coisa que não fiz ainda a 
nenhum colega, aqui nesta Casa, para um projeto meu que está vegetando 
aqui no Senado, desde os idos de 1975. O meu projetó-Criã o Banco Nacional 
do Trabalhador, o qual seria alimentado por esses fundos, tirados mensal~ 
mente do trabalhador, PIS/PA~EP, e muitos outros mais, que atualmente 
vão ser dinheiro de graça para o BNDE financiar grandes indústrias. Infeliz
mente, nobre colega, o meu projeto não veio sacramentado pelo Governo, 
também não encontrou apoio na minha grei. Mas, supresa maior é que não 
encontrou apoio na grei da Oposição de V. Ex•, que defende o povo com mais 
veemência do que nós, pelo menos, assim, em aparência. Então, nesta oportu
nidade, Senador Franco Montoro, jã que o projeto airida não estã sepultado, 
estã moribundo, bastante doente, a intervenção pessoal de V. Ext- poderia sal
var o projeto e teria agora, o nome- Projeto Franco Montoro Luiz Caval
cante. E V. Ext- prestaria um grande serviço aos trabalhadores, e evitaria, jus~ 
tamente isto, que os trabalhadores não tivessem onde recorrer para as suas 
necessidades. Muito obrigado. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• uma inter
venção final, Senador Franco Montoro? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Permita-me que antes 
responda à oportuna intervenção do Senador Luiz Cavalcante. Não tive, ain
da, a oportunidade de, em alguma das Comissões - pertenço a quatro Co
missões da Casa- tomar conhecimento do seu projeto, que deve estar enga~ 
vetado com algum Relator, ou alguem que tenha pedido vista e o retém. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Sou da Comissão de Economia. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Mas, atendo o apelo e 
o pregão de V. Ex• Não pertenço à Comissão de Economia, mas, vou me inte
ressar, e verificai onde estã este projeto, e junto com V. Ex• lutar pela sua 
aprovação. 

Mas, também, faço uma proposta, em reciprocidade a V. Ex• Não apre
sentei projeto de um banco do trabalhador, mas um outro que, certamente, 
terá o apoio de V. Ext-1! um projeto que estabelece o seguinte: o PISe o PA
SEP que são fundos pertencentes ao trabalhador e ao funcionário público, e 
que estão sendo hoje administrados não pelo trabalhador e pelo funcionário 
público, mas pelos burocratas nomeados pelo Presidente da República. Com 
esse dinheiro, segundo informação, é que se fez, por exemplo, o famoso em
préstimo do Luthfalla, porque uma parte é entregue ao BNDE e outra à Cai
xa Económica Federal. Então é direito do trabalhador, ajudando um grande 

_ industrial na iminência de uma falência. Proponho, nes!e projeto, duas coi~ 

sas: primeiro, que o PIS/PASEP seja administrado por um representante do 
Governo, de preferência o gerente da Caixa Económica Federal; por um re
presentante escolhido pelos trabalhadores, que são os donos do Fundo; e, por 
um representante escolhido pelos funcionários públicos, que são, também, os 
donos desse Fundo. Segundo, proponho que esse dinheiro, em lugar de vir 
todo para Brasília - não há razão para que todo esse dinheiro, arrecadado 
em todos os mUnicípios do Brasil, venha para Brasília. Esse dinheiro pode e 
deve ficar no Município. Os verdadeiros municipalistas não podem ser contra 
isto. O dinheiro"- fica no município para lá ser aplicado na construção de casas, 
no financiamento da produção de alimentos, e em outras iniciativas de inte
resSe da populaçã~. t uma idéia semelhante a de V. Ext-, não tem o nome de 
banco mais é uma idéia semelhante, o que mostra a coincidência das nossas 
preocupações. 

Peço, também, a colaboração de V. Ext- e esse Projeto, em lugar de 
chamar-se, apenas, Projeto Franco Montoro, serã Projeto Franco Montoro
L uiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Muito obrigado. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- E, assim, de mãos da
das, vamos trabalhar e lutar. V. Ex•, como representante brilhante da Banca* 
da do PDS e nós, em nome da Oposição, vamos trabalhar juntos para que 
esse Projeto seja aprovado, porque V. Ext- tem toda a razão: é preciso mudar 
o modelo concentracionário. E, eu diria, quem deu ao Governo, que não foi 
eleito pelo povo, que se mantém à revelia do povo, quem deu a ele o direito 
de pegar todo esse dinheiro do trabalhador, nomear um funcionârio burocrã~ 
tico, e fazer empréstimos de favor, em Brasília e nos Estados? Empréstimos 
escandalosos que, agora, se forem apurados, são protegidos em nome do fa
moso sigilo bancário que não existe, no caso. Esses empréstimos precisariam 
ser conhecidos, a população precísari3. saber, e o trabalhador, que é dono da
quele dinheiro, deveria saber a quem foi emprestado. ~ isto que precisamos 
fazer. Agradeço, com o maior entusiasmo, o lembrete de V. Ext-, e me dispo~ 
nho a trabalhar junto a V. Ext- Quem sabe se os dois projetas podem se unir, 
ou com um outro substitutivo, melhor do que os nossos, para, no fundo, fazer 
com que o dinheiro do trabalhador seja administrado pelo trabalhador e não 
pelo burocrata que, quase sempre, está utilizando esse dinheiro esses emprés
timos, cujos escândalos enchem as manchetes dos jornais. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Senador Franco Montoro, o que 
não é possível é contínuar tal estado de coisas, desses fundos receberem o óleo 
comparado de uma correção de 45% e, por outro lado, serem devorados por 
uma inflação de 100%. Assim, dentro de cinco anos, não haverã mais fundo 
algum. 

O SR. FRANCáMONTORO (PMDB -SP)-Concordocom V. Ex•, 
e lembro que, para corrigir isso, tenho também um projeto, que não caminha 
mais porque a maioria desta Casa não aprova, estabelecendo isso que é de ri
gorosa justiça: Quem esses fundos sejam corrigidos pelo lndice Nacional de 
Preço, e não por um índice de correção monetária, fixado autoritariamente; 
centralizadamente, burocraticamente, pelo Ministro do Plenajamento ou 
pelo Ministro da Fazenda. 2 incrível que tudo no Brasil dependa da vontade 
de um homem. Hã uma injustiça flagrante. Milhões de trabalhadores estão 
sendo roubados - a expressão é esta: estão sendo roubados-, o dinheiro é 
deles, há uma desvalorização; a desvalorização pelo 1ndice Nacional de 
Preços é de I 00%, mas se corrige apenas 45%. Por quê? Porque o Governo 
quis. t preciso realmente pôr um paradeiro nisso e é preciso debater essa ma
téria, denunciar essas irregularidades, para que elas sejam efetivamente corri
gidas. 

Ouço o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Na verdade, o aparte, Senador 
Franco Montoro, é a respeito do problema da poHtica fundiâria. Acho que 
todos nós estamos de acordo da necessidade de uma reforma fundiâria em 
nosso País, que atenda as ncessidades regidnais, e não apenas uma reforma 
territorial, de acordo com os pensamentos ántigos, de um pensamento único 
que diga respeito a todas as Unidades da Federação. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- De pleno acordo com 
V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhiles (PDS- BA)- Mas, o que nós também temos 
que estar atentos é de que o INCRA tem procurado, nessas áreas de maior di
ficuldade que estão existindo no País, encontrar soluções para o caso daque~ 
les que estão sofrendo as agruras de tentarem afugentã-los da terra que eles 
trabalham, não com a velocidade quç nós almejaríamos que fizessem. Mas 
parece, também, -lamento que o Senador Henrique Santillo não esteja aqui, 
porque não estou me recordando muito bem desse problema - que houve 
um caso, e acredito que em Goiás, que em uma dessas áreas de atrito, quando 
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o INCRA foi fazer o relacionamento de todos aqueles posseiros que se encon~ 
travam na área, ameaçados de expulsão, encontrou - vamos dizer- o nú
mero 100 e, quando foi atender a esses 100 posseiroS, jâ vieram dizer que não 
eram mais 100, mas 500, e quando ele foi atender os 5"00~ o Pâroco da região 
disse: "'Hoje não são mais 500, mas são_S mil". Assim, nós nunca poderemos 
chegar a uma soluçã9 de acordo com as necessidades de atendimentO aos Ver
dadeiros posseiros, porque temos que fazer uma diferenciação entre posseiros 
e invasores, temos que combater os grileiros e defender os posseiros, mas não 
podemos atender aos invadores em prejuízo dos verdadeiros proprietârios. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- A questão é encami
nhar a solução do problema fundiârio para uma desconcentração, para uma 
descentralização, para que hoje um grande número de brasileiros trabalhan
do na solução dos problemas do País. Um regime centralizador, naturalmen
te procura soluções também centralizadoras. Esta é, a nosso ver, a grande 
opção que o Brasil tem diante de si. 

Sr. Presidente, nosso pensamento era fazer uma comunicação mais bre
ve, comentando estas duas publicações: uma, representativa dessa mentalida
de centralizadora que quer falar para o estrangeiro e, por isso, manda o docu
mento em cinco línguas e, outra, aquela orientação que quer apelar, quer con
tar, quer falar e quer ser ouvida pelo povo brasileiro que estâ em baixo. O mal 
do Brasil, hoje, é que tudo vem de cima; as soluções são tomadas autoritaria
mente e o nosso Pais tem de cumprir, como se fosse um conjunto de homens 
sob as ordens de um chefe. O Brasil não é isto, ê uma Nação e, como tal, é 
uma comunidade constituída de comunidades. Estados que são diferentes, 
municípios que tambêm são de natureza e possibilidades diversas, associações 
de empregados e empregadores, agricultura, pesca, pecuária, universidades, 
comunidades religiosas~COrDunidades de base, sociedades de moradores, tudo 
isto representa a riqueza do Brasil. 

Ouvi de um grande brasileiro, General Juarez Távora, esta expressão: 
.. 0 Brasi! nunca será forte e desenvolvido se os Municípios e as comunidades 
que integram a vida nacional forem fracos". 

É preciso fortalecer as bases da Nação - este é o caminho que se abre 
diante de todos os brasileiros que queiram resolver os nossos problemas, não 
com soluções vindas milagrosamente do alto para baixo, mas com soluções 
que venham modestamente de baixo para cima. O grande exemplo, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, é a árvore que, da raiz, retira toda a sua seiva. E: assim 
que o Brasil tem que crescer: com a seiva retirada do trabalho, do esforço e da 
colaboração de todos os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LJNS, NA 
SESSÃO DE 20-JJ-80. E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSt: LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhã, o Ceará foí surpreendido por 
um forte tremor de terra, que levou pânico a muitas das suas cidades e mesmo 
a algumas do Estado do Rio Grande do Norte. 

Segundo informações, Sr. Presidente, esse abalo sísmico teria durado 
cerca de dez segundos, com o desdobramento de três surtos sucessivos, de in
tensidades variáveis. 

De início, houve informações de que o tremor de terra teria abalado for
temente Fortaleza e as cidades de Chorozinho, Quixadá e Mossoró. Em se
guida, chegaram infonnações de que as cidades do Icó, Jaguaribe, Russas, 
Irauçu, Tapipoca, Quixeramobim também teriam sofrido abalos semelhan
tes. Não houve vítimas fatais, mas os hospitais de Fortaleza atenderam a 
vários casos de maior ou menor gravidade, provocados pelo nervosismo e 
pelo pânico. A família cearence estâ intranqaila. 

Informações de Fortaleza indicam que o tremor de terra teria tido uma 
intensidade da ordem de 3 graus. Mas segundo dados dos observatórios na
cionais, o terremoto que abalou o Ceará, na madrugada de hoje, teria atingi
do nada menos que 5,8 graus na Escala Richter. 

As causas, Sr. Presidente, do abalo são acomodações tectônicas, da cros
ta terrestre. Os terrenos do Ceará são, fundamentalmente, terrenos cristali
nos, portanto muito antigos, certamente já com um alto grau de acomodação. 
É de supor-se que esses tremores de terra decorram de deslisamentos em fa
lhas geológicas, nas estruturas rochosas. Em todo o mundo, 90% dos abalos 
sísmicos decorrem desses deslisamentos. Apenas 7% desses são de natureza 
vulcânica e 3% são originários de movimentos de dobramento da crosta. 

Surtos de sismos no Ceará têm-se verificado em outras épocas. Tivemos 
abalo de terra, em 1968, na Serra do Pereira, em 1976, nas proximidades de 
Quixadá e, segundo o Barão de Studart, um velho historiador da nossa terra, 
há cerca de 100 anos também ocorreram abalos no Nordeste. 

É sobretudo pelo pânico a que fOi levada uma ampla área do meu Estado 
correspondente, talvez à metade do seu território, é pela angústia sofrida pelo 
meu povo que quero levar, daqui do Senado, a minha solidariedade à família 
cearense . 

Tenho esperança de que, à calamidade da seca ao sofrimento que hoje 
abala o nosso povo, não se somem os dolorosos sofrimentos de um abalo 
sísmico. 

Fica, Sr. Presidente, o registro da ocorrência e a minha solidariedade ao 
povo cearense. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPALAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da Ullião Interparlamentar convoca 
a Comissão Deliberativa para uma reunião, a realizar-se, às dez horas do dia 
5 de dezembro próximo, na Sede do Grupo, Anexo I, do Senado Federal, 29 
andar, a fim de proceder à eleição dã nova Comissão Diretora e dos dois re
presentantes do Grupo junto ao Conselho Interparlamentar. 

Brasília, 21 de novembro de 1980.- Deputado Raymundo Diniz, Presi
dente - Deputado Mac Dowell Leite de Castro. 
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COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
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3. Eunice Mic:hiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evcmdro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3-. Mauro Benevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào ll) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: 

l~·Vice~Presidente: Aloysio Choves 
2~-Vice-Presidente: Hugo Ramos 
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Titulares Suplentes 
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6. Murilo Badaró 
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UDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTA~ DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
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Assistente: ledo Ferreira da Rocha -- 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
{ 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Pnnidente: Roberto Satumino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1, Helvldio Nune5 
2. Bernardino Vie~na 2. Alberto Silve~ 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
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(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 
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Titulares Suplentes 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hc.•as 
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COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 
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COMPOSIÇÃO 
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7. Teotónio Vilela 
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1. Paulo Brossard 
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3. Lózaro Borboza 
4. José Rlcha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3.493 
Reuni~ Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bavilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvfdio Nune~ 
Vice-Presidonte: lenoir Vargas 

Titulares SuplontiH 

1. l.enoir Vargas 1. Jutahy Magalhóos 
2. Helvfdio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Martins Filho 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dalla .4. Benedito Canelas 
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6. Aloysio ChaYOS 
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2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
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COMPOSIÇÃO 

Titulares 
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1. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
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Assistente: Carlos do Fonseca Braga- 211-3496 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
locah Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomonto Júnior 
Vice-Presidonte: Orestes Quércia 

Titulares 

1. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amaral Furlon 
... Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutohy Magalhães 
7. Lenoir Vargas 
8. Moocyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

10. Saldanha Derzi 

1. José Richo 
2. Orestes Quércio 
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2. João lúcio 
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4. José Sarney 
5. Mutilo Badaró 
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2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 
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Reuniões: Qui~tas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO OE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vk&-Presidente: Adalberto Sono 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. Joào Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
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1. Dirceu Cardoso 1. ltaJTiar Franco 
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COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 
1"'-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 
29-Vice-Presidente: Lomonto Júnior 

Titulares 

1. r arso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Dorzi 
... Lomanto Júnior 
5. Mendes Canãle 

Suplentes 

1 . Aloysio ChoYIH 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
S. luiz Cavalcante 

6. Aderbal Juremo 6. 
7. Afw:r Pinto 
S. tone. .• Vorgas 
9. Jose Sarney 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
... José Richa 
S. Amaral Peixoto 
6. Tancreclo Neves 
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1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevides 
3. Leite Choves 

f'ssistento: Leila loivas Forro Costa - 211-3497 
Rwniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - lvtoJw 11 

COMPOSIÇÃO 

-..,GilvanRocha 
V"JCO-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. JoM Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevidos 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalumo 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Bodaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

1. MI:Juro Benevidos 1. Cunha Lima 
2. Agonor Mario 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
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COMISSÃO DE SERVIÇO P0BLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro Barbozo 

Suplentes 

1. Affonso Càmargo 
2. Pedro Pedrouian 
3. Aderbal Juremo 

l . Orestes Quércia 
2. Evelósio Vieira 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 
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COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. BeMdito Ferosira 1. PasSQs POrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Comargo--

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào III 

1. Evandro Carreira 1. Leite Choves 
2. lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quflrcio 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211~3499-

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horos 

l.o<::al: Sala "Ruy Barbcsc" - Anexo 11 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfau de Oliveira 
Local: Anexo 11- Térreo - 211-3507 

Assistentes: 

Helena lsnord Accauhy- 211·3510 
Mauro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

Novembro de 1980 

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E. OE INQU~RITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11- Tórreo- 211·3511 
Assistentes: 
Elizobath Gil B. Vianno - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomas - 211·3508 
Haroldo P. Fernandes- 211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

11,00 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal- 4154 Ramal-4139 GUILHERME 

Q9,3Q 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUilHERME 
RUY BARBOSA 

C .A. R. 
Ramal-4139 

C.S.P.C. 
Ramal- 4154 lEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARlOS JQ,QO 
Ramal-4154 RUYBARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
ClÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-4154 LEOA 

C. A. RUI BARBOSA 
SÉRGIO 

Ramal-4154 II,OQ C.l.S. 
CLÓVIS ~EVIlÁCQUA 

LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramol-4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
ClÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. FATIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal- 4154 lEI lA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. 
Ramal 4154 

CARlOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 152 TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• 121, DE 1980 

Aprova o texto do Tratado de Amizade e CoopE·ração entre a República l'cdt•ratha do Bra-;il e a República do 
Peru, assinado em Brasília a 16 de outubro de 1979. 

Art. 1' ~ aprovado o texto do Trata Cio de Amizade e Cooperação entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Peru, assinado em Brasília a 16 de outubro de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

fRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO 
ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E A REPÚBLICA DO PERU. 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, e 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República do Peru, General de 
Divisão E. P. Francisco Morales-Bermúdez Cerrutti, · 

Ratificando sua plena observância dos princípios normativos das re
lações internacionais, entte Os quais; a igualdade jurídica dos Estados, o direi
to à sua integridade territorial, a renúncia à ameaça ou ao uso da força, a au
todeterminação dos povos, o fiel cumprimento dos tratados, a não
intervenção nos assuntos internos e externos dos Estados e a solução pacífica 
das controvérsias; 

Reiterando seu definitivo apoio -aos princípios e normas qu-e consubstan
ciam o compromis-so da comunidade internacional para instaurar uma Nova 
Ordem Económica Internacional, baseada no direito dos povos de traçar seu 
próprio caminho para o desenvolvimento integral em um contexto de coope
ração que seja a Cxpressã_o fiel da responsabilidade compartilhada para o de
senvolvimento; 

Refletindo seu apoio constante às justas causas dos países em vias de de
senvolvimento, ao esforço comum de encontrar novas __ fórmulas de coope
ração entre países em desenvolvimento e o estímulo aos movimentos para 
concertar ações que conduzam a esquemas de integração na América Latina; 

Inspirados na tradição de paz, concórdia e amizade que sempre Caracte
rizou as relações entre o Brasil e o Peru; 

Convencidos de que a cooperação entre os seus países e a crescente coor
denação de suas ações no plano internacional constituem, tanto um imperati
vo de vizinhança e uma decorrência do rico acervo de princípioS e propósitos 
que compartilham como um aporte relevante para a concretização dos seus 
respectivos projetes nacion-ais; - -- ----

Desejosos, nesse contexto, de ampliar e aperfeiçoar os instrumentos e 
mecanismos de que se têm valido para sua cooperação e coordenação; 

Tomando em conta o expressivo conjuntO de acordos que rege e vitaliza 
o campo de suas relações bilaterais, e o interesse" de sistematizar, num quadro 
de maior hierarquia, os princípios orientadores da cooperação expressa em 
tais acordos, em consonância com o alto nível atingido por suas relações; 

Empenhados, como importantes ribeirinhos do rio Amazonas, em con
tribuir, em estreito entendiment.o e de forma consentâriea com a sua respon
sabilidade internacional, para o êxito do processo instaurado pelo Tratado de 

Cooperação Amazônica, assinado em Brasnia, em 3 de julho de 1978; e, 
Persuadidos da fecundidade do diálogo político sobre matérias de inte

resse comum; 
Resolveram celebrar o presente Tratado de Amizade e Cooperação e, 

para esse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber: 
O Presidente da República Federativa do Brasil, a Sua Excelência o Se-· 

nhor Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro, Ministro de Estado das Re
lações Exteriores; 

O Presidente da República do Peru, a Sua Excelência o Senhor Embaixa
dor Carlos García Bedoya, Ministro das Relações Exteriores; 

Os quais acordaram o seguinte: 
Artigo J 

As Partes Contratantes resolvem estabelecer um mecanismo permanente 
de consulta, informação e cooperação em questões internacionais e em ma
térias de interesse comum. Esse mecanismo serâ acioriado por via diplomática 
ou por intermédio da Comissão de Coordenação Brasi1eiro-P~ruana, insti
tuída pelo presente Tratado, a qual, com esse objetivo, se reunirá a nível de 
Ministros das Relações Exteriores ou de seus representantes, pelo menos uma 
vez por ano. 

Artigo II 
A Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana, que substitui a Co

missão Mista Brasileiro-Peruana de Cooperação Econômica e Técnica, terâ 
por finalidade avaliar, coordenar, acompanhar, promover e incrementar o 
processo de cooperação entre o Brasil e o Peru, em todos os seus campos, asR 
sim como servir de foro de- discussão e CQQfdenação entre os dois países. À 
ComiSsão proporá- aos dois Governos as medidas que julgar pertinentes e 
adequadãs à consecução dos objetivos do presente Tratado. 

1. A Comissão de Coordenação serã composta por uma Seção brasilei
ra e uma Seção peruana, coordenadas pelos respectivos Ministérios das Re
lações Exteriores e poderá estabelecer comissões e subcomissões específicas, 
assim como grupos de tra"!)alho. 

2~ A Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana redigirá seu pró
prio regulamento, que serâ acordado por troca de notas, e aprovará os regu
lamentos dos órgãos que a integrem. 

3. A Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana celebrará reu
niões ordinárias anualmente, de forma alternada, no Brasil e no Peru, e as da
tas e agendas respectivas serão fixadas por Via diplomática. A Comissão po
derá reunir-se extraordinariamente, a pedido de uma das Partes Contratan
tes. 
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Artigo III 

As Partes Contratantes comprometem-se a ampliar e diversificar suas re
lações económicas no âmbito bilateral, dando especial ênfase à busca de fór
mulas e instrumentos suscetíveis de incrementar e enriquecer, em bases mu
tuamente proveitosas, o seu- comércio bilateral; à formação de empresas bina
cionais; à identificação e execução de projetas de complementação industrial; 
à cooperação financeira:, em todos os seus aspectos; e aos investimentos de ca
pitais públicos e privados de uma Parte no território da outra. 

Na promoção das iniciativas a que alude o presente Artigo, as Partes 
Contratantes levarão devidamente em contª_O$_Compromissos e as oportuni
dades decorrentes de sua participação em processos de integração ou coope
ração regionais e sub-regionais. 

Artigo IV 

As Partes Contratantes zelarão, com especial interesse, pela execução 
das disposições do ConvêniO -comercial e do Convê-nio de Abastecimento a 
Médio Prazo de Produtos, assinados em 5 de novembro de 1976, e adotarâo 
as medidas necessárias para alcançar os objetivoS colimados por esses Convê
nios. 

Artigo V 

As Partes Contratantes, tendo em vista o papel fundamental que os 
transportes e as comunicações devem desempenhar no contexto das relações 
dos dois países, conferirão a máxima prioridade ao aperfeiçoamento dos 
vínculos existentes nesse setor. 

Para tal fim, buscarão dinamizar a execução dos instrumentos bilaterais 
que assinaram sobre a matéria, entre os quais o Acordo sobre Transportes 
Aéreos, de 28 de agosto de 1953, -o Convênio sobre Transportes Marítimos, 
de 12 de abril de 1973, o Convênio sobre Transpoites Fluviais, de 5 de no
vembro de 1976, e os Acordos, desta última data, sobre o estabelecimento de 
um Sistema de Auxílio à Navegação no Rio Amazonas; sobre a Utilização de 
Estações Costeiras e de Navios na Região Amazôriica; e sobre o Uso Recí
proco de Freqüências Destinadas à Radiodifusão_eyn Onda Média e ao Enla
ce Telefônico entre Manaus e !quitas, assim como à Cooperação Técnica em 
Telecomunicações e Serviços Postais. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes comprometem-se a acelerar os estudos e contac
tos para e axecução dos diversos projetas de interconexão rodoviária dos dois 
países, de acordo com seus respectivos planos de desenvolvimento, vínculo 
que deverá multiplicar as oportunidades de desenvolvimento e complemen
tação de suas respectivas regiões am-azônicas e possibifitar o transporte das 
exportações e importações do Brasil pelo Oceano Pacífico e o transporte das 
exportações e importações do Peru pelo Oceano Atlântico. 

Artigo VIl 

As Partes Contratantes, desejosas de incrementar o conhecimento recf
proco dos valores e das manifestações culturais de seus povos e de continuar 
prestando-se colabor_a_ção na formação e no _aperfeiçoamento profissional, in
tensificarão os programas e ati v idades previstos com_ tais objetivos no Convê
nio de Intercâmbio Cultural Ci.rma_do entre ambas em 14 de julho de 1973. 

Artigo Vlll 

A Comissão Mista a_ que se refere o Artigo XIV do Acordo de Intercâm
bio Cultural fica incorporada à Comissão de Coordenação criada pelo pre
sente Tratado. 

Artigo IX 

Reconhecendo a existência--de amplas e variadas possibilidades nos cam
pos da cooperação científica e técnica, as Partes Contratªntes_ C_?mprornetem 
seus esforços para o máximo aproveitamento daquelas possibilidades, nos 
termos do Convênio sobre_ Bases para a CooperaçãO Econômica e Técnica, de 
29 de novembro de 1957, do Acordo Básico de Cooperação Científicà e Téc
nica, de 8 de outubro_d_e 1975, e do Acordo sobre Cooperação no Campo dos 
Usos Pacíficos da Energia Atômica, de 30 de novembro de 1966. 

Artigo X 

As Partes Contratantes, conscientes da importânCia crescente do papel 
que a Amazônia deve desempenhar como elemento de união entre os seus 
países e como ponto focal de um vasto processo de cooperação, sob a égide 
do Tratado de Cooperação Amazônica, subscrito em Brasilia em 3 de julho 
de 1978. coincidem em outorgar a mais alta prioridade à execução dos com
promissos que as vinculam quanto a essa região. 

Artigo XI 

Nas ações que se realizem para dar execuçãO ao disposto no Artigo ante
rior, as Partes Contratantes levarão em conta as seguintes premisSas: 

I. a soberania de cada País na formulação de políticas de deSenvolvi
mento nacional ou regional e na exploração dos recursos naturais do seu ter
ritório, respeitados os princípios do Direito Internacional e a boa prática en
tre nações vizinhas e amigas; 

2. a convicção de que a união de esforços e a coordenação de ações entre 
si e com os demais países da Região Amazônica contribuirão para acelerar o 
desenvolvimento das respectivas áreas amazônicas, em cons-onância com os 
objetivos nacionais d_e cada parte; 

3. a nec~sidade de alcançar uma justa e equilibrada conciliação entre os 
imperativos do desenvolvimento econômico e social e a preservação do meio 
ambiente; e 

4. a conveniência do UsO racional e da cooperação, quando for o caso, 
no aproveitamento dos recursos naturais existentes _em seus respectivos terri
tórios amazônicos. 

Artigo XII 

As Partes Contratantes terãO Sempre presente o interesse em harmonizar 
as ações que empreenderem quanto à Amazônia no campo bilateral, com os 
compromissos que ambas assumiram no Tratado de Cooperação Amazônica, 
de 3 de julho de 1978. 

Artigo XUI 

Tendo em vista a importância da navegação fluvial e a significativa par
ticipação que corresponde aos rios no desenvolvimento da Amazônia, as Par
tes Contratantes envidarão esforços nos processos de cooperação bilateral ou 
multilateral de que participem, a fim de que os rios amazônicos preencham 
cabalmente aquelas funções e contribuam para o progresso da região em seu 
conjunto. 

Com tal espírito, e em atenção à sua condição de importantes ribeirinhos 
do All1:azonas, ambas as Partes darão todo seu apoio a estudos e projetas que 
Permitam identificar e concretizar, em breve prazo, as múltiplas potencialida
des daqueles rios, e ratificam -em bases de reciprocidade- a mais ampla li
berdade de navegação comercial no Amazonas e nos rios internacionais dessa 
região, de acOrdo cOm os direitos que outorgaram por a tos unilaterais, com o 
regime estabelecido no Tratado de Limites; Comércio e Navegação, de 8 de 
setembro de 1909, e com os princípios e normas do Direito Internacional, ob
servando os regulamentos fiscais e de polícia vigentes ou que se adotem nos 
territórios de cada uma delas. 

Artigo XIV 

As partes Contratantes intensificarão e sistematizarão, o intercâmbio de 
informações e a cooperação entre as entidades responsáveis pelo desenvolvi
mento de seus respectivos territórios amazônTcás, assim como entre as insti
tuições científicas e oUtros org;,~.nismos especializados dedicados ao estudo da 
região. Nesse contex_t9, poderão empreender projetas conjuntos de estudos e 
pesquisas com a assistência, se necessário, de fontes externas. 

Artígo XV 

No que se refere aos recursos hídricos dos rios amazônicos internacionais, 
as Partes Contratantes ratificam sua· deCisão de utilizá-los de forma racional, 
em conformidade com as_ normas do Direito Internacional e de acordo com a 
boa prática existente entre elas. 

Artigo XVI 

As partes Contratantes intercambiarào informações sobre seus linea
mentos de desenvolvimento rural e adotarão medidas conjuntas para impul
sionar e melhorar o aproveitamento do potencial florestal, agropecuário e 
pesqueiro de seus respectivos territórios amazónicos, incluindo a aplicação de 
novas tecnologias de interesse comum. Para tal fim, organizarão conjunta
mente, quando for o caso, a prevenção e o controle fitossanitário e veteri
nário e cooperação no que re-speita ao material genético e científico-. 

Artigo XVII 

Reconhecendo a importância da coordenação de ações previstas no 
Acordo Sanitário para o Meio Tropical, de 5 de novembro de 1976, as Partes 
Contratantes redobrarã_o eSforços para que a experiência adquirida, em sepa
rado, em seus respectivos terrítórios, contribua para a melhoria da saúde e do 
bem-estar das populações do meio tropical do Brasil e do Peru. 

Artigo XVIII 

Em conformidade com o disposto no Acordo para Conservação da Flo~ 
ra e da Fauna dos Te_rritórios Amazónicos do Brasil e do Peru, de 7 de no_-_ 
vembro de 1975, as Partes Contratantes redobrarão esforços para que a exe
cução desse Ato Internacional se processe de acordo com a responsabilidade. 
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que lhes corresponde na conservação de seus recursos natur~is, adotando as 
disposiçõeS necessárias- pára preservar o patrimônio natural~- de inaneira a 
contribuir para melhorar as condições de vida na região. 

Artigo XIX 
As Partes Contratantes reiteram o propósito de fazer da fronteira co

mum um eficaz e dinâmico elemento de fraterna vinculação e entendimento. 
Para esse efeito, buscarão facilitar o trânsito de pessoas, bens, embarcações e 
veículos pela fronteira, fomentar e liberalizar, em bases mutuamente provei
tosas, o comércio entre as populações residentes de um e do outro lado da li
nha demarcatória; levar avante, com regularidade, os trabalhos da Comissão 
Mista de lnspeção dos Marcos de Fronteira, previstos no Acordo. estabeleci
do por troca de notas de 6 de outubro de 1975, e fomentar o desenvolvimento 
de suas respectivas zonas fronteiriças com base na cooperação. 

Artigo XX 
A fim de dar à sua cooperação etn assuntos amazônicos a hierarquia 

compatível com a alta prioridade que ocupa no conjunto de suas relações, as 
Partes Contratantes_decidem elevar a Subcomissão Mista para a Amazônia, 
criada pelo Acordo de 5 de novembro de 1976, a Comissão Mista de Coope-
ração Amazônica. "" 

Essa Comissão reger-se~~ pelas disposições do mencionado Acordo e 
pelo regulamento da Subcomissão Mista, aprovado em 3 de junho de 1977, e 
ficará incorporada à Comissão de Coordenação Brasileiro-Peruana prevista 
no Artigo I do presente Tratado. 

Artigo XXI 

A Comissão Mista de Cooperação Amazónica se reunirá em carãter or
dinário uma vez por ano, alternadamente em território de cada uma das Par
tes Contratantes, podendo realizar sessões extraordinárias por mútuo acordo. 

O lugar e .a data das reuniões serão fixados por via diplomática. 

Artigo XXII 

As Partes Contratantes, no âmbito do Convênio de Cooperação Turísti
ca, de 7 de novembro de 1975, promoverão iniciativas particulares e facilita~ 
rão, em sua esfera de competência, programas destinados a conjugar esforços 
para o desenvolvimento das correntes turisticas entre o Brasil e o Peru, assim 
como a atração de turismo externo para os seus territórios. 

Artigo XXIII 

O presente Tratado entrará em vigor na data da troca dos respectivos 
Instrumentos de Ratificação e terá_ vigência indefinida. Qualquer das Partes 
Contratantes poderá denunciá-lo, cessando seus efeitos 90 dias após o recebi
mento da notificação da denúncia. 

Em fé do que, os abaixo assinados firmam o presente Tratado, em dois 
exemplares originais, cada um nos idiomas português e castelhano, sendo am
bos os textos igualmente autênticos 

Feito na cidade de Brasília, aos 16 dias do mês de outubro de 1979. 
Pela República Federativa do Brasil - Ramiro Saraiva Guerreiro. 
Pela República do Peru - Carlos García Bedoya. 

. Faço saber que o Congresso_ Nacional aprovou, nos termos do art. 44; inciso I; da ConstituiÇão, e eu, Luiz Viana, Pre-
Sidente do Senado Federal, promugo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 122, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil c a Organi:taçào das Nações Uni
das para Alimentação e Agricultura- FAO sobre o estabelecimento de um Escriti)rio de Representação da FAO em 
Brasília, celebrado em Roma a 19 de novembro de 1979. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo entr~a República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura- FAO sobre o estabelecimento de um Escritório de Representação da FAO em Brasília, ce
lebrado em Roma de 19 de novembro de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO 
E AGRICULTURA SOBRE O ESTABELECIMENTO 

DE UM ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 
DA FAO EM BRASILIA, BRASIL 

CONSIDERANDO que a 69• Sessão do Conselho da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (doravante referida como 
'

4 F AO") aprovou o estabelecimento de um Escritório çle Representação da 
F AO a nível de país; e 

CONSIDERANDO que o Governo da República Federativa do Brasil 
(doravante referido como .. o Governo") expressou o desejo de que um escri~ 
tório de Representante da F AO seja estabelecido em Brasília, Brasil, e que o 
Diretor-Geral concordou em estabelecer tal Escritório; 

O Governo e a FAO acordaram o seguinte: 

Artigo I 

Representação da F A O no Brasil 

A FAO indicará um Representante para o Brasil e, dentro dos limites de 
seu orçamento aprovado, nomeará para o seu Escritório o pessoal que se fizer 
necessário para assistir tal representante no exercício de suas funções. Antes 
de nomear um Representante para o Brasil, a FAO deverá submeter o seu 
nome e Curriculum Vitae à aprovação do Governo. Uma vez recebida a apro
vação, a F AO deverá informar o Governo sobre os nomes dos dependentes 
do Representante que residirão em sua companhia durante a sua permanên
cia no posto. A F AO consultará o GOverno em relação a todo membro es
trangeiro do seu pessoal cujo nome for proposto para o escritório. 

Artigo 11 

Funções do Representante da FAO 

1. O Representante da F AO representará a F AO no Brasil e será res
ponsável, nos limites da autoridade a ele delegada, por todos os aspectos das 

atividades da F AO no país. No efetivo exercício de suas funções. o Represen
tante da F AO terá acesso direto, através do Ministério das Relações Exterio~ 
res ou através de autoridade nacional designada pelo referido Ministério, aos 
níveiS apropriados de política e planejamento do Governo, nos setores da 
economia agrícola, pesqueira e- florestal, assim como às autoridades centrais 
de planejamento. 

2. As funções do Representante da F AO incluirão, conforme o caso, as 
seguinteS: 

- informar o Governo da posição do Diretor-Geral com respeito a 
problemas globais para cuja solução ele possa ser chamado a contribuir; 

- fornecer ao Governo informações suplementares sobre as decisões 
dos órgãos diretivos da F AO e relatórios de acompanhamento da implemen
tação dessas decisões; 

-manter contacto com os órgãos governamentais de administração 
agrícola, pesqueira e florestal e com instituições e associações nacionais liga
das a esses setores da economia e orientá-los quanto aos serviços que a FAO 
lhes possa oferecer; 

- fornecer regularmente ao Escritório Central da F AO informações 
atualizadas sobre a situação agrícola e de abastecimento alimentar no país, 
para inclusão nos siStemas globais de controle da F AO; 

- servir de canal para transmitir as solicitações de assistência que faça o" 
Governo em casos de emergência e coordenar as medidas de socorro da FAO;r 

- obter a aprovação governamental para as visitas ao país de funcio
nários e missões -da FAO e providenciar a sua apresentação às autoridades 
competentes; 

-assistir o Governo na coleta e análise de dados sobre o desenvolvi
mento dos setores agrícola, pesqueiro e florestal; 

-contribuir para a identificação de ãreas em potencial para projetas de 
assistência técnica ou de investimento; 

- informar o Governo de ãreas em que a F AO possa oferecer assistên
cia prãtica, por meio de projetes financiados por recursos extra
orçamentários ou através de seu próprio Programa de Cooperação TéCnica; 
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-proporcionar assistência técnica para formulação de prcijetoS e acon
selhar sobre as fontes apropriadas de financiamento; 

-assumir as responsabilidades cabíveis, relacionadas com a implemen
tação dos projetes da F AO, quando, para tanto, tiver a autorização da 
Diretoria-Geral. 

Artigo III 

Assistência Técnica 
Toda assistência têcnica-ptoporcionada pela FAO por meio dos seus 

próprios recursos orçamentários deverá ser coberta por acordos específicos 
entre o Governo e a FAO. 

Artigo IV 
Contribuição Governamental 

O Governo, através do Ministério da AgriCültura, prestará assistência ao 
estabelecimento e efetivo funcionamento do Escritório do Representante da 
F AO no Brasil, emprestando à F AO instalações, móveis, material de escri
tório e demais acessórios, bem como um aparelho de telex e tdefOfies, e deve
rá também proporcionar pessoal de apoio técnico e administrativo e serviços 
de limpeza e manutenção para as instalações acima mencionadas. As despe
sas decorrentes do us_o diário dos apai:elho-s de telex e telefones e quaisquer 
outras que a FAO considerar necessárias ao bom funcionamento do Escri
tório, correrão inteiramente à conta da FAO. A contribuição governamental 
está especificada no Anexo ao presente Acordo. 

Artigo V 

Privilégios e imunidades 
O Governo aplicará à FAO, aos funcionários, recursos, propriedades e 

ativos dessa Organização as cláusulas da Co-nvenção sobre Privilégios e Imu
nidades das Agências Especializadas. O Governo concorda igualmente em 
outorgar à F AO e ao Representante da F AO e seus funcionários, privilégios e 
imunidades nunca inferiores àqueles concedidos a qualquer outra organi
zação internacional ou agência do Sistetria das Nações Unidas e seus funcio
n ãrios no BrasiL 

Artigo VI 

A cesso e Estada 
O Governo deverá tomar as medidas necessárias, no contexto das nor~ 

mas regulamentares nacionais, para facilitar a entrada, estada e partida do 
Brasil de todas as pessoas que venham visitar o Escritório do Representante 
da F AO, em missão oficial, bem como a viagem de pessoal de instituições na
cionais, quando nec:§Sária, em conexão com as atividades da FAO. 

Artigo VII 
Entrada em Vigor 

O presente Acordo entrará em vigor na data em que a FAO acusar ore
cebimento da notificação do Governo de que o Acordo foi aprovado segundo 
as normas constitucionais bra_sileiras. 

Artigo VIII 

Emendas 
Emendas ao presente Acordo poderão ser propostas por qualquer ,das 

partes. Qualquer emenda, desde que mutuamente concertada, poderá ser efe~ 
tuada por troca de notas e entrará em vigor na data em que a FAO acusar o 
recebimento da notificação do Governo de que a emenda foi aprovada segun
do as normas constitucionais brasileiras. 

Artigo IX 

Término 
O presente Acordo poderá ser terminada por acordo mútuo ou mediante 

denúncia, efetuada por escrito e com antecedência mínima de um ano. 
EM F~ DO QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados para 

tal fim, assinaram o presente Acordo. 

Feito em Roma, aos 19 dias do mês de novembro de 1979, em dois origí
nãis, rtos idiomas português e inglês. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Angelo Amaury Stâbi-
le). 

Pela Organização das Nações Unidas_ para Alimentação e Agricultura: 
(Edouard Saouma). 

ANEXO 
l. A contribUição do Governo, referida no Artigo IV do Acordo, con

sistirá em proporcionar, através do Ministério da Agricultura e pelo tempo de 
duração do presente acordo: 

- o empréstiino de instalações para o Escritório do Representante da 
FAO, compreendendo uma (1) sala para o Representante e cinco (5) salas si
tuadas em instalações separadas das dependências oficiais do Ministério, que 
foram colocadas à disposição da FAO pela Secretaria Nacional de Defesa 
Agropecuária (SNAO); 

- o emprésümo de mobília, material de escritório e demais acessórios 
necessários ao bom funcionamento do Escritório do Representante da F AO; 

-a instalação e aluguel mensal de uma máquina de telex e a instalação 
de telefones, ficando e_ntendidos que as despesas referentes ao uso diário dos 
citados aparelhos de telex e telefones CQrrerão à conta da FAO; 

-água e eletricidade usados em comum com a SNAD. 
2. O Ministério da Agricultura deverá recrutar e colocar à disposição 

do Escritório do Representante da FAO o seguinte pessoal de apoio técnico e 
administrativo: 

-um (I) Engenheiro Agrônomo 
- dois (2) Secretários BilíngUes 
-um (I) Bibliotecário 
- um (I) Arquivista 
- um (I) Motorista 
- um (l) Mensageiro 
3. O Ministério da Agricultura deverá prover, através da SNAD, ser

viço de manutenção e limpeza para as iri.Stalações, bem como alguns serviços 
de manutenção para os veículos oficiais (lavagem, lubrificação e trocas de 
óleo). 

4. Qualquer aspecto não previsto, ou quaisquer mudanças que se 
façam necessárias para a melhor implementação do Artigo IV do Acordo, ao 
qual este Anexo sé refere, deverão ser resolvidos por acordo mútuo entre o 
Ministério da Agricultura e a FAO, após consulta ao Miilistério das Relações 
Exteriores. 

A VISO N• 576 - SUPAR/79. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Wilson Braga 

Em 17 de dezembro de 1979. 

DD. Primeiro-Secretário da Câri:tara dos Deputados 
Brasília-DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: 
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro- de Estado das Relações Exteriores, relativa ao 
texto do Acordo entre 9 Governo da República Federativa do Brasil e a Or
ganização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) sobre o 
estabelecimento de um Escritório de Representaçã.o da FAO em Brasília, ce
lebrado, em Roma, a 19 de novembro de 1979. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e consideração. - Golbery do Couto e Silva, Ministro Chefe 
do Gabinete Civil. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 123, DE 1980 

Aprova o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo - CIT, a 21 de 
março de 1979. 

Art.l• É aprovado o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo 
de 1971, aprovado na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo- CIT, a 21 de março de 
1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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PROTOCOLO DE 1979 PARA A QUINTA PRORROGAÇÃO DA 
CONVENÇÃO SOBRE O COMf:RCIO DO TRIGO DE 1971 

Os Governos partes neste Protocolo: 
Considerando que a Convenção sobre o COmércio do Trigo de 1971 (do

ravante denominada "a Convenção") do Acordo Internacional do Trigo de 
1971, que foi prorrogada em virtude de Protocolo em 1978. expira a 30 de ju
nho de 1979, 

Convieram no seguinte 

Artigo I 
Prorrogação, expiraçãO e término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção 
permanecerá em vigor eilfre- as partes deste Protocolo até 30 de junho de 
1981, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional Sobrê o Trigo en
trar em vigor antes de30 de junho de 1981, este Protocolo permanecerã em vi
gor somente até a data da entrada em vigor do novo Acordo. 

Artigo 2 
Disposições inoperantes da Convenção 

As seguintes disposições da Convenção deverão ser consideradas inope-
rantes a partir de 19 de junho de 1979: 

a) parãgrafo 4 do artigol9; 
h) Artigo 22 a 26 inclusive; 
c) parãgrafo I do Artigo 27; 
d) Artigo 29 a 31 inclusive. 

Artigo 3 
Definição 

Qualquer referência Deste Protocolo a um .. Goyerrío" ou "Governos" 
será interpretada como incluindo referência à Cori:úmidade Econômica Euro
péia (doravante denominada "a Comunidade"). Conseqileilteinente, qual
quer referência:-ileste-Protocolo à ' 4 assinatura", "'depósito dos instrumentos_ 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão", .. instrumento de adesão" 
ou .. declaração de aplicação provisória" por um Governo, deverã, no caso da 
Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou declaração de 
aplicação provisória em nome da Comunidade pela sua autoridade compe
tente e o depósi~o do instrumento requerido pelos procedimentos instituCio
nais da Comunidade para a conclusão de um Acordo Internacional. 

Artigo 4 
Finanças 

A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou importador, 
que adira a este Protocolo na forma do parãgrafo 1 (b) do seu Artigo 7, serã 
fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e o período 
remanescente do corrente ano~safra, porêm as cOntribuições estabelecidas 
para outros membros exportadores e importadores para o corrente ano-safra 
não serão alteradas. 

Artigo 5 
Assinatura 

Este Protocolo estarã aberto à assinatura, em Washington, de 25 de abril 
de 1979 atê e inclusive 16 de maio de 1979, pelos Governos dos países.partes 
da Convenção em sua forma prorrogada em virtude do Protoc-olo de 1978 ou 
tidos provisoriamente como partes da ConVenção em ·suã forma prorrogada 
em virtude do Protocolo de 1978, em 21 de março de 1979, ou que sejam 
membros das Nações Unidas, das suas agências especü1lizadas ou da Agência 
Internacional de Energia Atômic3., e estejam relacion~da~ no Anexo A ou no 
Anexo B da ConVenção. 

Artigo 6 
RatificaçãO~ CiCeitaçãó, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estarã sujeito a ratificação, aceitação, aprovação ou con
clusão por cada um dos Governos signatários, eni COnformidade com seus 
respectivos procedimentos constitucionais- ou institucionais. Os instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão serão depositados junto ao 
Governo dos Estados Unidos da América em data não posterior ao dia 22 de 
junho de 1979, ressalvandowse que o Conselho pode conceder uma ou mais 
prorrogações de prazo a qualquer Governo signatário que não tenha deposi
tado seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão até 
essa data. 

Artigo 7 
Adesão 

1. Este Protocolo estarã aberto à adesão: 
a) atê 22 de junho de 1979 pelo Governo de qualquer membro relacíonaw 

do no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvandowse que o Canse-

lho pode conceder uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo 
que não tenha depositado seu instrumento nessa data, e 

b) depois de 22 de junho de 1979 pelo Governo de qualquer membro das 
Nações Unidades, de suas agências especializadas ou da Agência Internacio
nal de Energia Atômica, nas condições que o Conselho considerar apropria· 
das por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos membros exporta
dores e dois terços dos votos emitidos pelos membros importadores. 

2. A adesão se efetuará através do depósito de um instrumento de ade
são junto ao Governo dos Estados Unidos da Amêrica. 

3. Quando, para fins da aplicação da Convenção deste Protocolo, for 
feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção, 
qualquer membro cujo Governo tenha aderido à Convenção nas condições 
prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo em conformidade com o pará
grafo l(b) deste Artigo, serã considerado como estando relacionado no Ane
xo apropriado. 

Artigo 8 
Aplicação provisória 

Qualquer Governo signatário poderã depositar junto ao Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste 
Protocolo. Qualquer outro Governo qualifícado para assinar este Protocolo 
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pelo Conselho poderá também depo
sitar junto ao Governo dos Estados Unidos da América uma declaração de 
aplicação provisória. Qualquer Governo que deposite tal declaração aplicará 
provisoriamente este Protocolo e serã provisoriamente considerado parte do 
mesmo. 

Artigo 9 
Entrada em vigor 

l. Este Protocolo entrarã em vigor entre os Governos que tenham de
positado instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou 
adesão, ou declarações de aplicação provisória, de acordo com os Artigos 6, 7 
e 8 deste Protocolo até 22 de junho de 1979, como segue: 

a) em 23 de junho de 1979, em relação a todas as disposições da Con
venção, menos os Artigos 3 a 9 inclusive e, ao Artigo 21; 

b) em l 9 de julho de 1979, em relação aos Artigos 3 a 9 inclusive, e ao Ar
tigo 21 da Convenção, se taiS iilstrumentos de ratificação, aceitação, apro
vação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória tiverem 
sido depositados o mais tardar até 22 de junho de 1979 em nome dos Gover
nos represent?ndo membros exportadores que detenham pelo menos 60% dos 
votos indicados no Anexo A e representando membros importadores que de
tenham 50% dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem detido tais vo
tos, respectivamente, se fossem partes ria Convenção naquela data. 

2. Este Protocolo entrará em vigor para qualquer Governo que deposiw 
te um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão 
depois de 22 de junho de 1979, de acordo com as disposições pertinentes deste 
Protocolo, na data em que se efetue tal depósito, ficando entendido que ne
nhuma parte do mesmo entrarã em vigor para tal Governo atê que essa parte 
entre em vigor para os demais Governos na forma dos parágrafos 1 ou 3 deste 
Artigo. 

3. Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o parágrafo 1 
deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos de ratifi
cação, aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de apli
cação provisória, poderão decidir por consenso mútuo que o mesmo entre em 
vigor entre aqueles Governos que tenham depositado seus instrumentos de 
ratificação, ac~itação, aprOVação, conclusão ou adesão, ou declarações de 
aplicação provisória. 

Artigo 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O Governo dos Estados UnidOs da Amêrica na qualidade de Governo 
depositário notificará todos Os Governos signatários ou aderentes_ de cada as
sinatura, ratificação, aceitação, aprovação, conclusão, aplicação provisória e 
adesão a este Protocolo, bem como de cada notificação e aviso recebido na 
forma do Artigo 27 da Convenç1io e de cada declaração e notificação recebida 
na forma do Artigo 28 da Convenção. 

Artigo 11 
Cópia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em vigor definitiva deste Protocolo, o 
Governo depositário reineterá- Uma cópia autêntica deste Protocolo nas 
línguas inglesa, fiai1cesa, russa e espanhola ao Seci:-etãrio-Geral das Nações 
Unidas para registro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Uniw 
das. Qualquer emenda a este Protocolo serã comunicada da mesma forma. 
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Artigo 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos de 1979, instituídos 
para a quinta prorrogação do Acordo Internacional do Trigo de 1971. 

Em testemunho do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
para esse fim por seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram este 

Protocolo nas datas que aparecem ao lado de suas respectivas assinaturas. 
Os textos deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola 

serão igualmente autêntico~. Os originais ser~o depositados junto ao Gover
no. dos Estados Unidos da América, que transmitirá cópias autênticas do 
mesmo a cada parte signatária ou aderente e- ao Secretário-Executivo do Con-
selho. · 

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, nos termos do art.44, inciso I, da Coristituíção, e eu, LUIZ 
VIANA, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 124, de 1980 

Aprova o texto do Protocolo de 1978 para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 
1971, aprovado na conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo- CIT, a 23 de 
março de 1978. 

Art. I• É aprovado o texto do Protocolo de 1978, para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do 
Trigo de 1971, aprovado na Conferência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo- CIT, a 23 de 
março de 1978. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de novembro de 1980 - Senador Luiz Viana. Presidente 

PROTOCOLO DE 1978 PARA A QUARTA PRORROGAÇÃO 
DA CONVENÇÃO SOBRE O COMtRCIO DO TRIGO DE 1971 

Os Governos partes neste ProtocOlo: 
Considerando que a Convenção sobre o Comêrcio do Trigo de 1971 (do

ravante denominada '"a Convenção") do Acordo Internacional do Trigo de 
1971, que foi prorrogado em virtUde do Protocolo em 1976, expira a 30 de ju
nho de 1978, 

Convieram no seguinte: 

Artigo 1 
Prorrogação, expiração e término da Convenção 

Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção 
permanecerã em vigor entre as Partes deste ProtocOlO até 3õ de.junho ·de 
1979, ressalvando-se que, se um novo Acordo Internacional sobre o Trigo en
trar em vigor antes de30 de junho de 1979, este Protocolo permanecerã em vi
gor somente até a data da entrada em vigor do novo Acordo. 

Artigo 2 
Disposições inoperantes da ConVenção 

As seguintes disposições da Convenção deverão ser consideradas inope-
rantes a partir de 1• de julho de 1978: 

a) parãgrafo 4 do Artigo 19; 
b) Artigos 22 a 26 inclusive; 
c) parãgrafo 1 do Artigo 27; 
d) Artigo 29 a 31 inclusive. 

Artigo 3 
Definição 

Qualquer referência neste Protocolo a um "Governo" ou uGovernos'' 
será interpretada como incluindo referência à Comunidade Econôrriica Euro
péia (doravante denominada '4 3 Comunidade"). Consequentemente, qual
quer referêncía neste Protocolo à .. assinatura", "depósito dos instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprOvação ou conclusão", "instrumento de adesão" 
ou "declaração de aplicação provisória" por um Governo, deverã, no caso da 
Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou declaração de 
aplicação provisória em nome da Comunidade Pela sua autoridade compe
tente e o depósito do instrumento requerido pelos procedimentos institucio
nais da Comunidade para a conclusão de um Acordo Internacional. 

Artigo 4 
Finanças 

A contribuição inicial de qualqu.er membro exportador ou importador 
que adira a este Protocolo na forma do parágrafo l (b) do seu Artigo 7, será 
fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos e o perjodo 
remanescente do corrente ano-safra, porém as contribuições estabelecidas 
para outros membros exportadores e importadores para a corrente ano-safra 
não serão alteradas. 

Artigo 5 
Assinatura 

Este Protocolo estará aberto à assinatura em Washington de 26 de abril 
de 1978 até e inclusive 17 de maio de 1978, pelos Governos dos países partes 
da Convenção eni sua forma prorrogada em virtude do Protocolo de 1976 ou 
tidos provisoriame~te como partes da Convenção em sua forma prorrogada 
em virtude do Protocolo de 1976, em 23 de março de 1978, ou que sejam 
membros das N açQes_ Unidas, 4as suas agências especializadas ou da Agência 
Internacional de Energia Atómica, e estejam relacionadas no Anexo A ou no 
Anexo B da Convenção. 

Artigo 6 
Ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão 

Este Protocolo estarã sujeíto a ratificação, aceitação, aprovação ou con
clusão por cada um dos Governos signatários, em conformidade com seus 
respectivos procedimentos ·constitucionais ou institucionais. Os instrumentos 
de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão serão depositados junto ao 
Governo dos Estados Unidos da América em data não posterior ao dia 23 de 
junho del978, ressalvando-se que o Conselho __ pode conceder uma ou mais 
prorrogações de prazO a qualquer Governo signatário que não tenha deposi
tado seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou conclusão até 
essa data. 

Artigo 7 
Adesão 

I. Este Protocolo estará aberto à adesão: 
a) até 23 de junho de 1978 pelo Governo de qualquer membro relaciona

do no Anexo A ou B da Convenção nessa data, ressalvando-se que o Conse
lho pode conceder uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo 
que não tenha depositado seu instrumnento nessa data, e 

b) depois de 23 de junho de 1978 pelo Governo de qualquer membro das 
Nações Unidas, de suas agências especializadas ou da Agência Internacional 
de Energia Atômica, nas condições que o Conselho considerar apropriadas 
por não menos de dois terços dos votos emitidos pelos membros exportadores 
e dois terços dos votos emitidos pelos membros importadores. 

2. A adesão se efetuarã através do depósito de um instrumento de ade
são junto ao Governo dos Estados Unidos ·da América. 

'""3. Quando, para fins da aplicação da Convenção deste Protocolo, for 
feita referência- a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção, 
qualquer membro cujo Governo tenha aderido .à Convenção nas condições 
prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo em conformidade com o parâ
grafo 1 (b) deste Artigo, será considerado como estando relacionado no Ane
xo apropriado. 

Artigo 8 
Aplicação provisória 

Qualquer Governo signatário poderã depositar junto ao Governo dos 
Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste 
Protocolo. Qualquer outro Governo qualificado para assinar este Protocolo 
ou cujo pedido de adesão seja aprovado pelo Conselho poderá também depo-
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sitar junto ao Governo dos Est:;~dos Unidos_ da América uma declaração de 
aplicação provisória. Qualquer Governo que deposite tal declaração aplicarâ 
provisoriamente este protocolo e serã provisoriamente considerado parte do 
mesmo. 

Artigo 9 
Entrada em vigor 

I. Este Protocolo entrarã em vigor entre os Governos que tenham de· 
positado instrumentos de ratificação, aceitação, aproVãÇão, conclusão ou 
adesão, ou declarações de aplicação provisória, de acordo com os Artigos 6, 7 
e 8 deste protocolo até 23 de junho de 1978, como segue: 

a) em 24 de junho de 1978, em relação a todas as disposições da Con
venção, menos os Artigos 3 a 9 iriclusive e ao Artigo 21; e 

b) em J9 de julho de 1978, em relação aos Artigos 3 á 9 iilclusive, e ao Ar
tigo 21 da Convenção, se tais insirlinle"ntos de ratificayão, aceitação, apro
vação, conclusão ou adesão, ou declarações de aplicação provisória tiverem· 
sido depositados o- mais tardar até 23 de junho_ de 1978 em nome dos Gover· 
nos representando membros exportadores que detenham pelo menos 60% dos 
votos indicados no Anexo A e representando membros importadores que de
tenham 50% dos votos indicados no Anexo B, ou que tivessem detido tais vo
tos, respectivamente, se fossem partes da Convenção naquela data. 

2. Este Protocolo entrarã em vigor para qualquer Governo que deposi
te um instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, c-onclusão ou adesão 
depois de 23 de junho de 1978, de acordo com as disposições pertinerites deste 
Protocolo, na data em que se efetue tal depósito, fic<indo entendido que ne
nhuma parte do mesmo entrarã em vigor para tal Governo até que essa parte 
entre em vigor para os demais Gover•nosna forma dos parâgrafos 1 ou 3 deste 
Artigo. 

3. Se este Protocolo não entrar em vigor de acordo com o parâgrafo 1 
deste Artigo, os Governos que tenham -depositado instrumentos de ratifi
cação; aceitação, aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de apli
cação provisória, poderão decidir por consenso mútuo que o mesmo entre em 

vigor entre aqueles Governos que tenham depositado seus instrumentos de 
ratificação, aceitação~ aprovação, conclusão ou adesão, ou declarações de 
aplicação provisória. 

Artigo 10 
Notificação pelo Governo depositário 

O GoVerno dos Estados Unidos da América na qualidade de Governo 
depositârío notificarâ todos os Governos signatários ou aderentes de cada as
Sinatura, ratificação, aceitação, aprovação, conclusão, aplicação provisória e 
adesão a este Protocolo, bem como de cada notificação e aviso recebido na 
forma do Artigo 27 da Convenção e de ca,da declaração e notificação recebida 
na forma do Artigo 28 da Convenção. 

Artigo II 
Cópia autêntica do Protocolo 

Logo que possível, após a entrada em vigor definitiva deste Protocolo, o 
Governo depositârio remeterá uma cópia autêntica deste Protocolo nas. 
línguas inglesa, francesa, russa e espanhola ao Secretãrio-Geral das Nações 
Unidas para registro de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Uni
das. Qualquer emenda a este Protocolo serã comunicada da mesma forma. 

Artigo 12 
Relação do Preâmbulo com o Protocolo 

Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos de 1978 instituídos 
para a quarta prorrogação do Acordo Internacional do Trigo de 1971. 

Em testemunho do que os abaixo-assinados, devidamente autorizados 
para esse fim por Seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram este 
Protocolo nas datas que aparecem ao lado de suas assinaturas. 

Os textos_ deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola 
serão igualmente autênticos. Os originais serão depositados junto ao Gover
no dos Estados Unidos da América, que transmitirã cópias autênticas do 
mesmo a cada parte signatãria ou aderente e ao Secretãrio-Executivo do Con
selho. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 190• SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes à seguinte matéria: 

- Emenda de Plenãrio ao Projeto de Lei da Câmara no;> 149/78 (n9 
5.721-B/78, na Casa de origem), que autoriza a alienação de bens imóveis 
da União, situados na área urbana de Guajarâ·Mirim, no Território Fede
ral de Rondônia, e dá outras providências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12/79 (n' 12-B, de 1979, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acord_o entre o Governo da 
República Federativa do Brasil_ e o Governo Militar Federal da República 
Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos territórios 
e além, concluído em Brasília, a 10 de janeirO de_J979. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento do Oficio n• S-41 /80, do Sr. Governador do Estado 
de Goiãs, solicitando autorização do Senado a fim de que aquele Estado 
possa -contratar um empréstimo externo no valor que menciona para o fim 
que especifica. 

1.2.J - Comunicação 

-Do Sr. Senador Luiz Fernando Freire, que se ausentarã do País. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Abertura de uma nova fronteira 
agrícola para a expansão da produção de trigo no País. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Visita do Presidente João 
Figueiredo ao Estado de Sergipe. 

SENADOR JORGE KALUME- 37• aniver~ãrio da independência 
da República libanesa. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Congratulando-secam servido
res desta Casa e da Câmara dos Deputados, responsãveis pela mostra de 

documentos alusivos ao transcurso do sesquicentenârío do Congresso Na
cional. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N• 546/80, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria do ilustre so
ciólogo Luiz Carlos Mancini, coordenador de Comunicação Social, publi
cado no Jornal do Brasil .. de 19 de outubro último. 

- N_o;> 547/80, do Sr. Senador Bernardino Viana, solicitando a trans
cr_ição, nos Anais do Senado Federal, da palestra do Sr. Ministro Murillo 
Macedo, do Trabalho, na inauguração do edifício sede da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Comércio, em Brasília, no dia 19-11-80. 

- N9 548/80, do Sr. Senador Dirce_u Cardoso, solicitando à Mesa lhe 
seja forne_cida, no prazo mínimo possíVel, a relação de todos os emprésti
;nos votados pelo Senado em 1980, destinados a Estados e Municfpios e 
Sociedades de economia mista. 

1.3- ORDEM DO DIA 

...... Projeto de Resolução n"' 140/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Gra.nde do Sul, a elevar, em Cr$ 6.479._140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzei
ros), o montante de sua dívida- cori.S61iâada. Votação adiada por falta- de 
quomm. 

-Projeto de Resolução n9 141/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de empréstimo eXternO, no valor de 
US$ 20.000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a investimentos prioritários naquele Estado. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 142/80, que autOriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessen
la e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n'l 143(80, que autoriza a Prefeitura de 
Mauã-SP, a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, no
yecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e vin-
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te centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n.,.. 144/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis-MT, a elevar, em Cri 122.090:354,00 (cento e vinte 
e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUenta e quatro cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerime-nto n9 539/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgên
cia para o Projeto de Lei do Senado n.,.. 248/79, do Senador Itamar Franç9, 
que regulamenta o exercício da profissão de maitre e garçom, e dã outras 
providências. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n9 540/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, ur
gência para a Indicação n.,.. 2/75, do Senador Itamar FranCo, que sugere à 
Comissão Diretora inStituir, no Senado Federal, estãgios para universi
tãrios, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 314/79, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dã nova redação ao art. 59 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• 
de maio de 1943. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 131/80, que suspende, 
em parte, a execução da ConvenÇão Internacional do Trabalho n9 I 10, ra
tificada pelo Decreto Legislativo n.,.. 33, de 5 de agosto de 1964, promulga
da pelo Decreto n• 58.826, de 14 de julho de 1966. Aprovada. A promul
gação. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 65/80 (n• 3.543/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a institUir a Fundação Centro de FormaçãO do Serviço 
Público, e dã outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 68/80 (n• 2:973/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, instituindo, na 
Fundação do Projeto Rondon, a concessão de bolsas especiais a estudan
tes, nas condições que especifiCa, e dã outras providências. Discu-ssão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 69/80 (n• 3.160/80, na Casa de ori· 
gem). de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial a Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras providências. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 74/80 (n• 3.945/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a alterar efetivos de postos fixados em decreto, na forma do 
art. 2• da Lei n• 6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do 
Exército em tempo de paz, e dâ outras providências. Discussão encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/79 (n• 32/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Convênio sobre Transporte Interna
cional Terresrre. aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públi
cas e Transporte-dos países do Cone Sul. Discussão so_brestada por falta de 
quorum para votação do Requerimento n~' 549 j80, de adiamento da dis
cussão para o dia 27 de novembro de 1980, tendo usado da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 1/80 (n• 28/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do convênio de criação de um Conselho 
de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 
1950. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 10/80 (n'49 /80, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto da Resolução n9 WHA 29.38, aprovada 

pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de ResOlução nl' 147 j80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a reafizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), destinado 
ao programa de investimentos dÇJ Estado. Discussão sobrestada por falta 
de quornm para votação do Requerimento n.,.. 550/80, de adiamento da dis
cussão para o dia 28 de novembro de 1980, tendo usado da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 148/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuãria. Discussão sobrestada por falta de quo
rnm para votação. do Requerimento n9 551/80, solicitando reexame da Co
missão de Finanças, tendo usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

- Projeto de Lei do Senado n• 283/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, dando _nova redação ao art. 39 da Lei nl' 6.243, de 24 de 
setembro de 1975,_que regula a situação do aposentado pela Previdência 
Social que volta ao trabalho e a do segurado que se vincula a seu regime 
após completar 60_ (sessenta) anos de idade, e dã outras providências. 
Aprm:ado, em segundo turno. À Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 73/80 (n' 3.598/80, na Casa de ori
gem), que cria o quadro permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dã outras providências. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quqrnm. 

- Projeto de Lei do Senado n• 112/80, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Badaró, que altera o art. 126 do Decreto-lei nl' 941, de 13 de ou
tubro de 1969. Declarado prejudicado. Ao" Arquivo. 

1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HELV!D/0 NUNES- Reformulação do sistema tribu
tãrio nacional, a propósito da tramitação da Proposta de Emenda à Cons
tituição n• 86/80, que altera os arts. 23, 24 e 25, da Constituição Federal. 

SENADOR ALMIR PINTO - Visita realizada pelo Senhor Presi
dente da República ao Nordeste do País e as conclusões de S. Ex' sobre a 
situação daquela região. 

SENADOR MAURICIO LEITE- Saudação ao General Antônio 
Bandeira, no momento em que S. Ex' deixa o serviço ativo do Ex.ército 
Brasileiro. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Apelo ao Sr. Ministro do 
Interior, em favor de medidas que visem a assistir às populações de cidaw 
des do Estado de Goiãs, localizadas às margens dos rios Araguaia e To
cantins, vítimas das cheias ocorridas no início do corrente ano. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Término do prazo para Oferecimento de emendas ao Projeto de 
Resolução n• 146, de 1980. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Evelãsio Vieira, proferido na sessão de 20-11-80. 
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 20-11-80. 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 190~ SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOSSRS. LUIZ VIANA', GASTÃO MüLLER, 
JORGE KALUME E ALMIR 

PINTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Eunice Michiles - Evandro Carrei
ra- Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Alberto 

Silva- Bernardino Viana- Helvidio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Maurício Leite - Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante -
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana -
Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -!ta-. 
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mar Franco- Tanctedo Neves- José Caixeta___; Henrique Santillo- Be
nedito Caitelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Evelâ
sio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inicilimos ·nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 1.118, 1.119 e 1.120, DE 1980 

Sobre a Emenda de Plenário .ap. Projeto de Lei da Câ
mara. n.0 149, de 1978 (n.0 5. 721-B, de 1978, n& Casa. de 
origem), que Hautoriza a alienação de bens imóveis da 
União, situados na área urbana de Guajará-Mirim, no Ter
ritório Federal de Rondônia, e dá outras providências". 

PARECER N.0 1.118, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 

Retorna à nossa apreciação o PLC n.o 149/78, em decorrência 
da Emenda n.O 1, de Plenário, de autoria do ilustre Senador Ama
ral Furlan, a qual, em- "resumo, objetiva estender os bene-fício.s do 
Projeto aos servidores públicos de Brasília. 

Ora. a proposição visa a auto.rizar a União a -alienar imóveis na 
cidade de Guajarã-JMirim, Rondônia, cuja manutenção é-lhe one
rosa, beneficiando com essa venda, preferencialmente, aos servi
dores que neles já residam. Não há como harmonizar a pretensão 
inicial com o que se pleiteia na Emenda, a não ser por generosa 
ampliação o que, evidentemente, contraria o espírito do gesto que 
a Administração pública traz ao exame do Congresso. 

A questão da aquisição de imóveis residenciais cedidos em ca
ráter precário a funcionários que servem em Brasília, é matéria 
controversa e não calieria, através de simples Emenda, no conjun
to de medidas de que trata o Projeto em análise, especificamente. 

Diante do exposto e por conter matéria estranha ao mérito 
do PLC n.o 149, de 1978, nosso parecer é pela rejeição da Emenda 
n.o 1, de Plenário, mantendo-se o· Projeto na forma de sua redação 
original. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro, 
Presidente, em exercício - Leite Chaves, Relator - Franco Mon
toro - Helvídio Nunes - Luiz Fernando Freire - A1mir Pinto -
Raimundo Parente - Bernardino Viana - Aderbal Jurema -
Tancredo Neves. 

PARECER N.O 1.119, DE 1980 

Da Comisão de Economia 

Relator: Senador José Lins 
Em decorrência da Emenda n.o 1, de Plenário, de n utori2. do 

ilustre Senador Amaral Furlan, é submetido ao reexame desta dou
ta Comissão de Economia o Projeto de Lei da Câm"-l'a n.0 143/78. 

A proposição em tela autoriza a alienação de bens imóveis da 
União, situados na área urbana de Guajará-Mirim, no Território 
Federal de Rondônia, e dá outras providências. 

Com a Emenda n.0 1, de Plenário, pretende o autor que o Poder 
Executivo destine à venda os imóveis residenciais de S:Ua proprie
dade localizados no Distrito Federal, aos servidores que os venhrun 
ocupando e tenham firmado Termo de Ocupação há mais de 5 
(cinco) anos ininterruptas. 

Sob a ótica estritamente econõmico-financeira, é plausível que 
os argumentos que justificam a iniciativa do Poder Executivo para 
a alienação dos imóveis residen-ciais de sua propriedade, situados 
no Território Federal de Rondônia, possam servir de base para a 
pretensão do autor. 

Todavia devemos ter em conta as peculiaridades locacionais 
que envolvem as operações de compra e venda de imóveis residen-
ciais de propriedade da União. _ 

Os imóveis residenciais de propriedade da União em Brasília 
estão vinculados a uma legislação especifica e submetidas a admi
nistração de entidade própria, vinculada ao DASP e que, apesar de 
desenvolver politica habitacional paralela, se· encontra desvi·neula
da do Sistema Financeiro de Habitação, gerido pelo BNIH. 

Dessa forma, é inconveniente que o finan_ciamento de.s:ses imó':" 
veis seja realizado segundo disposto em instruções do Ministro de 
Estado do Intel'ior, bem como, que os recursos provenientes das 
alienações sejam re"COlhid~s ao BNH. 

Assim sendo, em suma, por se tratar de matéria que requer um 
instrumento legal próprio, tendo em conta aprofundados estudos 
de sua_ especificidade, somos pela rejeição da 1Emenda n.0 1, de 
Plenário, e pela manutenção da proposição com a sua redação ori
ginal. 

Sala das Comissões, 20 de novembfo de 1980-, - Teot5nio Vilela, 
Presidente - José Lins, Relator - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas - Vicente Vuolo - José Richa. 

PARECER N.O 1.12l>, DE 1980 

Da ComiSsão de Finanças 

Relator: Senador .Jorge Kalwne 

Vem a exame desta Comissão a Emenda n.O 1, de Plenário, ao 
Projeto de Lei n.O 1'l9, de. 1978, de_ iniciativa do Senhor Presidente 
da República, o qual autoriza o Governo do Território Federal de 
Rondô_nia _a vender os imóveis residenciais de propriedade da 
União, sob sua administração, ocupados por servidores públicos do 
referido Território, localizados na área urbana de Guajará-Mlrim, 
na forma e condições ali propostas. 

A Emenda em exame, apresentada pelo ilustre Senador Ama:
ral Furlan, acrescenta dispositivos ao citado Projeto, objetivando 
estabelecer n_o:rma_s disciplinadoras das alienações dé imóveis, de 
propriedade da União no Distrito Federal, e/ou transferências, a 
servidor ou funcionário públi"Co domiciliado em Brasilia, de direitos 
relativos nos referidos imóveis. 

2. A matéria, objeto da Emenda ora examinada, é, a nosso 
ver, com a devida vênia, impertinente, pois introduz numa propo
sição específica, que trata de alienação de bens imóveis em terri
tório federal, normas pertinentes a assunto paralelo, porém, já 
devida e convenientemente disciplinado em legislação própria. 

Com efeito, o Decreto-lei n.0 1.390, de 29-1-75. que ~~dispQe 
sobre o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, a Taxa de Ocupa
ção, a alienação e ocupação de imóveis residenciais da Adminis
tração Federal no Distrito Federal, e dá outras providências" 
estabelece a disciplina correta das alienações de imóveis da União, 
localizados em Brasilfa. 

ora, não nos parece adequada e oportuna a prop,ositura de 
normas modificadoras dessa legislação especifi-ca, através de 
Emenda a projeto que cuida das alienações no Território Federal 
de Rondônia. 

De qualquer forma, feitas essas pequenas observaçõe~, o apro
fundamento do exame das questões de mérito e dos possíveis de
feitos de técnica legislativa ou jurídica escapam ao âmbito de 
c-ompetência desta Comissão. 

3. No plano financeiro, entendemos que qualquer fl,lter~ção 
proposta ao Decreto-lei n.O 1.390, de 1975, será, no mom:ento pre
judicial à sistemática ali prevista, razão por que somos péla rejei
ção de Emenda n.o 1, de Plenário, áo Projeto de Lei n.'? 149, de 
1978. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Cunha Lima~ 
Presidente - Jorge Kalume, Relator - Vicente Vuolo - Alberto 
Silva - Amaral Peixoto - Raimundo Parente - José Richa. -
Jutahy Magalhães - Affonso Camargo - Saldanha Derzi. 

PARECER N• 1.121, DE 1980 

Da Comissã-o- de Economia. Sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 12, de 1979 (n.0 12-B, de 1979, na. Casa de 
origem) qne uaprova o texto do Aco-rdo entre o Governo da 
República. Federativa. d<> Brasil e <> Governo Militar Federal 
da República. Federal da Nigéria Sobre Serviços Aéreos en
tre seus respectivos Territórios e Além, concluídn em Bra
sília, a. 10 de janeiro de 1979". 

Relator: Senador José Lins 

NO uso de suas atli.bulções regimentais, este órgão é chamado 
a opinar sol>re o Projeto de Decreto Legislativo n.o 12, de 1979, 
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli-ca. Fe
d•orativa do Brasil e o Governo MilltM" Federal da Repúl>lica Fe
deral .da Nigéria, sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Ter
ritórios e Além, ·COncluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

A ·matéria origina-se de M-ensagem P.r,esldencial que s-e faz 
acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor 1111nlstro de Es
tado das Relações Exteriores, na qual é esclarecido ·que o Acordo 
"além de inserir-se no contexto da politica de aproximaçãG com 
os país·es aflieanos" vem consolidar uma- "situação de fato exis-
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tente; uma vez que a empresa aé:rl)a bra.s!leira de longo curso já 
vem operando pa:ra aquele pals desde junho tde 1977". 

As Gomi.ssões que .nos precederam no exame da matéria opi
naram, qu~to ao mérito, pela aprovação do texto. Cumpre salien
tar que .a Comissão de Relações Extexiores 1ap.resentou substi·tutivo 
ao projeto de decreto legislativo, oriundo da outra casa do Cone 
gre.sso Nacional, jJOll" entender nece.ssá.r:io deixar patente que os atas 
posteril>rmente firnlados entre os dois paires, visando a alterar o 
texto devem ser submetidos à aprovação congressual. 

No que coinpeie a este órgão al]._a,li.sar, destaque-se a impor
tância que xepresenta para o- incr.emento 1do comércio internacio
nal o estabelecimento de uma Tota de -comunicação co.m País que 
ocupa posicão estratégica no continente afri·cano. Tem o Brasil 
procurado Penetr.ar nos mercados do outro lado do Atlântico Sul 
desde o advento da independência política daqueles .povos. A ta
refa, entretanto, se rev·ela particularmente dlf::-cil, porquanto as 
antigas metrópoles eur-opéias tudo fazem para manter a ·econo
mia africana atr.elada acs .seus interesses comerciais. Não obs
tante os empoecllhos de toda Ol'ldem, os respbifsáVeis pela política 
externa do noss_Q __ .P.ai.s, têm logrado êxito na missão que é, sem 
dúvida, da mais alta Televância para o futuro da nossa _·economia. 

Ante o exposto e considera.ndo que o presente tratado abre 
per.spoe-etlvas promissoras para o relacionamento _internacional do 
Bras'il, somos pe.la aprovação da ·matéria, na forma do substitutivo 
apresentado pela douta Comissão de Rela_c;õ:e~_ Exteriores desta 
Casa. 

Sala das c~ml.ssões, 20 de novembro de 1~80. - :J:eotônio Vilela, 
Presidente-- José Lins, Relator - Vicente Vuolo - Lenoir V ar~ 
gas - José Richa - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Goiãs, o Oficio N9 
S/ 41, de 19 do corrente, solicitando, nos termos do art. 42, inciso IV da Cons
tituição, autOrização do Senado a fim de que aquele Estado possa contratar 
um empréstimo externo, no valor de trinta e cinco milhões de dólares norte~ 
americanos, para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às ComissõeS de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Sobre a mesa, comunicação que 
vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

.t lida a seguinte 
Brasília, 19 de novCmbro de 1980 

Senhor Presidente: 
De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, comunico a V. 

Ex• que estarei ausente do País no período de 24 de novembro a 19 de de
zembro, em viagem de caráter particular 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• os protestos de estima e 
consideração. - Luiz Fernando Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A~ Presidência fica ciente. 
Com a palavra o nobre Senad_or Evelâsio Vieira, poi cesSão do nobre Se

nador Adalberto Sena. 

O SR. EVELÃS/0 VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE_(Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PDS\- SE. Lê oséguinte discurso.)
Sr. Presidente, Sr. Senad_ores, quando o Presidente da República se desloca de 
Brasília para visitar os Estados e MunicfpiOs, dCifCmpenha uma função básica 
no que tange ao for_talecimento da unidade nacional e ao aprimoramento da 
Federação. 

No desempenho de uma das atribuições fundamentais que caracterizam 
o eficiente exercfcio da Presidência, COirió Chefe do Poder Executivo da 
União, uma visita ptcsidencial a qualquer Unidade da Federação deve ser le
vada ao conhecimento de todo o povo brasileiro, com as minúcias indispensã~ 
veis, em face da extraordinária imPortância que a Caracteriza como aconteci
mento político geradOr de múltiplos efeitos admiriistrativos e econô.m:icos. 

~o que me cumpre fazer, desta tribuna, e com justificada satisfaÇão, ao 
registar, embora sucintamente, nos lim_it~s, preestabelecidos destes rápidos 
comentárioS, a viagem do Presidente João Baptista Figueiredo, no ·ena 21 des
te mês, ao Estado de Sergipe. 

No decorrer de uma permanência de apenas 8 horas, essa breve visita foi 
de muita importância para Sergipe. 

Desembarcando~em Aracajú, foi o Presidente Joilo Baptista Figueiredo 
recebido pelo Governador Augusto Franco,- pelo Vice-Governador Djenal 
Tavares de Queiroz, Parlamentares Federais e Estaduais, Presidentes da As~ 
semblêia Legislativa e do Tribunal de Justiça, pelo Arcebispo de Aracajú e al
tas autoridades civis e militares do Estado. 

No Aeroporto. também aguardavam o Presidente, o Comandante da 6• 
Região Militar, General Morais Rego e o Comandante do II Distrito Naval, 
Vice-Almirante Dilmar de Vasconcelos Rosa. 

Integravam a Comitiva Presidencial os Ministros Eduardo Portella, da 
Educação c Cultura, Mário A ndreazza, do Interior; Eliseu Resende, dos 
Transportes; Cesar Cals, das Minas e Energia; c Danilo Venturini, Chefe do 
Gabinete Militar. 

Também incluídos na Comitiva, os Doutores Shigeaki Ueki, Presidente 
da Petrobrás; Gil Macieira, Presidente da Caixa Econ6mica Federal, Jorge 
Guilherme Fransisconi. Presidente da EBTU; o embaixador Jorge Carlos 
Ribeiro, Chefe do- CeriiDOnfal; O CoriSellieiro Syri.ésio Sarripaio Goes Filho, 
Subchefe do Cerimonial; o Coronel Armando Malan de Paiva Chaves; Asses
sor Especial do Presidente da República; o Doutor Albano Franco, Presiden
te da Confederação Nacional da Indústria; o Dr. Antonio Kraemer, Secre
tário da Secretaria de Comunicação Social da Piesidência da República, além 
de Oficiais do Gabinete Militar e Jornalistas convidados. 

A programação teve início com a inauguração da rodovia asfaltada que 
liga o terminal da Petrobrás Tecarno ao povoado Mosqueiro, numa extensão 
de !4,2 quilômetros. Atravessa ela o local onde estâ situado o Cemitério dos 
Náufragos da II Guerra Mundial, devido ao torpedeamento dos navios Bae
pendy, Araraquara, Aníbal BenéVolo e Arará, por submarino alemão, no li· 
torai sergipano, cujos corpo8- deram nesse local assim como alguns sobrevi
ventes. 

No local, foi colocada uma placa comemorativa. a qual foi descerrada 
Pelo PreSidente da República e o Governador do Estado. 

Após a solenidade, o Presidente João Baptista Figueiredo cumprimentou 
sobreviventes e parentes daqueles que foram mortos pelo torpedeamento. 

Por sugestão do Diretor Geral do Departamento de Estradas de Roda~ 
gem de Sergipe, Enge~heiro Carlos Henrique de Carvalho, ao Conselho Ro~ 
doviârio Estadual, e com a aprovação do Governador Augusto Franco, foi 
denominada uRodovia dos Nâufragos". 

Orçada em Cr$ 60.000:.000,00, a rodovia teve como justificativa de cons
trução a dotação de infra-estrutura do centro urbano da zona sul do Munici
pio de Aracajú, beneficiando uma população jâ residente de aproximadamen~ 
te 30 mil pessoas com previsão de crescimento substancial em razão da im
plantação naquela ârea de conjuntos habitacionais.Somando-se a isso, a sua 
utilização como via de integração urbana, proporcionando novas opções 
imo biliãrfas para a população de classe média, além de desafogar o cresci
mento da capital, beneficiando os povoados Robalo, Areia Branca e Mos
queiro. 

Dignas de COilS1deração, ainda, as atividades agrícolas de pequeno porte 
que se desenvolvem na Região, e que terão facilidades maiores, com a via de 
acesso pavimentada asfalticamente. 

Os recursos para a construção e pavimentação da "Rodovia dos Náu
fragos" contaram com 50 por cento a fundo perdido através da Empresa Bra
sileira de Transportes Urbanos que tem como Presidente o Dr. Jorge Guilher
me Francisconi,e os restantes 50 por cento, através do Fundo Urbano do 
Banco do Nordeste do Brasil S.A, dirigido Pelo ilustre Sergipano, Dr. Camilo 
Calazans de Magalhães. 

A seguir, o Presidente João Baptista Figueiredo inaugurou, no Conjunto 
Bugio, perante-gr-ande concentração popular, a Escola de l9 e 29 Graus "Dr. 
Francisco Rosa", construída pelo Govern_o do Estado de Sergipe, com recur~ 
sos oriundos do Convênio SEEC/MEC/BIRD (Secretaria de Educação e 
Cultura do Estado-Ministério da Educação e Cultura - BIRD). 

A_ nova unidade de ensino destina-se, além do ensino regular, à profissio
nalização dos alunos, oferecendo habilitações bâsfcas em Química; Eletrici~ 
dade, Mecânica e Administração: 

Ocupando uma área total de 13.320 m2, a Escola de 1• e 2• Graus. "Dr. 
Francisco Rosa" tem capacidade par 1.800 matrículas, nos três turnos, aten
dendo, assim, a uma das ãreas carentes da periferia de Aracaju, onde se situa 
um conjunto popular com mais de 4.000 famílias. 

A unidade construí~a peta Secretaria de Educação e Cultura do Estado 
teve suas instalações físicas plariejãdas de acordo com os requisitOs indispen
sáveis ao bom desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem e de 
õiertà-de habilitações básicas. 

É dotada de 11 salas de aulas comuns, um laboratório de ciências, uma 
sala de datilografia:, uina biblioteca, salas de habilitações para desenho, quí
mico. mecânica, eletricidade, administração, além de vestiários, cantina, sani-

\ 
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târios, despensa, área de lazer e recreio, conjuntos para administração, apoio 
administrativo, supervisão cscolãr e --Orientação educacional. 

Essa- importante unidade de ensino integra um complexo de escolas pro
fissionalizantes construídas no Governo Augusto Franco, em convênio com o 
Programa de Expansão e melhoria do Ensino (PREMEN/MEC), sendo duas 
outras na capital (Bairros Siqueira Campos e Santos Dumont) e três no inte
rior do Estado (Lagarto, Estância e Propriã), dentro do plano traçado pelo 
Governo do Estado. 

Para que se possa melhor avaliar as dimensões e perspectiva do empreen
dimento educativo da 41 Escola Dr. Francisco Rosa", inaugurado pelo Presi
dente João Baptista Figueiredo durante a sua visita a Sergipe, transcrevemos 
os seguintes tópicos do documento elaborado pela Secretaria de Ensino do l 11 

e 2.,. Graus, do MEC, sobre o Ensino Profissionalizante: 
"A Lei n• 5.692/71 propôs que todo o Ensino de 2• Grau se revestisse 

com caracteristicas de terminalidade profissional. A pretensão a ser cumprida 
visa objetivos duplos: l9)ofertar uma escola mais identificada com as necessi
dades e expectativas de vida do adolescente de nossos dias; 29 preparar mão
de-obra intermediâria em consonância com as necessidades do Desenvolvi
mento Nacional. 

Os recursos financeiros e humanos sempre foram escassos para a implan
tação c universalização de um ensino profissional dinâmico e real, capaz de 
corresponder, tanto às proposições da lei, quanto às expectativas da absorção 
de mão-de-obra qualificada pelo mercado. 

Segundo a legislação em vigor, o Ensino de 2v Grau, todo ele profissio
nalizante, é de competência dos Estados, competindo ao Governo Federal a 
oferta de ações supletivas que complementem a capacidade de solução dos 
Estados e Municípios, o que se dâ: pela manutenção de Escolas Técnicas Fede
rais (que ofereçam, além de cursos profissionalizantes próprios, oportunidade 
às Secretarias de Educação na utilização de seus recursos humanos c mate
riais, através da intercomplementariedade- alunos das escolas do Estado fa
zem as disciplinas prãticas em salas-ambiente das Escolas Técnicas, racionali
zando e otimizando a utilização de equipamentos), pelo repasse de recursos fe
derais ao Estados (permitindo que sejam adquiridos os equipamentos para as 
Escolas Estaduais) e por Programa de Formação de Professores para o Ensino 
Profissionalizante. 

CENTRO INTERESCOLAR - E: uma das fórmui~s encontradas pelo 
Ministério da Educação e Cultura para a otimização dos recursos despendi
dos com o ensino profissionalizante. O Centro Intere8C0lãr é um estabeleci
mento de ensino que oferece cursos das disciplinas unicamente profissionali
zantes, recebendo, nos vârios turnos, os alunos provenientes de diferentes Co
légios. A solução encontrada permite que todos os professores c equipamen
tos tenham utilização máxima. 

"O CENTRO INTERESCOLAR INAUGURADO EM ARACAJU 

A construção do Centro foi permitida graças a empréstimo conseguido 
pelo Governo Federal junto ao Banco Mundial, (Acordo 1067.BR), gerencia
do pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREM EN), da Secre
taria de Ensino de 1"' e 29 Graus do MEC, em convênio com o Governo do Es
tado de Sergipe. 

O Centro terâ capacidade para atender, simultaneamente, a 2.604 alu
nos, tendo e um custo de Cr$ 27.205.294,95 (vinte c sete milhões, duzentos e 
cinco mil duzentos e noventa e quatro cruzeiros e noventa e cinco centavos). 
A construção custou CrS 23.012.650,90 (vinte e três milhões, doze mil, seis
centos e cinqUenta cruzeiros e noventa centavos) e o equipamento custou Cr$ 
4.~\12~644,05{quatromilh<ies,<:ento<: noveata<l· dois· mil, seiscenles e quar<:n· 
ta c quatro cruzeiros e cinco centavos). 

Durante a construção do Centro o MEC/SEPS/PREMEN treinou 36 
professores, 9 pessoas para administração e 21 auxiliares de administração, 
pelo custo de CrS: 16.226.653,00 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e seis mil, 
seiscentos e cinquenta e três cruzeiros)." 

O Presidente João Baptista Figueiredo manifestou a sua satisfação pelo 
alcance e especial significado dessa iniciativa, devida à capacidade empreen
dedora do Ministro Eduardo Portella, o qual proporcionou ao Governador 
Augusto Franco o apoio integral do MEC, no tocante à execução do plano 
que vem sendo realizado pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS - AC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE) - Com prazer, eminente 
Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume (PDS- AC)- Eu verifico, pelo pronunciamento 
oportuno de V. Ex•, que a visita do Presidente Figueiredo ao Nordeste, e em 
especial ao Sergipe, veio ratificar o carinho e a afeição que os governos revo
lucionários têm por aquela região. Eu quero felicitar V. Ex• pela oportunida-

de do seu pronunciamento, trazendo ao conhecimento da Casa os grandes 
benefícios que o seu Estado vem recebendo. Era o que tinha a dizer. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)_: Sou muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte. E, na verdade, digo a 
V Ex•, a visita feita pelo Presidente da República a Sergipe no último dia 21 
foi motivo de alegria para o povo sergipano, e também de contentamento 
para todos nós, pelos beneficias que ele lã levou. 

Prosseguindo no mesmo ritmo, o Presidente da República assistiu, no 
Palâcio Olympio Campos, a assinatura, pelo Governador Augusto Franco, 
de dois convênios e um contrato, todos da mais alta importância para o de
senvolvimento econômico do Estad_o de Sergipe. 

Os dois convênios, no valor de 288 milhões e 717 mil cruzeiros, foram os 
seguintes: 

a) Programa de Estradas Vicinais, no valor de 188 milhões e 717 
mil cruzeiros, com o Ministro Elizeu Resende e Dr. J osê Gomes de 
Souza, Diretor do BNDE; 

b) Programa de Adutoras do Sertão, com o Ministro Mãrio Da
vid Andreazza e o Presidente da PETROBRÁS Shigeaki Ueki (100 
milhões de cruzeiros). 

Quanto ao contrato para empréstímo externo, de 10 milhões de dólares, 
deverá ser o mesmo contraído pelo Governo Estadual, atravês do Banco do 
Brasil, que esteve representado pelo Presidente em Exercício, Dr. Eduardo 
Castro Neiva. 

A autorização para efetivação desse empréstimo foi aprovada pelo Sena
do Federal e os respectivos recursos se destinarão à execução do Plano Rodo
viário Estadual, que inclui a abertura de vârias rodovias, entre as quais as que 
ligam os municípios Glória-Monte Alegre, Campo do Brito-Lagarto, c 
Riachão-Pedrinhas-Arauá. 

Tanto as as rodovias, como as estradas vicinais, irão facilitar o escoa
inento, a industrialização e a comercialização das safras de mandioca e de 
cana-de-açucar e o transporte de seus produtos finais- o açúcar, o álcool e 
farinha - para os centros de consumo. 

Os recursos para os mencionados Convênios serão provenientes do 
· BNDE, BIRD, DNER e Governo do Estado, cabendo ao BNDE e BIRD 

60% do financiamento. O DNER participarâ com 11% a fundo perdido e o 
restante ficarâ a cargo do Governo Estadual. 

Encerradas, no Palâcio Olympio Campos, as solenidades de assinatura 
dos Convênios e do Contrato, o Presidente João Baptista Figueiredo, o Go
vernador Augusto Franco, os Ministros de Estado e demais autoridades 
dirigiram-se para o Clube dos Trabalhadores, onde foram homenageados 
com um almoço. 

Aliãs, quando visitou Sergipe, em 1978, o Presidente João Baptista Fi
gueiredo, na qualidade de candidato à Presidência da República, almoçou 
neste mesmo local. 

A visita ao Projeto Potássio, teve início com a chegada do Presidente da 
República ao Canteiro de Obras, às 14:40 horas, sendo recebido pela alta ad
ministração da PETROBRÃS, toda a diretoria da PETROMISA e pelo Su
perintendente, Engenheiro José Francisco Barreto Sobral. 

Depois da palestra do Vice-Presidente da Empresa, Dr. Edilson Tãvora, 
o Presidente participou do ato de entronização de Santa Bârbara, padroeira 
dos mineiros do Projeto Potássio, em Rosãrio do Catete. 

A solenidade da entronização foi celebrada pelo Arcebispo de Aracaju, 
Dom Luciano Cabral Duarte, havendo o Pre~sid~nte João Baptista Figueiredo 
descerrado a placa comemorativa de sua visita ao canteiro de obras. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, a essencialidade, o carâter pio
neiro c as perspectivas do Projeto Potâssio, de Sergipe, foram objeto de vãrios 
pronunciamentos meus, anteriormente formulados nesta Casa. 

Agora, no decorrer de sua visita, o Presidente João Baptista Figueiredo 
manteve contato com os dirigentes, os técnicos e os operârios que estão reali
zando, num ritmo de trabalho digno de encômios, um dos maiores empreen
dimentos do País, em termos de mineração, que além de proporcionar enor
me economia de divisas, permitirá absorção de tecnologia altamente especia
lizada, abrindo caminho para novos projetas na área de mineração profunda. 

É exatamente isto o que a PETROMISA -A Petrobrãs Mineração S/ A 
- vem fazendo. 

Só no ano passado, o Brasil importou 1 milhão e 660 mil toneladas de 
cloreto de potássio, com um dispêndio de divisas superior a 93 milhões de 
dólares. 

Como o cloreto de potâssio praticamente dobrou de preço, nestes últi
mos seis meses, é fácil avaliar o extraordinário impacto do Projeto Potássio 
de Sergipe. 
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Envolvendo um investimento de 160 milhões de dólares, somente na pri
meira etapa, para uma produção de 500 mil toneladas de cloreto de potássio, 
prevê-se para fins de 1983, a entrada em operação do referid_o projeto9 que, 
além de gerar 800 novos empregos, contribuirá para desenvolver, no País, a 
tecnologia da mineração profunda. 

Atuaimente estão sendo cavados dois túneis verticais (poçOs Hshafts"), 
de 466 metros de profundidade, sendo que um deles já atingiu 120 metros, 
sendo 105 concretados para o transporte de máquinas de escavação de gale
rias e equipamentos pesados. 

O outro poço) para a elevação do minério à superfície, está com uma 
profundidade de mais de 160 metros, dos quais 150 concretados. 

A importância maior do Projeto Potássio, é que coloca o Brasil no cami
nho da auto-suficiência do cloreto de potássio, fertilizante indispensável à 
agricultura, que ainda nào produzimos e do qual somos um dos maiores im
portadores mundiais. 

As jazidas localizadas nos municípios deCarmópolis~ Rosârio do Catete, 
Siriri, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, e Japaratuba, incluindo a ãrea da 
Taquari-Vassoura, estão assim dimensionadas: ._ 

-sal duplo de potássio e magnésio, 12 bilhões de toneladas; 
- silvinita (sal de potãssio, que juntamente com a carnalita são as prin-

cipais fontes naturais para obtenção dos sais potâssicos); 
- 500 bilhões de toneladas de helita (sal-gema); 
-35 bilhões de toneladas de taquidrita (sal duplo de câlcio e magnésio); 
- 6,5 bilhões de toneladas de bromo. 
A meta a ser atingida, em !985, é da ordem de 500 mil toneladas. 
As considerações que venho tecendo sobre a viagem do Presidente João 

Baptista Figueiredo, adstritas aos seus aspectos mais importantes, eviden
ciam, em sua amplitude e significado prático, os beneficias e resultados de
correntes, para o desenvolvimento do Estado e o bem-estar do povo sergipa-
no. 

Nos diálogos que tive a honra de manter Coiri o-Chefe da Nação, durante 
a viagem de regresso a Brasflia, tive a oportunidade de verificar o seu profun
do interesse no que tange à solução dos problemas de Sergipe e do Nordeste. 

Sr. Presidente, ao encerrar este meu pronunciamento, entendo ser da 
maior utilidade a incorporação ao referido texto dos seguintes documentos: 

1) Discursos pronunciados pelo Presidente João Baptista Figueiredo, 
perante as lideranças Políticas do PDS e após a assinatura dos Convênios as~ 
sinados pelo Governador Augusto Franco e Ministros de Estado, no Palácio 
Olympio Campos. -

2) Os memoriais entregues pelo Governador do Estado ao Presidente da 
República. subscritos, não somente por ele, pelos Senadores e Deputados fe
derais, de todos os partidos, e Presidentes das Classes Empresariais, encami
nhando reivindicações para o Estado. 

(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Folha de S. Paulo, 22-11-80 

DISCURSOS PROFERIDOS PELO PRESll)ENTE JOÃO BAPTIS
TA FIGUEIREDO, EM ÁRACAJU, NO DIA 21 DE NOVEMBRO, NO 
PALÁCIO OLYMPIO CAMPOS: 

I• DISCURSO PERANTE AS LIDERANÇAS POLITICAS 
DO PDS, EM SERGIPE. 

'E: a seguinte a íntegra do discurso de Figueiredo aos políticos do PDS: 
'

4 Sr. Governador, senhores correligionários do partido que apóia o go· 
verno e que acredita no Governo: venho aqui a Sergipe, e encontro um am
biente festivo, como daqui a pouco vou repetir para o governador, apesar do 
pouco que fiz para o Nordeste, e, em particular, pelo Estado de Sergipe. E en
contro essa recepção calorosa, uma recepção de gente a quem ainda não dei 
nada, e que tudo fez para que eu me sentisse bem em terras sergipanas. 

Quero crer, Sr. Governador e os meus correligionários, nisso vai muito 
da palavra de cada um dos senhores, do esforço que têm feito para levar à 
nossa gente as dificuldades que o governo tem sentido para poder apressar 
aquilo que jâ deveria ter iniciado no beneficio de sua terra. 

Eu me congratulo com os senhores pela maneira com que, com tanta efi
ciência, têm conseguido explicar ao povo as dificuldades que o governo vem 
sentindo. E, principalmente, a maneira pela qual os senhores têm conseguido 
dialogar, mostrando a nossa gente a minha intenção de fato de restabelecer a 
normalidade democrática no País, apesai -das reações da oposição em não 
acreditar muito no ato que acabo de promulgar, das eleições diretas. 

A esses que ainda não acreditam, eu direi que o melhor que fazem, então, 
é não se prepararem para as eleições diretas. Já que não acreditam nelas, dei~ 
xem que, mais facilmente, nosso partido vença as eleições. Porque na realida .. 

de, meus senhores, as eleiçÕCs Serão diretas, e os governantes eleitos serãO em
possados. E o nosso partido vai vencer. 

Apesar de todas as dificuldades econômicas por que passa o País. eu te
nho a certeza da compreensão do povo, e menos que minha palavra, e menos 
que meu diálogo, tem valido, eu repito, a forma pela qual os senhores têm le
vado argumentos para que o povo me receba dessa maneira. Muito obrigado 
aos senhores, e vamos partir para as eleições diretas." 

2' DISCURSO APOS ASSINATURA DOS 
CONVENIOS COM O GOVERNO DO ESTADO 

A íntegra do discurso de Figueiredo proferido após a assinatura de atos e 
convênios foi a seguinte: 

"Eu poderia dizer, Senhor Governador, repetindo o agradecimento que 
fiz em Maceió, que não foi surpresa para inim a recepção com que fui acolhi~ 
do aqui em Aracaj~-·--~stranhamente para mim, Senhor Governador, porque 
como candidato já havia sido regiamente recepcionado pelo povo de Sergipe, 
mas naquela época era a esperança do candidato, era o candidato que vinha 
com a bolsa cheia de promessas, e era natural que o povo sergipano, sempre 
tão hospitaleiro, assim recebesse o candidato à Presidência da República. 
Mas estranhamente, agora, Senhor Governador, em que o candidato cum~ 
priu tão poucas das promessas na ârea econômica e na área social, tivesse ain~ 
da a hospitalidade sergipana a força de recebê-lo com tanta efusão e com tan
to carinho. 

Mas é, Senhor GoVernador, meus senhores, é que o povo já começou a 
entender que as nossas exportações, que mal atingem a cifra de 20 bilhões de 
dólares, mal dão para pagar a nossa conta de petróleo de 10 bilhões de dóla
res e o serviço da nossa dívida o outro tanto. O povo já começou a compreen
der que se de um lado o governo, com essas dificuldades econômicas, não 
pode deixar de apoiar aqueles grandes projetas que irão impedir a queda 
brusca do nosso desenvolvimento, por outro lado, tem que fazer face ao setor 
social, que tanto afeta a cada um de nós, dirigentes. Daí por que a minha sa
tisfação em que nesta viagem a Maceió e a Aracaju eu vejo o encontro do que 
é possível ao governo fazer entre tantas dificuldades económicas, no lado eco
nômico e no lado social. 

E repito, Senhor Governador, rendo preito a nossos homens de partido, 
que têm sabido levar ao povo aquelas explicações mais compreensíveis a res
peito dessas dificuldades. A minha palavra, repito, tem valido menos do que 
o _contato com que esses homens têm procurado fazer ver ao povo o engano 
que existe nas afirinações da opOsição. Confesso, Senhor Governador, e repi
to o que disse em Macei6: É pouco, muito pouco, o que tenho trazido para o 
Nordeste. Mas o que posso prometer, e o que estou firmemente determinado 
a realizar, é que tão logo tenha um desafogo na área financeira, aquela fatia a 
que o Senhor Governador se referiu não seja tão pequena para o Estado de 
Sergipe., 

INSTITUTO DE ECONOMIA E PESQUISAS - INEP 

Exposição de motivos. entregue pelo Governador Augusto Fran~ 
co~ ao Presidente João Baptista Figueiredo, no dia 21 de novembro, no 
Palácio Olympio Campos, em Aracaju. 

Aracaju, 21 de novembro de 1980 
Senhor Presidente, 
Desde há muito que o Estado de Sergipe vem envidando esforços no sen~ 

tido de viabilizar um programa de desenvolvimento apoiado no aproveita .. 
menta de suas reserVas minerais. Os principais problemas que retardavam seu 
início-jâ foram completamente solucionados, o que demonstra o grau de inte
resse que o Governo Federal teve e tem em remover os empecilhos que impe-
diram ou impedem seu desenvolvimento. 

A passagem do controle das jazidas de evaporitos para a PETROBRÃS, 
a criação da Petrobrás Mineração e a decisão de instalação das Unidades de 
Amônia e Uréia e do Projeto Potâssio, foram eventos que por certo consoli
daram a posição de importância qUe representam as jazidas de minerais sergi
panos dentro da conjuntura nacional. 

A quantificação dos jazimentos de potássio, cloreto de sódio, magnésio, 
gãs natural e calcário foram fatores que definiram as linhas básicas para a 
idealização de um complexo industrial integrado de base em território sergi
pano. 

A partir dessas ocorrências, determinou-se um conjunto industrial forte-
mente integrado e com grandes vantagens' para as economias regional e na
cional\ em função dos diversos produtos finais ein seus vários graus de elabo
ração. Dessa maneira, pode-se constatar a condição impar que o Estado de 
Sergipe tem em colaborar com o desenvolvimento brasileiro, através de um 
projeto altamente competitivo e enquadrado nas diretrizes emanadas da esfe
ra federal. 
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O processo já foi iriiCiã-do, pois, em fase de implantação, jâ contamos 
com as Unidades de Amônia e Uréia e do Projeto Potássio. Verifica-se, em 
face da grande disponibilidade de cloreto de ~_ódio, a urgente necessidade de 
implantação, também, de uma fãbrica de barilha. Duas grandes fâbricas de 
cimento, igualmente, já definiram e iniciaram seus respectivos processos de 
implantação. 

Os produtos a serem transportados, derivados do aproveitamento das 
matérias-primas jâ citadas atingirão, em médio prazo, mais de hum milhão de 
toneladas anuais. Essas quantidades, quer do minério _in natura, quer de pro
dutos processados em seus diversos estágios de industrialização, mesmo que 
sua distribuição se dirija aO m-ercado interno, exigirão, sem -dúvida, uma com
pleta racionalização do __ seu escoamento. Este fato, por certo, se coristituirá 
em problemas, considerando que: 

1. Sergipe não dispõe de um terminal portuârio capaz de escoar tal volu
me de carga; 

2. o transporte rodoviário é altamente dispendioso e inadequado para o 
volume de carga previsto; 

3. a movimentação das cargas através de ferrovias, apesar de menos dis
pendiosa que as feitas por rodovias, deverá necessitar de grande aplicação de 
recursos na recuperação do trecho Recife/Salvador. 

Do apresentado depreende-se que a solução definitiva para Sergipe, a 
nosso ver, está representada pelo reconhecimento da necessidade de implan
tação de um terminal portuário, no estuário ou em inar aberto, de maneira tal 
que suas características permitam atender às necessidades atuais e possibili
tem acompanhar o processo de crescimento do complexo industrial sergipa
no, tando no que diz respeito ao tipo de produtos quanto às quantidades a 
movimentar, permitindo, ainda, ampliações independentes e não conflitantes 
dos vários componentes portuários. 

Assim sendo, a definição e construção de um terminal portuârio no Esta
do de Sergipe tornou-se, agora, uma imperiosa necessidade que deverá ser re
conhecida também pelo Governo Federal: 

Dessa maneira, o· Governo de Sergipe, no primordial desejo de apoiar e 
promover o desenvolvimento industrial de base já concretizado em seu terri
tório, vem solicitar o apoio do Governo Federal para o que abaixo expõe: 

a. consideração integrada do pólo de desenvolvimento sob os três aspec
tos de conjunto -mineração, industrialização e sistema portuário-, em de
corrência do forte interrelacionamento existente entre os meS-mOS; 

b. indicação e reconhecimento, a nível de política nacional, da necessida
de e prioridade de inst.a.la_ç_ã_Q em Sergipe, de um terminal portuário; 

c. apoio federal a níveis técnico e financeiro para a elaboração de projeto 
e implantação do referido terminal portuário. 

O Governo do Estado, acreditando na demarragem do processo indus
trial em Sergipe, antecipou-se ao que agora solicita, quando mandou executar 
estudos de Viabilidade técnico-económica e anteprojetó- para implantação de 
um terminal portuário. Naquela oportunidade, os estudos optaram pela so
lução OffShore, estando concluído, portanto concluído, o anteprojeto do re
ferido terminal, que credita maiores vantagens à solução em mar aberto. 

O pleito agora solicitado, acredita-se, além de se encaixar plenamente 
dentro das linhas básicas da política interna de economia_ de_QQmbustível, se 
reveste de grande valor para o Brasil como um todo, posto que virá equacio
nar definitivamente oS-problemas de escoamento dos produtos finais gerados 
pelas indústrias de base localizadas no teritório sergipano, não se perdendo 
tempo e dinheiro com a utilização de soluções paliativas. 

O Governo Estadual está certo que, pela sensibilidade e acerto com que 
vem sendo conduzida a política nacional, este pleito virá a merecer a melhor 
atenção e a devida prioridade de que o mesmo se reveste. 

Esperamos, Senhor Presidente, que a exposição de motivos, agora apre
sentâda, receba o seu valioso apoio, a fim de que se concretize um dos maio
res anseios do povo sergipano, que é, sem sombra de dúvida, a instalação de 
um terminal portuário em nosso Estado. 

A oportunidade se apresenta propícia para, em nossos nomes pessoais e 
em nome de todo povo sergipano, expressar a Vossa Excelência os sinceros 
votos de consideração e apreço.- Augusto do Prado Franco, Governador do 
Estado - Heráclito Guimarães Rolemberg, Prefeito de Aracaju - Lourival 
Baptista, - Senador da República - Gilvan Rocha, - Senador da Repúbli
ca- Passos Pôrto, - Senador da República- Tertuliano Azevedo, Deputa
do Federal- Jackson Barreto, Deputado Federal- Adroaldo Campos, De
putado Federal - Raymundo Diniz, Deputado Federal- Francisco Rolem
berg, Deputado Federal- Celso Carvalho, Deputado Federal- Idalito Oli
veira- Presidente da Federação das Indústrias- João Lima, Presidente da 
Associação Comercial de Sergipe-- Hilton Ribeiro, Presidente da Federação 
do Comércio de Sergipe. 

memorial 
entregue pelo Governador 
Augusto do Prado Franco 
ao Presidente 
João Figueiredo. no dia 21 de novembro,no Palácio Olympio 

Campos em Aracaju. 

Aracaju, 21 de novembro de 1980 
Senhor Presidente, 
Há várias décadas, governo e povo sergipanos reivindicam, por razões 

sócio-económicaS, técnicas e, até mesmo, políticas, a -bTI.plantação em Sergipe 
de uma unidade produtora de barrilha. 

Primeiramente, critérios pouco satisfatórios, pois inconsistentes, prete
riam o nosso Estado, com a instalação, em Cabo Frio, da primeira unidade 
nacional produtora de barrilha em escala industrial. 

Posteriormente, já nos anos de 1971/72, a Companhia Nacional de Álca
lis procedeu a estudos locaciona_is- comparatiVos, para a implantação de uma 
nova unidade produtora de barrilha no País. E a conclusão não foi outra: o 
Estado de Sergipe representou, como representa ainda hoje, a melhor opção 
para a realização do empreendimento. A própria Comissão Econômica para 
a América Latina- CEPAL, órgão das Nações Unidas, hã cerca de 20 anos 
"estudando as alternativas -de locação da indústria de álcalis na América Lati
na, tendo em vista o possível mercado latino-americano"? identificou Sergipe 
como um ponto chave para sua localização no Brasil, e um dos dois ou·três 
pontos, em toda a América Latina, mais indicados pelas condições de compe~ 
tição internacional. 

Infelizmente, mesmo jâ dispondo do projeto técnicoReconômico para a 
implantação da segunda unidade de barrilha em território sergipano, p'or 
problemas relaciomidos com a efetiva disponibilidade de sal, como conse
qüência do episódio concernente à Kali um Mineração (Grupo Lume)- hoje 
totalmente superado, pois a PETROMISA assumiu o controle da área-. o 
nosso Estado, mais uma vez. deixou de contar com a fãbrica de barrilha que 
de direito era sua, pois Tõi o Rio Grande do N arte, com a unidade de Macau, 
o novo beneficiário. 

Agora, Senhor Presidente, depois de todos esses percalços, cremos que é 
chegada a hora de Sergipe, em benefíciO do próprio País. O Governo que 
Vossa Excelência dirige, ao concretiZar a exploração do potássio sergipano, 
através da PETROMISA, tornou ainda mais economicamente viável a im
plantação em Sergipe da terceira unidade nacional produtora de carbonato 
de sódio. 

A extração do cloreto de potássio, em razão do minério a ser explorado, 
a silvinita, implicarâ necessariamente na produção compulsória de cloreto de 
sódio, sendo, que, para este último sal, as quantidades obtidas serão mais de 
duas vezes e meia superiores ao primeifo.--de forma que, para uma produção 
anual de quinhentas mil toneladas de cloreto de potássio, ter-se-á, obrigato
riamente, um milhão e trezentas mil toneladas de cloreto de sódio por ano. 

Evidentemente, a utilização econômica do cloreto de sódio será do maior 
significado para a Petrobrás Mineração S.A. - PETROMISA, na medida 
em que irá baratear os custos finais de produção do potâssio e, conseqüente
mente, os preços a nível de consumidor, beneficiando, assim, a agricultura 
brasileira, que se constitui na principal meta do governo de Vossa Excelência. 

A unidade sergipana de produção de barrilha, portanto, contribuirá de-. 
cisivamente para a otimização do Projeto Potássio, favorecerá a economia 
nordestina e atenderá às diretrizes nacionais de redução das desigualdades re
gionais, contribuindo dessa forma para a desconcentração industrial, acarre
tando reflexos positivos sobre a balança de pagamentos do País, via substi
tuição de importações. Pois, a demanda nacional de carbonato de sódio vem 
crescendo a taxas elevadas, devendo atingir um milhão de toneladasjano nos 
próximos dez anos, em razão da expansão da indústria nacional. Deduz-se, 
por conseguinte, que a produção nacional de barrilha para os próximos anos, 
a partir das unidades de Cabo Frio e Macau, não irá atender às reais necessi
dades do mercado brasileiro, devendo o País continuar importando este es
tratégico ínsumo em expressivas quantidades, na hipótese de não ser implan
tada uma fábrica em Sergipe. 

Esta unidade sergipana de barrilha, devidamente dimensionada, utiliza
ria parte do cloreto de sódio a ser produzido pela Petrobrás Mineração, sem 
interferir nas áreas nacionais tradicionalmente produtoras de sal marinho. 
Por outro lado, decorrente de um desdobramento natural do Projeto Potás
sio, esta fábrica necessitaria apenas de pequenos acréscimos na infra
estrutura física que, inevitavelmente, será requerida em virtude do aproveita
mento do potássio, taiS como: porto, sistema viârio, tratamento de efluentes e 
outros, maximizando assim a utilização da infra-estrutura e beneficiando~se 
da integração em -um complexo industrial, primeiro e 6nico no Brasil, adja
cente ao mar. 
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Deve-se acrescentar, outrossim, que a Companhia Nacional de Álcalis 
tem demonstrado, inclusive oficialmente, a firme intenção de implantar em 
território sergipano a terceira unidade produtora de barrilha do País, jâ pos
suindo, neste Estado, Decreto de Lavra para calcâiio de eXcelente qualidade 
que, juntamente com o sal, são as matérias-primas básicas para a obtenção do 
carbonato de sódio (barrilha). 

Isto posto, Senhor Presidente, a reivindicação que transmitimos a Vossa 
Excelência, através deste Memorial, subscrito pelos legítimos representantes 
do povo sergipano, é fundamentada em dados técnicos de inquestionável fi
dedignidade e rara oportunidade económica para o Elitado de Sergipe e, por 
via de seus próprios desdobramentos naturais, para o próprio Pafs. 

Nestas circunstâncias, Senhor Presidente, cônscios de nossas responsabi
lidades para com o desenvolvimento do nosso Estado, ao firmarmos este do
cumento, o fizemos confiantes na esclarecida e histórica decisão de Vossa Ex
celência. 

Na oportunidade, em nossos nomes pessoais e em nome de todo o povo 
sergipano, expressamos a Vossa Excelência os mais elevados protestos de 
consideração. - Augusto do Prado Franco, Governador do Estado - Herá
clito Guimarães Rolemberg, Prefeito de Aracaju - Lourival Baptista, Sena
dor da República - Gilvan Rocha, Senador da República - Passos Pôrto, 
Senador da República- Jackson Barreto, Deputado Federal -Tertuliano 
Azevedo, Deputado Federal - Celso Carvalho, Deputado Federal - Adroal
do Campos, Deputado Federal - Raymundo Diniz, Deputado Federal -
Francisco Rolemberg, Deputado Federal - Idalito Oliveira, Presidente da 
Federação das Indústrias, João Lima, Presidente da Associação Comercial de 
Sergipe- Hilton Ribeiro, Presidente da Federação do Comércio de Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Líbano, berço dos antigos fenícios e também mundialmente conhecido 
como terra dos cedros milenares, de nobres tradições históricas, c-elebrou dia 
22 deste mês sua libertação do último jugo estrangeiro: 

Os libaneses, os lendários fenícios, partícipes da raçã. áriibe de glorioso 
passado, sempre foram admirados e respeitados. País de pequena superfície 
- 10.400km2

- abrigando cerca de 4 milhões de habitant~s, tornou-se prós
pero graças à vontade férrea de seu povo, de sua invejável cultura e à beleza 
panorâmica de seu território, dando-lhe a dimensão de um verdadeiro f:den e 
por isso um atrativo iurístico permanente, do qual usufrui receita em favor do 
seu orçamento anual. 

O Brasil, que sempre nutriu grande apreço por esse país da comunidade 
árabe, fruto da corrente imigratória conhecida mesmo antes de Cabral e pos
teriormente no século XV com a frota de Thomé de Souza, não tergiversou 
em reconhecer-lhe a independência e soberania desde 17 de novembro de 
1944, no Governo de Getúlio Vargas. 

Seus denodados filhos, que para cá imigraram integrando-se à comuni
dade brasileira de forma definitiva, jâ se confundiram com nossa vida e ado
taram nossa pátria como sua, face à nossa hospitalidade e ao espírito de 
adaptação desses queridos imigrados. 

Se fizermos um retrospecto histórico dos motivoS que contribuíram para 
as incursões dominadoras contra o' Líbano, vamos encontrar apoio na sua 
posição geográfica estratégica no Oriente Médio, levando-o a ser cobiçado. 
Mas o seu povo, imbuído de acendrado patriotismo, sempre soube repelir, 
energicamente, o invaSOr. E sua história registra vultos que deram seu sangue 
em defesa de sua pátria, como o paladino Youssef Karam, o gigante da luta 
da sua independência, que soube eletrizar seus concidadãos, tal a sua marcan
te personalidade, contra a presença otomana em suas plagas. O seu heroísmo, 
somado ao seu destemor, foi de tal magnitude que se tornou legendário e 
símbolo da resistência a todos os invasores, como aconteceu com a gloriosa 
França. 

E a verdade histórica fez o escritor Tanus Jorge Bastani registrar em seu 
livro .. Líbano e os Libaneses no Brasil". que 

.. Se existem na história de uma Nação exemplos dignificantes 
de heroísmo, heróis que elevaram a sua glória perante os demais 
países universais, esses exemplos são devidos a homens que, como 
Youssef Karam, souberam dar o seu sangue, a própria vida, numa 
luta desesperadora para conquistar a independência, a felicidade co
letiva do berço e túmulo dos seus antepassados, a sua Pátria, macu
lada pela presença de um inimigo superior em forças e poderio ma
teriais!" 

Com o mesmo heroismo com que repele o invasor sem atentar para a sua 
superioridade numêrica e material, os libaneses, como uma das características 

da sua tradicional raça, são dotados de profunda sensibilidade pela paz, pela 
fraternal estima e harmonia com os outros povos do Mundo. 

Esse povo, ante a pequenez de seu território, procurou suprir essa limi
tação aravés da cultura, do coiDércio e da navegação marítima. Estas qualida
des herdaram dos fenícios que, no passado longínquo e distante, foram os 
mensageiros dos mares e rios, levando a civilização a·outros povos. E essa he
rança foi cada vez mais enriquecida, dando-lhe condições de competir em to
dos os campos, inclusive como forma pacífica de sobrevivência. Cultua com 
ardor cívico e patriotismo a sua história bela e êpica. Orgulha-se, e com ra
zão, ·de seus filósofos, matemáticos, escritores e poetas, como o já internacio
nal Gibran Kalil Gibran. Escritores, dentre tantos, como Djurdji Zaydãn, 
Halil Matrãn, Amin Rayhani, Ilya Abud Madi e os mais modernos como 
Mihail Nuayama, Maruns Abbud, Ali Said e a escritora Layla Baalbakki. No 
terreno artístico o libanês já alcançou triunfos e hã um mês os componentes 
do- ucaracalla- Grupo de Danças do Líbano", nesta Capital, enterneceram 
e encheram de alegria a alma de quantos assistiram a su~ exibição artística. 

Povo aberto e ecumênico, tem sabido conviver com as mais variadas reli
giões, porque tem como vértice a tolerância e sua invejável cultura. 

O Líbano, quando recorda com ~pedal ufanismo suas lutas em defesa 
da sua intocabilidade, tendo como majestade a sua soberania plena, mostrou, 
ao longo dos tempos, que um povo se torna imbatível cultuando seu passado 
e suas tradições. E inspirado nessa conduta, o historiador brasileiro exaltou 
essa terra de heróis, cantando .. Líbano! Pátria da civilização e sustentâculo 
da fé! ~s pequeno em teu território e grande na tua história". 

Homenageando o heróico povo libanês e seus denodados filhos, imigran
tes do passado distante e mais recente, de ontem e de hoje, com valiosa ajuda 
ao desenvolvimento brasileiro, cumprimentamos o seu culto representante, 
Sua Excelência o Senhor Embaixador Antoine Robert EI-Dahdah, que distri
buiu a seguinte mensagem, por ocasião do aniversário da independência do 
Líbano: 

.. A República libanesa comemora hoje o 379 aniversário de sua 
Independência. 

Há cinco anos, e por respeito às vítimas da guerra, o 22 de no
vembro cessou de ser um dia de festa. 

Nas circunstâncias dramáticas que atravessa, ·atualmente, a his
tória de nosso país, essa data permanece o símbolo da determinação 
do povo libanês a superar as adversidades da guerra. Este povo, 
através de 6.000 anos de história, sempre lutou para asssegurar a 
primazia de seus direitos e o respeito a suas tradições. 
Dirigimos- à comunidade libanesa do Brasil, nesse dia 22 de no
vembro de 1980, uma mensagem de esperança e de fé. Temos con
fiança no reerguimento do Líbano, na unidade de seu povo e na so
berania de seu Governo. 

A presença no Brasil de uma população de origem libanesa, tão 
numerosa, tão integrada, tão homogênea e tão poderosa, representa 
para o Líbano uma fonte de riqueza moral e de orgulho nacional. 

Viva o Brasil! 
Viva o Líbano!" 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma breve comunicação. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadores, todos os momentos em 
que esta Casa vive horas de grandeza e de afirmação, mesmo que não se passe 
dentro desta sala, acho do meu dever ou do dever dos Senadores trazer o 
acontecimento para registro nos Anais do Senado. 

Há poucos dias transcorreram os 150 anos do Congresso Nacional, 150 
anos em que vimos páginas imorredouras da vida desta Casa e das insti
tuições nacionais. A Mesa da Casa teve a responsabilidade de assinalar o 
transcurso desta data magna na vigência da sua atuação, e lã ti vemos, além 
do discurso do ilustre Senador Aderbal Jurema, que falou em nome de todos 
nós, ouvimos tambêm a oração do Sr. Presidente registrando o fato,-com a 
presença do Senhor Presidente da República. 

Mas não foram só os Senadores que registraram e engrandeceram o dia. 
Alguns funcionários de diversas categorias e em diversas funções possibilita
ram a afirmação da nossa história institucional. 

Sabemos que a exposição que lâ registrava os 150 anos de vida destaCa
sa, com uma documentação magnífica de que poucos Senadores tinham co
nhecimento, documentos históricos, guardados em nossos arquivos e que de~ 
vem ser preservados ad muitos annos, esta exposição foi superintendida e 
coordenada pelo Gabinete do Presidente do Senado e supervisionada pelo 
Professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto. 
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Não só a Secretaria e ·os arquivos do Senado lutaram por esta exposição, 
mas também as mesmas repartições da Câmara dos Deputados trabalharam 
no seu perfeito entrosamento. 

Quero registrar, Sr. Presidente, as pessoas de cujo trabalho resultou 
aquela exposição magnífica. Vimos a mesa do velho Senado do Rio de Janei
ro, ante a qual se levantaram vultos eminentes da História Republicana: Ruy, 
Caxias, Montezuma, barões e viscondes que encheram a HISiória Imperial e 
os primeiros anos da República~ 

Esses funcionários foram: Dr. Josué Tonanni, Diretor de Documentação 
e Informações; D. Isnard Sarres de Albuquerque Melo, Diretora do Arquivo, 
a quem jã tenho me referido, algumas vezes, nesta Casa; D. Ligia Alagemo
vits e Da. Edillis Bokel Snitchovisk, Chefes de Setores do Arquivo; e, superin
tendendo esse trabalho, o Dr. Marcos Vieira, numa incansável atividade, 
além de uma trepidante assistência àquela exposição que marcou um ponto 
alto nas comemorações do sesquianiversãrio do Senado Federal. Além desses 
nomes, temos: José Luiz Matos da Cruz, Alberto de Carvalho, Diva Falconi 
Carvalho, José Augusto Coelho da_Silveira, Octacnio Norberto Mendes e Al
mir Silva - todos funcionários do Senado Federal. 

Pediria à Mesa, se fosse possível, fizesse um registro especial desses fun
cionãrios, nas folhas de serviços prestados à Casa. 

E, na Câmara dos Deputados, os funcionários daquela Casa, naquela 
mostra de documentos magníficos: 

Dr. Aristeu Gonçalves de Melo, DiretOr de Documentação e Infor-
mações; 

D. Nilza Teixeira SOares, Diretora do Arquivo; 
D. Astrea de Moraes e Castro, Chefe do Arquivo Histórico da Câmara. 
E os funcionários: 
Neide Fernandes de Aguiar, Maria Borges, Emane V alter Ribeiro, Gra

cinda Açucena de Vasconcelos. 
Além de outros, Sr. Presidente, que, por acaso, faço passar no nosso re

gistro, quero as congratulações do Senado Federal, com uma meta magriífica 
que trouxe 150 anos de história desta Casa, a mostra dos documentos, numa 
hora de intensa confraternização entre nós e que, Sr. Presidente, merece que 
nós o registremos na ressonância desta Casa, dando nosso aplauso e os nos
sos agradec~mentos a tantos funcionários que trabalharam ·para aquele dia fe-
liz. -

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- SObre a meSa, requerimentos que 
serão lidos pelo Sr. 1'<'-Secretãrio. ~-

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 546, DE 1980 

Exm'<' Sr. Presidente do Senado Federal: 

Com apoio no Regimento da Casa, requeiro a transCrição nos nOssos 
Anais, do artigo de autoria do ilustre sociólogo Luiz Cailos Mancirii, coorde
nador de Comunicação Social, publicado no Jornal do Brasil, de 19 de ou
tubro último, e que traça, em anâlise muito bem conduzida, os caminhos da 
abertura democrática em face da disputa entre o Estado e o indivíduo, para a 
construção de uma sociedade democrática livre e justa. 

Sala das Sessões, 15 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 547, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado, da palestra do Sr. Ministro Murilo Macêdo, do Traba
lho, na inauguração do edifício-sede da Confederação Nacional dos Traba
lhadores do Comércio, em Brasília, no dia 19-11-80. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os requerimentos lidos após 
publicados, serão submetidos ao exame da Comissão Difêtora. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'»-Secretãrio. 

11 lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 548, DE 1980 

Exm'» Sr. Presidente do Senado Federal: 

Apoiado no Regimento da Casa; o senador que este subscreve, requer à 
Mesa lhe seja fornecida, no prazo mínimo possível, a relação de todos os em
préstimos votados pelo Senado em 1980, destinados a EstadOs e Municípios e 
Sociedades de Economia Mista, com indicação dos que foram concedidos em 
cruzeiros e dólares ou outras moedas estrangeiras, separadamente, com indi
cação do total que geram uns e outros. 

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não hã quorum para deliberação. Em conseqüência, fica adiada a vo~ 

tação dos itens 1 a 7, cujas matérias estão em fase de votaçãÓ. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o9 140, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 1.052, 
de 1980), que autoriza o Govei'no do Estad-o do Rio Grande dO Sul, a elevar, 
em CrJ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, 
cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hugo Ramos, 
Orestes Quêrcia, Franco' Moo toro e Lázaro Barboza e voto vencido, em sepa
rado, do Senador Paulo Brossard;e 

- de Municípios, favoráveL 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 141, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.055, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Es~. 
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução o'» 142, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu PareceÍ' n"' 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a elevar, em 
Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sesseitta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.059~ e 1.060, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 143, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauá - SP, a elevar, em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, qua
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.062, e 1.063, de 1980. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de resolução o9 144, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis- MT, a ele
var, em Cr$ 122.090~354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezen
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065 e 1.066, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n'» 539, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'» 248, de 1979, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de "mai
tre" e garçon, e dá outras providências. 

7 

Votação, em turno único, -do Requerimento n9 540, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para a indiCação n9 2, de 1975, de autoria do Senador Itaméi_r_ 
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Franco, que sugere à ComiSsão Diretor-a institUir, no- Senado Federal, está
gios para universitários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passaremos, pois, ao Item no 8. 

DiscUSSão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 1.083, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senado no 314, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dã 
nova redação ao art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 111 de maio de 1943. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
N~o h{lvendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos DepuUfdos. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 314, de 1979, que 
"'dá nova redação ao art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5~452, de 19 de maio de 1943". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, suprimidos os seus§§ 19 e 29, pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescen
tada de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, devendo o ex
cesso de horas de um dia ser compensado pela correspondente dimi
nuição em outro dia, de maneira que a jornada semanal não ultra
passe 48 (quarenta e oito) horas." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 1.085, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9 131, de 1980, que suspende, erri parte, a execução da 
ConVenção Internacional do Trabalho nv 110, ratificada pelo Decre
to Legislativo no 33, de 5 de agosto de 1964, promulgada pelo Decre-
to no 58.826, de 14 de julho de 1966. " " 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. · -
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçio no 131, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VIl, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1980 

Suspende, em parte, a execução da Convenção Internacional do 
Trabalho n9 IlO, ratificada pelo Decreto Legislativo n9 33, de 5 de 
agosto de 1964, promulgada pelo Decreto no 58.826, de 14 de julho de 
1966. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 15 de setembro 
de 1977, nos autos da Representação n9 803, do Distrito Federal, a execução 
da Convenção Internacional do Trabalho n9 110, ratificcida pelo Decreto Le
gislativo no 33, de 5 de agosto de 1964, promulgada pelo Decreto no 58.826, de 
14 de julho de 1966, nos seguintes dispositivos: 

I - no art. 62, as expressões: ••sem autorização prêvia" e "com a única 
condição de se sujeitarem aos estatutos destas últimas"; 

II - no art. 64, a expressão: "ou suspensão"; 
lii - no art. 68, no 2: todo o texto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nv 65, 
de 1980 (no 3.543(80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir 

a Fundação Centro de Formação do Servidor Público, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.102 e 1.103, de 1980, 
das Comissões 

- de Serviço Público Civil e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão, em virtUde da falta de quorum, em Ple
nârio, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item II: 

Discussão, em turno único, do Projeto da Câmara n9 68, de 
1980 (no 2.973(80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, instituindo, na Fundação Projeto Rondon, a 
concessão de bolsas especiais a estudantes, nas cond;ições que espe
cifica, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos l.llOe 1.111, de 1980, 
das Comissões: 

- de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinâria, por 

falta de número em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão. em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara n9 69, 
de 1980 (no 3.160(80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que concede pensão especial a Pedro Pau
lo Kossobusk, e dâ outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no 1.101, de 1980, da Comis
são: 

- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em Ple
nário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 74, 
de 1980 (no 3.945/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a alterar 
efetivos de postos fiXados em decreto, na forma do art. 29 da Lei n9 
6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do Exêrcito 
em tempo de paz, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 1.093 e 1.094, de 1980, 
das COmissões: 

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária, por 

falta de número em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 31, de 1979 (no 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto do Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, apro
vado pela 8' Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transporte 
dos paises do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob nos 937 e 938, de 1980, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores;· e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto, -em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de projeto de decreto legislativo 
que ratifica o texto do Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, 
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aprovado pela 8' Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transporte dos 
países do Cone Sul. 

Teníos recebido manifestação de entidades que trabalham no gênero, 
que dirigem o transporte coletivo e terrestre nesses países, e eu, em face dare
presentação que recebi do Rio de Janeiro, de São Paulo, dessas entidades, 
gostaria de requerer à Mesa, fazendo passar-me o devido avulso, o adiamen
to, por 72 horas, da discussão dess:: projeto, porque é uma mat~ria que envol
ve interesses particulares de vulto, e recebi duas representações nesse sentido. 

Hã dúvida com relação ao posicionamento das nossas transportadoras, 
que, parece, não são tratadas no devido nivelamento com as suas congêneres 
estrangeiras. 

Então, d~.:tejaríamos solicitar o adiamento, por 72 horas apenas, da dis
cussão desse projeto, a fim de, melhor entrosados com o assunto, podermos 
oferecer as nossas observações. 

Assim requeiro a V. Ex• o adiamento, por 72 horas, da discussão do pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 549, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 1979, <:ons
tante do item 14 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão do dia 27 de 
novembro corrente. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE(,' lmir Pinto)- Não havendo número para vo
tação do requerimento que acaba de ser lido, a discussão da matéria fica 
sobrestada. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• I, de 1980 (n• 28/79, na Câmara dos Deputados}, que aprova o 
texto do convênio de criação de um Conselho de Cooperação Adua
neira, assinado cm Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950, tendo 

PARECERES, sob n•s 941 e 942, de 1980, das Comissões: 
-de Relações Exteriores), (ouvido o Ministério das Relações 

Exteriores, favorâvel; e 
- de Economia, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quonnn. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Item 16: 

Discussão, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, de 1980 (n' 49/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto da Resolução n• WHA 29.38, aprovada pela 29• Asscmblêia 
Mundial de Saúde, realizada em 1976, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.068 a 1.070, de 1980, das Comissões: 
-de Relações Exteriores, favorável ao projeto, nos termos de 

substitutivo que apresenta; 
- de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo da Co

missão de Relações Exteriores; e 
- de Saúde, favorável ao substitutivo da Comissão de Re-

lações Exteriores. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro~a encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de 

quonnn, em Plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a 
próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 147, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 1.112, de 1980), que autoriza o Governo. do Estado da 
Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos) desti
nado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.113, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade, com voto vencido do Senador Franco M ontoro. 

Em discussão o projeto. 
Cõm a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDQSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, inicia a pauta de empréstimos, hoje, o em· 
préstimo solicitado pelo Governo da Bahia às agências do Banco do Brasíl de 
Grand Cayman e Los Angeles, no valor de 47 milhões de dólares norte
americanos, com a garantia da União, destinado ao Programa de Investimen~ 
tos do Estado. 

Sr. Presidente, vimos que o Estado da Bahia jâ teve empréstimo externo, 
jã teve empréstimo interno e, agora, vai fazer empréstimo no Banco do Brasil 
em agências que nunca na minha vida soube que houvesse existido, de Grand 
Cayman e Los Angeles. Vai buscar dinheiro nas agências do Banco do Brasil 
em Los Angeles e Grand Cayman. Se fosse no valor de 47 milhões de cruzei
ros, Sr. Presidente, mas são 47 milhões de dólares norte·americanos. Portan
to, jã passou todas as fontes de recursos internos do Brasil, já pediu externo. 
Nós mesmos aqui fomos favoráveis ao empréstimo da Hidrelétrica da Pedra 
do Cavalo e, agora, vem o Governo da Bahia recorr_er a duas agências do 
Banco do Brasil em Los Angeles e Grand Cayman. 

Essas agências, Sr. Presidente, conseguiram, a muito custo, ter essa dis
ponibilidade, de brasileiros que depositaram esse dinheiro lá nos Estados 
Unidos da América. Então, o Governo da Bahia descobriu isso e foi buscar 
esse dinheiro lá. Quer dizer, com a garantia da União. Esse é um empréstimo 
sério, que vai ser com a garantia do Governo da União, não tem mais com a 
garantia do Governo do Estado da Bahia. A Bahia parece que não tem mais 
condições de garantir-se, então pediu a garantia do Governo Federal. 

Diz aqui a representação que houve uma lei do Estado autorizando o 
emprêstimo de 47 milhões de dólares americanos. 

Eles não querem de outro lugar, querem os dólares norte-americanos e 
de duas agências do Banco do Brasil: Los Angeles e Grand Cayman. Nilo sei 
como se pronuncia, sei que Caiman é o gênero de um jacaré existente nos Es
tados Unidos c aqui no Brasil também, o Caiman latirostrls. Foi lá que eles 
foram buscar o empréstimo. O dinheirinho lá, quieto e sossegado nas agên· 
cias do Banco do Brasil, e o Governo da Bahia foi buscar esse dinheiro lã em 
duas agências sem muita importância no rol das agências internacionais do 
Banco do Brasil. 

"Foi expedida credencial pelo Banco Central. .. "- quer dizer, quando o 
Governo do Estado da Bahia pediu é porque a direção do banco já havia in
formado que neste mundo todo de nosso Deus duas agências poderiam fazer 
esse empréstimo: a do jacaré e a de Los Angeles. Então, foram buscar o di· 
nheiro lã. 

"Foi expedida credencial pelo Banco Central do Brasil para o atendi~ 
mento no disposto no artigo 29, inciso ... , do decreto-lei. .. , do emprêStimo 
bancário. O exame das condições creditícias da operação serâ efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, assim que apresentada ares
pectiva minuta de contrato. 

Tenho a honra de propor a V. Ex• seja o Estado da Bahia autorizado a 
dirigir·se aO Senado Federal para os fins previstos no art .... " 

No tocante à operação cm referência e para os efeitos do Decreto n9 
74.157, com a redação dada pelo art. I• do Decreto-lei n• 1.558, de 17-6-77, 
esta Secretaria reconhece a prioridade do programa, assim como a capacida· 
de de pagamento do Estado até o valor correspondente a 47 milhões de dóla-
res. 

Aproveito a oportunidade José Flãvio Pécora- Ministro do Interino." 
Não tem o timbre do Ministério, não sei se é Ministro da Fazenda ... 
Em 11 de novembro de 1980, o Senhor Presidente da República apôs o 

seguinte despacho: 
..Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O Estado da Bahia pretende contratar empréstimo externo no valor de 

47 milhões, com a garantia da União, destinado à aplicação do Programa de 
Investimento do Estado, mediante a amortização de dois empréstimos exter~ 
nos contratados com o Banco do Brasil, ... cujos recursos foram aplicados em 
obras ... '' 

O dinheiro jâ foi apanhado nessas duas agências, já foi gasto e agora ê 
para amortizar; o empréstimo é para pagar empréstimo anterior. O dinheiro 
já chegou ao seu destino, jã foi gasto e parece que agora o Estado precisa de 
mais dinheiro para pagar o empréstimo. 

O Banco Central do Brasil assim se reporta a este pedido que recebeu o 
despacho do Senhor Presidente da República: "Autorizo, em 12 de novembro 
de 1980. João Figueiredo". Ele autorizou o Estado da Bahia a se dirigir ao Se
nado Federal. Diz aqui: 

4 'Sr. Governador: 
Referimo-nos ao Oficio n• 2.ü/I0/80, recebido por nós cm 3-11-

80, pelo qual foi solicitado deste Banco Central credenciamcnto 
para o Governo do Estado da Bahia contratar operação de emprés-
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timo em moeda no valor de 47 milhões, objetivando carrear recur
sos para o programa de investimento do Estado, para fins de amor
tização de dois empréstimos externos contratados com o Banco do 
Brasil S.A. 

A propósito,-e de acordo com o· disposto no inciso ... , cumpre
nos comunicar a V. Ex• que, nesta data, com base nas atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto n9 ... o Banco Central doBra
sil credenciou esse Estado, com vistas à operação citada, exclusiva
mente para ·os-fins do art. 42, item IV, infine, da Constituição Fede
ral. 

Outrossim, informamos a V. Ex• que a fixação das condições fi
nanceiras da operação, bem como qualquer contato com insti
tuições financeira no exterior, visando a sua colaboração no merca
do, dependerá da prévia e expressa autorização deste órgão. 

Finalmente, esclarecemos que esse credenciamento é válido 
pelo prazo de 90 dias a contar desta data." 

Portanto, Sr. Presidente, teremos muito tempo. Noventa dias a contar de 
4 de novembro. 

Assinado pelo Sr. Daphnes Rodrigues Valente- Chefe do Departamen
to de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros. 

Parece que a agência tem o dinheiro lâ, e a Bahia vai buscá-lo. O Relator 
foi o Sr. Jutahy Magalhães. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Pelo que V. Ex• leu, é uma ope
ração de reforma. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- ~. Jã pegou o dinheiro emprestado, 
e agora, para pagar, precisa de novo empréstimo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- A operação venceu, o Estado da 
Bahia não teve condições e estã negociando- outro emprêstimo para poder 
cobrir o tomado anteriormente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• que é autoridade no setor 
bancârio, é alta expressão do Banco do Brasil, no Nordeste, no seu Estado, e 
é autoridade aqui nesta Casa, V, Ex• poderá explicar, porque ainda não ouvi 
a explicação dos motivos. f: porque. não tem dinheiro. Pegou dinheiro em~ 
prestado, não tem dinheiro para pagar a divida, então quer um empréstimo 
para pagar o empr~timo. Estado da Bahia _- Governador Antônio Carlos 
Magalhães. 

E, vamos ler, aqui, o parecer do Sr. Senador Jutahy Magalhães: 

PARECER N• 1.112, DE 1980 

Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S"- n9 36, de 1980, 
do Senhor Governador do Estado da Bahla, solicitando autori
zação do Senado Federal para contratar empréstimo externo, no 
valor de US$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares 
americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

Na forma do disposto do art. 42, item IV, da Constituição, o 
Senhor Governador do Estado da Bahia solicita ao Senado Federal 
a necessária autorização para que poss-a aquele Estado contratar 
uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
47,000,000.00 (qUarenta e sete milhões de dólares americanos), com 
o Banco do Brasil, observadas as condições e as exigências dos ór
gãos encarregados da política econômico-financeir"a do Governo 
Federal. 

2. O ofício do Senhor Governador do Estado da Bahia escla
rece que "os recursos oriundos do emprêstimo se destinam, exata
mente, à amortização integral de dois contratos firmados com o 
Banco do Brasil S.A., Agência Los Angeles e Agência Grand Cay
man, que apresentam condições de custos e prazos desvantajosos 
para o Estado, os quais tiveram seus recursos aplicados em investi
mentos conforme o plano de aplicação à época apresentado à SA· 
REM da SEPLAN." 

Sr. Presidente, o Governador_do_ Estado da Bahia, ainda reclama: •• ... 
apresenta condições de custos e prazos desvantajosos". De fato, o Governo 
da Bahia tem razão; o Banco do Brasil exigiu um prazo desvantajoso para o 
Governo. Foi por isto qUe ele não arranjou o "dinheiro - não arranjou os 47 
milhões de dólares. Agora, quer arrã.njar um emprêstimo-·mais man-eiro, mais 
fácil, e deiXar para-à-futuro governador da Bahia começar a pagar esse em
préstimo, com prazo de dez, quinze ou vinte anos. Não sei que prazo, nós va
mos ler aqui. 

Portanto, nós estamos com o Governo da Bahia ... A situação ê desvanta
josa". Quando ele pediu o empr~stimo, o dinheiro era bom, o prazo era bom, 
tudo era bom, mas na hora de pagar, começou: .. prazos desvantajosos para o 
Estado da Bahia". Mas como nós estamos com a Bahia, nós, o Presidente e o 
relator, então ... 

Acrescenta o Chefe Executivo do Estado da Bahia que 

"a realização da operação pretendida permitirá uma melhor 
distribuição do perfil da dívida do Estado, o qual apresenta-se com 
um comprometimento alto nos anos de 1981 e 1982, e nos anos se
guintes o comprometimento é relativamente inexpressivo, como 
pode ser notado no perfil da dívida, em anexo". 

O perfil não vi ainda; vi o retrato direto. O empréstimo ê para ser pago 
em dez anos, em 1990. Dez anos apenas. 

"Por outro lado, esta operação estenderá o prazo de pagamen
to dos contratos, cujos recursos já foram investidos pelo Governo, 
não havendo, assim, novo aparte de capital 

5. O exame do perfil do envidamento global esclarece a exis
tência de receita (ICM) para o ressarcimento do compromisso ora 
assumido o qual permitirá uma dilatação no cronograma de desem
bolso anterior. Considerando-se os anos críticos (1981/82)"- que 
são o_s anos da política, dos gastos eleitorais, da bancada boa aqui, 
no Senado, da bancada na Câmara Federal, da bancada na As
sembléia Legislativa, anos críticos para o Governo do Estado - os 
desembolsos iriam atifigir, respectivamente, 15,07% e 10,99% dare
ceita prevista do JCM. Nos demais exercícios, estes percentuais esta
riam na faixa de 8,75 a 2,48%. 

6. Para atender às disposições do Regimento Interno e da le
gislação pertinente, foram anexados ao processado os seguintes do
cumentos: 

a) cópia da Lei n• 3.805, de 20 de junho de 1980, autorizando a 
contratar uma operação de crédito externo até o valor deUS$ 47,0 
milhões; 

b) Aviso n• 944, de 21 de outubro de 1980, da SEPLAN, reco
nhecendo o carâter prioritârio da operação, bem como a capacidade 
de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n9 243, de 11 de novembro de 1980, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 80/188) do Departamento de 
Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a 
operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto 
n• 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n' 84.128, 29-10-79. 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna e Externa), re
lacionada com a receita estadual (CIM). 

7. O exame das condições creditícias da operação serã efetua
do pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen~ 
trai do Brasil, nos termos do art. 19, inciso II do Decreto n9 74.157, 
de 6 de junho de 1974, assim que apresenta a respectiva minuta de 
contrato com o grupo financiador. 

8. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento In
terno (art. 403, alíneas a, b e c). 

E o autorizo do Go_yemo da Bahia. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, 
o Gov-erno da Bahia quer fazer exatamente uma composição de débitos, por
que não pode amortizar, liqüidar, nos prazos pactuados, o seu empréstimo 
anterior. Em conseqüência, está pedindo Um prazo maior, de 10 anos, para 
poder amortizar o empréstimo já contratado. Não vai entrar dinheiro. Ape~ 
nas vai haver uma modificação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Um reescalonamento. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Exatamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSc:i(ES) - Sr. Presidente e Srs. Senadore>, 
ilustre Vice--Líder da M_ai.oria, chamQ a atenção, o processo tem os seguintes 
documentos: a mensagem do Governador do Estado da Bahia; a lei autoriza
tíva da Assembléia Legislativa; urna exposição de motivos do Sr. Ministro da 
Fazenda; uma tabela da Dívida Pública Estadual, assinada, aqui, no- Senado 
Federal, e por dois outros, um chefe e um diretor; ofício do Sr. José Flávio 
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Pécora; outro ofício do Sr. Ministro da Fazenda; outro oficio do Banco Cen
tral; e o parecer do Senador Jutahy Magalhães. Onde estão os documentos? 

Por obsêquio, passo às mãos de V. Ex•. Senador Bernardino Viana. Pode 
ser que V. Ex• tenha olhos de lince, e poderá surpreender algum documento 
CfUe não vi. 

Sr. Presidente, um instante, que o Senador Bernardino Viana vai exami
nar os documentos a que faz referência o parecer do Relator, e dizer onde se 
encontram os documentos. Só se estão em alguma pasta anexa que não veio. 
Não os encontrei. Vamos ver se S. Ex• os encontra. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - O oficio do Governador da 
Bahia, dizendo como vai aplicar... -

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Basta só pedir o emprêstimo que o 
Senado empresta. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- A FIRCE só farâ o registro no 
Banco Central se se obedecer às condições propostas no empréstimo. Ela não 
pode fazer o registro de um contrato de endividamento interno fora das con
dições previstas no contrato inicial. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Temos duas resoluções gue regu-
lam os empréstimos, a 93 e a 62: - ----

.. Dispõem sobre operações de crédito nos Estados e Municí
pios." 

Sr. Presidente, estou aguardando que me indiquem quais os documentos 
que estão instruindo o pedido do Estado da Bahia. A mensagem é um bilhete 
do Governador, e só, e vamos emprestar. 

Sr. Presidente, vou pedir mais informações, atravês de requerimento, 
para que este pedido de ~mpréstimo seja discutido daqui mais alguns dias. 
Vou solicitar eSses dOcumentos, porque não hâ documento nenhum. 

Sr. Senador, qual é o documento? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Os documentos estão aqui, todos 
os que são exigidos pelas instruções regulamentares do Senado Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Quais são os documentos? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Oficio "S" n• 36, de 1980, do Go
verno do Estado da Bahi_a_ a_o Pr~idente do Senado Federal, pedindo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Este ~ pedindo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Segundo documento: lei autori
zativa do empréstimo, ato do Poder Legislativo; terceiro: o Ministro da Fa
zenda dizendo que está ciente da operação e que pode ser efetuada, no valor 
de 20 milhões, e estã registrada - como eu disse - no ~anco Central, no 
FIRCE, repartição que controla e registra os empréstimos externos. Há um 
quadro da capacidade da dívida pública estadual, o perfil do endividamento 
do Estado da Bahia, para verificar a capacidade de pagamento, encargos, 
amortização, total do desembolso, receita do lCM. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Do Estado da Bahia. Não é o Ban
co Central falando. 

O Sr. Bern2.rdino Viana (PDS - PI) - Aqui temos o oficio do Ministro 
Interino do Planejamento ao Sr. Ernane Galvêas, dizendo que a operação esw 
tá conforme. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Que diz do Ministro Interino? Diz 
que recebeu o oficio e está passando para a frente. Só isto. Mais nada. Que 
documento é este? -- --

0 Sr. Bernardino Viana (PDS ~ PI) - Do Ministro da Fazenda ao Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República, dizendo que examinou e que o 
empréstimo está conforme; do Banco Central ao Governador da Bahia, di
zendo que foi examinado, etc., e que todos os órgãos do setor federal concor
dam concessão. E aí vem já o parecer. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Nobre Senador Bernardino Via
na, V. Ex• sabe que há uma combinação, praticamente entre as Lideranças 
dos Partidos, de não se aprovar projetas de concessão de empréstimos em 
dólares que não tenham planos de aplicação. É disposição já acertada com o 
Senador José Lins, com o Senador Jarbas Passarinho, com as Lideranças da 
Oposição e do Governo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Assim, Sr. Presidente, vou requerer 
à Mesa seja sobrestado o pedido, atê que venham alguns documentos que 
preciso ver. 

Sr. Presi~ente, temos duas resoluções do Sen_ado pertinentes à matêria. 
Apre..<;:entaram até ofícío do Ministro, mas nenhum documento, aqui, 

quanto à capacidade de pagamento. Nada, nada, nada. E o Senado vai dar à 

Bahia mais 47 milhões de dólares, depois de jã ter dado dois ou três emprêsti-
rnos este ano. Este é o terceiro ou quarto ·empréstimo. -

O Sr. José Fragellí (PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Somente um râpido aparte. Estou che
gando a esta Casa sem conhecer ainda o teor dessas resoluções que regulam a 
concessão de empréstimos aos Estados. Desde quando deputado estadual, te~ 
nho tido uma orientação, e a mantive quando Governador do meu Estado: os 
empréstimos só devem ser dados para obras reprodutivas, para obras que, 
amanhã, devolvam ao Estado, através de serviços e de rendas, aquilo que foi 
aplicado. De sorte que aproveito a oportunidade que V. Ex• me dá agora para 
dizer que, como Senador, talvez só venha a votar a favor de empréstimos que 
sejam aplicados em obras reprodutivas. Quando Governador, fiz emprésti
mos só para duas coisas: para a construção de estradas de rodagem, sobretu
do de penetração econômica, como é testemunha o nobre Senador Josê Bene-
dito Canelas, e para a construção de linhas de transmissão de energia elêtrica. 
Mato Grosso jã, então, se desenvolvendo rapidamente, também rapidamente 
devolvia, através do ICM, o dinheiro empregado nas suas chamadas estradas 
vicinais, como devolveu, e sobejamente, tudo aquilo que foi aplicado em ma .. 
téria de aumento do potencial energético do meu Estado. Então, aproveito a 
oportunidade para dizer que, talvez, só venha a votar empréstimos como este, 
e como disse o nobre Senador que aparteou V. Ex•, quando existam os planos 
de aplicação, para nós também formarmos o juízo sobr~ as vantagens reais da 
concessão de empréstimos, sobretudo em dólares, para os Estados da Fede .. 
ração. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço o aparte de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa, requerimento cuja 
leitura será feita pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 550, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n' 147(80, constante do item 17 
da Ordem do Dia, a fim de ser feita na sessão de 28 de novembro do ano em 
curso. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Face à inexistência de quonun. o 
requerimento que vem de ser lido não serã submetido à deliberação do Ple
nãrio, ficando sobrestada a discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 148, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n• 1.114, de 1980), que autofua o Governo do Estado 
do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos pro
gramas integrados de produção agropecuâria, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o_ projeto. 

O Sr. Alexandre Costa (MA) -_Sr. Presidente, peço a V. Ex• que verifi
que se o processado contém o plano de aplicação do empréstimo solicitado 
pelo Governo Estadual. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
a· inatêria. Ê pedido de empréstimo para a terra do Maranhão, a doce terra 
maranhense. 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto) -Tem a palavra, para discutir a 
matéria, o nobre Senador Dirceu Cardoso, enquanto a Mesa atenderá à soli
citação do nobre Sr. 19-Secretário, Senador Alexandre Costa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir projeto. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, agora é o Estado do Maranhão. 
Ao que temos noticia, já demos um empréstimo ao Estado do Maranhão, 
agora, vem o segundo. Qu-er dizer, não encontrou dificuldade nenhuma, en
tão pediu uma outra vez; quer dizer, gostou ... O Senado foi receptivo ao pri
meiro pedido e agora vem o segundo pedido do Estado do Maranhão. Mas, 
na primeira vez, foi menos dinheiro. Agora o Estado do Maranhão jã pede 20 
milhões de dólares. Trata-se da terra do nosso ilustre 19-Secretário, Senador 
Alexandre Costa, que merece muito do Senado, muitas atenções nossas, o re-
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conhecimento pelo seu trabalho, mas vamos estudar o projeto do Estado do 
Maranhão. 

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, hoje, 24 de novembro, temos em 
pauta sete empréstimos, três, no valor de 87 milhões de dólares, moeda forte, 
não querem esse cruzeiro que se desvaloriza dia e noite, querem é moeda for
te; e quatro, em cruzeiros, no valor de 7 bilhões e 300 milhões de cruzeiros. 

Diz aqui o Sr. Governador do Estado do Maranhão: 

"Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex• para, nos termos do art. 
42, item IV, da Constituição Federal, que o Estado do Maranhão 
seja autorizado por essa augusta Casa ... " 

Dirt:tamente ao Presidente do Senado. 

•• ... a contrair empréstimo externo no valor de 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares americanos)." 

.. Esses recursos se destinarão ao financiamento do Plano de 
Aplicação anexo, integrante da programação de trabalho desta ad
ministração estadual, atê 1983, ... " 

Naturalmente o empréstimo deve ir até 1983, porque em 1983 quem vai 
começar a pagã-lo serã o Senador Alexandre Costa, porque S. Ex" vai ser elei
to Governador, e o Governador atual estarâ fora, jã gastou o dinheiro, fez 
uma boa bancada na Câmara Federal, aqui no Senado e também, lã na As
sembléia Legislativa. O nobre Senador Alexandre Costa ê que vai ''ralar-se" 
todo para começar a pagar o empréstimo de vinte milhões de dólares. Até lã, 
Sr. Presidente, o dólar estará a, mais ou menos, cento e cinqUenta cruzeiros. 
Para pagar esses vinte milhões, vamos ter que vender muito azulejo de São 
Luís ... 

Diz aqui o Sr. Ministro do Planejamento: 

"Tenho a honra de referir~me à solicitação de V. Ex• relaciona~ 
da com os aspectos de prioridades dos Programas de Produção 
Agropecuâria desse Estado, para fins de outorga de garantia da Re~ 
pública Federativa do Brasil cm operação de crédito externo a ser 
contratado por essa Unidade da Federação. 

No tocante à operação cm referência e para os efeitos do De
creto n"' 74.157, de 6 de junho de 1974," ..... reconheço a prioridade 
do Programa, assim como a capacidade de pagamento do Estado, 
até o limite correspondente a UsS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares)." 

Quer dizer, o Sr. Ministro do P!anejamento jâ reconheceu que o Estado 
tem capacidade para o empréstimo, isso no dia 4 de novembro deste ano. O 
ofício do Sr. João Castelo, Governador do Estado, ao Presidente do Senado, 
é de 13 de novembro, e o ofício do Ministro a ele, Governador, é de 4 de no
vembro. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Peço a V. Ex• que leia o plano de 
aplicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então vamos ao plano de apli-
cação. 

" ... , o Banco Central do Brasil credenciou esse Estado, com vis
tas à operação citada, exclusivamente para os finS do art. 42, item 
IV, in fine da Constituição Federal." 

Só credenciou para isso, para ele fazer a postulação diante do Senado, do 
Presidente da República, do Ministro da Fazenda, do Ministro do Planeja
mento, do Banco Central. 

••outrossim, informamos a V. Ex• que a fixação das condições 
financeiras da operação, bem corno qualquer contato com insti
tuição financeira no exterior, visando à sua colocação no mercado, 
dependerá da prévia e expressa autorização deste Órgão." 

Isso data de 4 de novembro. Só quero ler o que as autoridades dizem. 
Na exposição de motivos do Sr. Ministro da Fazenda ao Sr. Presidente 

àaRepuolica, vemos: - -
"b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação e a capa

cidade de pagamento do Estado pela Secretaria de Planejamcnto da 
Presidência da República, conforme aviso ... " 

"c) foi expedida credencial, pelo Banco Central (FIRCE), para 
atendimento do disposto no art. 29, inciso I, do Decreto n9 65.071, 
de 27 de agosto de 1969, combinado com o artigo ... " 

"O exame das condições creditícias da operação será efetuado 
pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central 
do Brasil, nos termos ... " 

'"Assim, tenho a honra de propor a V. Ex• seja o Estado do Ma
ranhão autorizado a dirigir-se ao Senado Federal para os fins pre
vistos no art. 42, item IV, in fine, da Constituição Federal." 

Quer dizer, apenas autorização para se dirigir ao Senado para solicitar o 
empréstimo. 

Aqui temos a lei autorizativa, ao Senado Federal, para solicitar o em
préstimo. 

Aqui, tenho a lei autorizativa: 

"Plano de Aplicação para os recursos externos: 

Setrir primário -estabelece urna gradação: em arroz, que é um 
dos principais produtos do Estado, por exemplo, as estimativas para 
o ano de 1980 apfesentaril -um total de 1.463 mil toneladas, o que 
significa um aumento de 36,7% sobre o total produzido em 1979, 
que foi de I milhão e 70 mil toneladas . 

De acordo com essa informação, o Maranhão estará contri
buindo com 86% da produção nordestina de arroz, e essa contd
buição seria ainda mais elevada, se o Estado, na ãrca da bacia do 
Parnaíba, não tiVesse sofrido danos provocados pela seca, o que lhe 
reduziu em cerca de 20% a produção. Apesar disto, esse total, pro
duzido em 1988, garantirá ao Estado a condição de segundo produ
tor nacional." 

Nós estamos já no final do ano de 1980 e não sei se o Maranhão produ
ziu 1.463 mil toneladas de arroz. 

b) "Em termos de mandioca"- o relatório de S. Ex• é muito simples, 
uma linguagem simples, modesta - .. em que somos o segundo produtor na
cional, a produção do Maranhão, Cm 1979, jã era 11,3% maior do que a do 
ano anterior, e até o final deste deveremos produzir 3 milhões e 385 mil tone
ladas do produto, ou seja, praticamente o dobro da quantidade produzida em 
1975"- em 1975, já não é mais 1978, mas em 1975. 

c) "Quanto a cultura de milho, o Estado sempre dependeu das impor
tações, em face dos seus reduzidos índices de crescimento da produção desse 
grão. Todavia, para 1988, deveremos produzir 289 mil toneladas, ou seja, 
17% mais do que o total produzido em 1979, triplicando, pois, o índice de ex
pansão da cultura observada. 

Hâ, por conseguinte, evidência de que os objetivos programados serão 
perfeitamente alcançados pelo Governo do Estado." 

Sr. Presidente, então aqui nós estamos vendo, só descreveu a produção, 
não diz o plano, se é para aplicar em irrigação ... 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- V. Ex• vê, não hã plano de apli
cação. Sr. Presidente. este projeto, de acordo com as lideranças, requeiro seja 
retirado da Ordem do Dia e devolvido para a complementação do documento 
que falta, isto é, o plano de aplicação. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Sr. Senador, V. Ex• me permite um 
aparte? (Assentimento do orador.) Só para esclarecer, parece que, segundo o 
ifem 49 da exposição de motivos; 

"Para que tais projetas sejam concretizados e se consolidem, 
haverâ necessidade da injeção de recursos suplementares, inclusive 
para infra-estrutura, entre os quais, destacamos: 

Reforço ao Projeto ITALUIS; Melhoria dos Serviços Urbanos; 
Ampliação do Programa de Estradas Vicinais; Apoio à Produção 
Agropecuária; Apoio à Produção Agropecuãria cm outros setores." 

E por aí faZ a análise completa da aplicação dos recursos, haja visto ... 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Onde estâ isto? 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- As folhas 2 e 3 do anexo distribufdo 
a este Plenário, Sr. Senador. E V. Ex' veja o cuidado ao elaborar o plano de 
aplicação. Fala que é para salvar perdas de produções alimentares de mais de 
20%; fala que é exclusivamente para a zona agrícola ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Isto não ê plano, nobre Senador. O 
plano tem que dizer que o dinheiro vai ser aplicado em irrigação, drenagem, 
maquinârios~ etc. 

O Sr: Moacyr Dalla (PDS - ES) - Em certas circunstâncias, não inte
ressa os meios; interessa os objetivoS. Tenho a impressão de que nesse proces
so de desburocratização que estamos atravessando, não deixar de emprestar 
dinheiro para se abrir estradas. fomentar a produção agrícola, fomentar a 
produção pecuária, "cessa tudo quanto a antiga musa canta". 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Isso nunca foi plano de apli
cação. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Acho que, na atual conjuntura, os 
_ meios não jUstificam os fins. 
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O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Sr. Presidente, peço que o proje
to seja retirado da Ordem do Dia para ser juntado o plano de aplicação, de 
acordo com as Lideranças de Oposição c Governo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, folheando aqui o 
projeto, encontrei um dado interessante. Na mesma agência do Banco do 
Brasil onde vai buscar dinheiro o Governo da Bahia, vai também o Governo 
do Maranhão, que é a Agência do Banco do Brasil em Grand Cayman, nos 
Estados Unidos. Jâ ouvi falar de agências em Nova Iorque, São Francisco, 
Los Angeles, Pensilvânia, Boston, Chicago, Detroit, mas Grand Caynian 
nunca ouvi falar, ejã vi isto duas vezes aqui no projeto de empréstimo ao Ma_
ranhão e ao projeto de empréstimo à Bahia. Vão buscar 67 milhões de dólares 
nessa agência, não sei de segunda ou de terceira categoria. 

Assim, Sr. Presidente, fica com o nobre Senador Alexandre Costa ajni
ciativa de requerer a retirada do projeto da pauta, porque não tem o plano de 
aplicação. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• me permite1 

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

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Nobre SenadQr, o plano de apli
cação para recursos externos, de 20 milhões de dólares, estã todo contido às 
folhas 2 e 3 do avulso que foi distribuído aos Srs. Senadores. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, isto ê a notícia de 
que vai aplicar nisso. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Mas é a palavra oficial do Governo. 
Efetivamente, foi este o plano que, aqui, o Ministério da Fazenda e os órgãos 
competentes aceitaram como plano de aplicação. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Não diz os locais e nem diz as 
quantidades; logo, não pode ser plano de aplicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, o plano de apli
cação é o seguinte: vamos construir um edifício com tantos andares, vai ficar 
em tantos mil cruzeiros. Mas não, vamos aplicar ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - V. Ex• quer os indicadores de São 
Luís à cidade de Cabuçu, tantos quilômetros. Quer dizer, V, Ex• quer um pro
jeto de engenharia detalhado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• me devolva o projeto. 
Sr. Presidente, o plano a que se refere o ilustre Senador Vice-Líder da 

Maioria, plano de aplicação, diz o seguinte: ''Melhoria de serviços urbanos. 
Procura melhorar os_ serviços urbanos nas cidades de Comando da Região ... '' 

Nem diz o nome da cidade. 
Sr. Presidente, tem que haver um plano: aplicar cm Caxias, nisSo, nisso e 

nisso. f: um plano arquitetônico, urbanístico, seja o que for, de tantos mi
lhões de cruzeiros. Mas não faz referência a cidãde nenhuma. Pode aplicar ... 

Isso é um plano, Senador. Na administração pública plano é intensificar 
as aplicações dos recursos. Os recursos podem ser aplicados na eleição da 
Bancada Federal, na eleição do Senador. Ele vai gastar é nisso. Na hora que o 
dinheiro chegar, que vai ser em '81, 82, Vão empregar nisso. 

Sr. Presidente, custo previsto: 3 milhões e 500 mil dólares. Em quê? Me
lhorar serviços urbanos nas cidades de Comando Regional. Cidades de Co
mando Regional, nem sei o que seja isso. Não diz nem o nome. 1:. em Caxias, 
em Imperatriz, em Carolina? Nem isso, não cita uma cidade. Isso não é plaw 
no, nem aqui nem na China. 

Outra coisa, aplicação de programa de estradas vicinais: busca melhorar 
e ampliar a rede de estradas vicinais, a ganhar a atual perda de 20% motivada 
pela destruição de estradas. Custo previsto, cinco milhões de dólares. 

Ora, Sr. Presidente, isto não ê plano, isto é uma ilotícia. 
Apoio à produção agropecuãria. Diz o projeto: 

"Destina-se o dinheiro a reforçar o apoio e o estímulo ofereci
dos à produção agropecuâria, particularmente, o arroz, feijão, man
dioca, rhilho, carne, leite e pescados." 

Quer dizer, agropecuãria lã e pescado tambêm. 

"Em especial no que diz respeito aos programas de assistência 
técnica, etc." 

Valor: três milhões e quinhentos mil cruzeiros. Não diz em que, Sr. Presi
dente, vai se empregar o dinheiro, se cm mâqüinas, insumos etc. O nobre Se
nador Alexandre Costa tem -carradas de razão. E é quem vai pagar o emprés
timo, porque, pelos prognósticos que eu ouço a respeito do Maranhão, S. Ex• 
será o próximo Governador e é quem vai pagar o empréstimo. Vai suar o bai
xeiro para pagar o empréstimo. 

Sr. Presidente, isto é um escãrnio ao Senado. O Senado precisa se valori
zar, Sr. Presidente. Se nós nos reduzimos a uma Câmara Municipal,- e des-

culpe que eu não estou ofendendo Câmara Municipal, porque acho que todas 
as Câmaras Municipais sãó tão dignas que nem o Senado Federal, mas lã o 
prefeito manda uma Mensagem, não precisa justificar, e eles aprovam. Mas 
trata-se de um empréstimo externo e aqui não é a Câmara Municipal de San
to Antônio do Choca Urubu. Deve haver respeito pelo Senado. 

Não hã plano algum de aplicação e nós vamos empregar 20 milhões de 
dólares. Não pode. Com essa aspereza toda, sem plano de aplicação, não se 
pode resolver nada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Sobre a mesa, requerimento 
que serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 551, DE 1980 

Nos termos do art. 31_0, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n9 148, de 1980, constante do 
item 18 da pauta, a fim de que seja encaminhado ao rcexame da Comissão de 
Finanças. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. --'- Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A Presidência deixa de sub
meter a votos o requerimento que vem de ser lido em virtude da falta de nú
mero para deliberação. Em conseqüência, fica sobrestada a discussão da ma
téria. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 19: 

Discussão, em segliildo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
283, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, dando nova redação ao 
art. 39 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, que regula a si~ 
tuação do aposentado pela Previdência Social que volta ao trabalho 
e a do segurado que se vincula a seu regime após completar 60 (ses~ 
senta) anos de idade, e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.084, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, cm segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. Encerrada esta, o 

projeto é dado como aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Inter-
no. 

A matéria Vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguifzte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n9 283, de 1979, que "dá nova redaçio ao art. 39 da 
Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, que regula a situação do apo
sentado pela Previdência Social que volta ao trabalho e a do segurado 
que se vincula a seu regime após completar 60 (sessenta) anos de ida
de, e dá outras providências." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O art. 39 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

são. 

HArt. 39 O se:gurado que tiver recebido pecúlio e voltar a exer
Cer atividade que o filie ao regime da Lei Orgânica da Previdência 
Social, terã direito de levantar outro pecúlio após 12 (doze) meses 
da nova filiação." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições :_m contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 20: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 
73, de 1980 (n' 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro per
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorãvel, com emenda que apre

senta de n9 1-CSPC; e 
-de Finanças, favorável ao ProjetO" C à Emenda da Comissão 

de Serviço Público Civil. 

Em discussão o projetO. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Face a inexistência de quorum, a votação fica adiada para a próxima ses-
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Item 21: 

MATÉRIA A SER DECLARADA I'R_E)UDICADA 

Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1980, do Senador Murilo 
Badaró, que altera o art. 126 do Decreto-lei n9 941, de 13 de outubro 
de 1969. 

A Presidência, nos termos do art. 36g, HB", do Regimento Interno, e 
conforme os pareceres das Comissões de Constituição· e Justiça e de Relações 
Exteriores, declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado n9 112, de 1980, 
uma vez que a legislação que o projeto pretende modificar foi revogada pela 
Lei n9 6.815, de 19 de agosto do corrente ano. 

A matéria vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Esgotada a mâtéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PD_S- PI. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Câmara e o Senado vão apreciar, a partir da próxima quarta-feira, a 
proposta de Emenda Constitucional n9 -~6, de autoria do eminente Senador 
Jarbas Passarinho, que altera os arts. n9 23, 24 e 25 da Lei Magna do País. f: 
certo que proposições idênticas, principalmente aS de n9s 16, 20, 21, 22, 23,24 
e 25, todas de 1980, perseguiam, com variações maiores ou menores, os mes
mos objetivos que os do Líder da Maioria do Senado. Rejeitadas por diferen
tes razões, induvidoso é que a emenda subscrita pelo ilustre Senador paraense 
representa uma espécie de resultante das anteriores e conta com as simpatias, 
inclusive, do Poder Executivo. 

A Emenda Jarbas Passarinho, todavia, não tem a amplitude que à pri
meira viSta sugere, Sobretudo se a examinarm-os na base do substitutivo que 
lhe ofereceu o Deputado Alberto Hoffmann, relator da matéria na Comissão 
Mista do Congresso. Assim é que a redação prO"posncao § }9 do art. 23 em 
quase nada altera a norma vigente. A mudança maior reside-na inversão da 
ordem de enunciação do preceito e na permuta das expressões "serâ diStribuí
do'' por .. pertence". Tanto é assim que, na justificação, o próprio represen
tante do Rio Grande do Sul explicita: 

"A redação proposta para o§ 19, do art. 23, e para o§ 29, do 
art. 24, visa evitar o retardamento na obten_ç_ão de recursos por parte 
dos Estados e Municípios." 

E, mais adiante: 

"O que se procura sanar na proposta são esses trâmites buro
cráticos que prejudicam os Estados e os MunicípioS,-que merecem dispor de 
suas receitas com mais presteza, e que não apresentam características -de rele
vância para o erãrio federal." 

Estou em que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, melhor seria não se cogitar 
da modificação; alterar o texto constitucional para impedir repasses, para 
transformar adiantamento de parcelas em pagamentos definitivos, não me 
parece, ao menos, razoável. Há que pensar na importância, na majestade da 
Lei Maior, que não deve ser alterada para atender a simples remoções de obs
táculos de natureza burocrática. 

Critica semelhante poderá ser feita à redação que a emenda propõe para 
o§ 89, do art. 23, e que consiste apenas na erradicação do final do vigente dis
positivo da expressão: "Na forma e nos prazos fixados na lei federal". 

É certo que com a introdução do§ 99, tecnicaméhte imperfeito, repetitivo 
do final do § 89, procura o substitutivo justificar a pré-falada erradicação, 
com recursos a dois itens, através dos quais procura distribuir, diferentemen
te, dos critérios vigorantes, as parcelas da receita oriundas do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias, pertencentes aos Muilicípios. 

ln existissem outras razões desaconselhadora$ para adoção do§ 99, basta
ria um tópico da justificaÇão para mostrár a fragilidade do remédio que se de
seja aplicar. "Os novós critérios, diz o relator d_a matéria, após passarem, ao 
longo do exercício de 1981, pel_o crivo daS Assetri~}~ias Legislativas, deverão 
servir ao rateio do ICM, a partir de janeiro de_1982". 

É o domín_io da insegurança, é a pregação da incerteza. A norma consti
tucional não pode, não deve deferir aos Estados a apuração da própria conve
niência ou inconveniência. E se as Assembléias verificarem que a sistemática 
atual de distribuição merece ser mantida por mais conveniente, como ficará o 
texto constitucional? E se houver divergência nas apurações procedidas pelas 
Assembléias Legislativas? Na verdade, e aqui vai o ponto central da questão, 
a solução reclamada pela consciência do País não está em distribuir os 20% 
do ICM, a que têm direito os Municípios; em-termoS atuais, seria uma tenta
tiva, na melhor das hipóteses, de uma mais eqUitativa redistribuição da mi
séria. 

Na realidade, o que importa é modificar profundamente o mecanismo de 
distribuição do ICM entre oS Estados, de tal sorte que, os mais pobres, os mep 
nos desenvolvidos, em poucas palavras, os Estados do Norte e do Nordeste 
deixem de exportar impostos para o Centro-Sul. 

A Emenda Constitucional n9 86, na versão do Substitutivo da Comissão 
Mista, adiciona, também, o§ lO ao art. 23. Interessante é que, sem revogar o 
atual § 29, altera a competência dos Estados, vez que passarão estes a repartir 
coro os Municípios o imposto sobre transmissão, a qualquer título, de bens 
imóveis por natureza e a cessão física e de direitos reais sobre imóveis. 

A título de comentârio, direi àpena·s que;- hã pouco, falei em redistriM 
buição da mis(::ria; agora será o caso de afirmar, não fosse cómico, que Se tra
ta de autêrltica socialização da pobreza. 

O substituti,;o do nobre Deputado Alberto Hoffmann, conforme refe
rêncíilriiCialmente feita, também incide sobre o§ 29, do art. 24, da Lei Mag
na. Simplifica a fofma v~rbal ''serâ distribufdo" substituída por "pertence" e 
retira do texto a expressão "na forma que a lei estabelecer". Nada altera, 
nada significa, nada representa. Melhor seria se não existisse. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda constitucional de autoria do Se
nador Jarbas Passarinho, incide ainda sobre o art. 25 e parágrafos da Lei 
Maior. Consiste, basicamente, na elevação de 9 para 11%, segundo os cri
térios que estabelece, da participação dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios no produto da arrecadação dos impostos sobre 
a renda e produtos industrializados. Repete, em seguida, normas em vigor, 
ora com deslocamento da numeração de parágrafos, ora com a transfor
mação de letras em parágrafos. 

Na essência, cumpre referir, aumenta a participação na distribuição pre
vista nOs itens I e 2 do art. 25; elevação que se efetivará, consoante o art. 29 da 
emenda, a razão de l% no exercício de 81, 1/2% no exercício de 82, e 1/2% no 
de 1984. 

De toda a exposição resulta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que de as
pectos substanciais do sistema tributário nacional não cogita substitutivo do 
Deputado Alberto Hoffmann. Todos sabem ·que a sistemática tributária em 
vigor necessita, pelo que tem de altamente concentracionista, de profunda re
formulação. Dai a necessidade inadiãvel de retirar da União, que tem tudo, 
para dar aos Estados e MUnicípios que, praticamente, nada têm, mais uma fa
tia do bolo tributário. 

A emenda mascara a inadiabilidade, vez que atinge somente o Fundo de 
Participação, Fundo que, se tem peso específico, às vezes, decisivo no orça
mento de muitos Estados, representa menos de 1% no orçamento global das 
unidades mais desenvolvidas. Claro que a elevação de 9 para 11%, a se com
pletar em 1984, não é desprezível, ao contrário, é grandemente simpático aos 
Estados do Norte e Nordeste que não dispõem, em regra, do necessârio para 
pagar, ao fim de cada mês, com recursos próprios, a folha de pagamento do 
funcionalismo. 

Todavia, o mecanismo de distribuição do ICM ficou intocado. A Emen
da assanha o apetite de alguns municípios, como que a entreter a atenção 
maior das comunidades brasileiras c_om os problemas que nada têm de subs
tancial, como o da diyi_s_ão interna dos magros, dos magérrimos 20% do ICM. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País quer mais, como o Estado e como a 
Nação. Quer a reformulação profunda do Sistema Tributário Nacional. ~ 
com tal pensamento que vou votar favoravelmente à Emenda Constituciorial 

"' 86. 
Competindo a mim a responsabilidade de modificA-la, aconselharia a 

aprovação apenas da parte relativa ao Fundo de Part_icipação. lnexistindo 
destaques, aprovarei a totalidade. Mas espero, sinceramente, que o próximo 
ano seja aquele em que se verificará a prometida, imperiosa e inadiável refor
ma do Sistema Tributário Nacional. São os meus votos. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns colegas represen
tantes do N ardeste, já desfilaram da tribuna do Senado, fazendo relatos sobre 
a presença de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, no médio 
setrentrião brasileiro. 

Havia eu me inscrito, há uma semana, justamente para abordar este as
sunto que achei de magna importância, porque- como direi neste despreten
sioso pronunciamento -, as conclusões chegadas por Sua Excelência, o Se
nhor Presidente da República, não foram diferentes daquelas a que a Comis.:
são de Assuntos Regionais chegou, quando da peregrinação realizada pelo 
N ardeste brasileiro. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu havia escrito exatamente isto: 
Percorreu Sua Excelência, o Presidente João Figueiredo, em 3 dias de pe~ 

regrinação, a região Nordestina assolada pela seca, e o quadro que assistiu, 
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de fome e de miséria- coniu ele mesmo afirmou- não foi surpresa, porque 
já conhecia, de visitas anterfores, os efeitos danosos da estiagem: chão resse
quido pela inclemência do sol- a falta do precioso líquido para fartar a terra 
e a sede de quantos nela habitam. 

O Senhor Presidente da República chegou a mesmíssima conclusão a que 
chegaram os componentes da Comissão de Assuntos Regionais do Senado: o 
problema maior do Nordeste, não é outro - senão - Água! 

Esta compreensão obedece a uma unanimidade que data de tempos ime
moriais, por haver se constituído na maior preocupação dos estudiosos dos 
problemas nordestinos, em todos os tempos. 

Há alguns anos atrás, um parlamentar cearense, Wilson Roriz, de saudo~ 
sa memória, vendeu a idéfii da perenização, hoje preconizada, de alguns rios 
do Nordeste, com o aproveitamento das âguas do São Franciscol 

Foi apenas uma idéia que não prosperou, porque as coisas relacionadas 
com a região·nordestina só prosperam quando ela se vê sacudida pelo infortú
nio, como agora mais uma vez ocorre. Basta dizer que para ser colocada uma 
válvula dispersara no grande manancial -como o Orós, com 2 bilhões e 700 
milhões de metros cúbicos de água (sem as comportas, porque com estas atin
girá a 4 bilhões) e que tinha por finalidade perenizar o maior rio seco do mun
do - o cearense Rio Jaguaribe, só hâ 4 meses atrâs foi inaugui'ada, não obs
tante a idéia vir com a própria construção do açude. 

Isto, assim mesmo, agradeça-se à operosidade do Exm9 Sr. Ministro do 
Interior, Mário David Andreazza, que justiça se faça, tem assimilado em re
lação ao Nordeste, a política de assistência recomendada à Região, pelo Se
nhor Presidente João Figueiredo. 

A verdade é que lâ estâ um evento que deveria ter acontecido hâ 10 ou 12 
anos passados e só agora, sem gastos vultosos, aconteceu! 

Poderão os desavisados, pensar que tal acontecimento não teria maior 
significação para a Regiãõ, ao que responderei, que o significado é de alto e 
real valor, desde quando o Açude Orós, com a sua válvula dispersara, pereni
zou 220 quilômetros do nosso maior rio, fertilizando as margens por ele ba
nhadas, as do médio e baixo Jaguaribe! 

Não obstante a seca que se abate sobre a região, hoje, lã iremos encon
trar prosperando os plantios de feijão, fruteiras e produtos hortigranjeiros, 
que mitigarão o sofrer das popuJações ribeirinhas. 

Essa pererii2:3.ção do Rio J aguaribe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tal
vez tenha induzido os técnicos do DNOCS, com o apoio do órgão que coor
dena e planeja: a SUDENE, para efetuarem estudos sobre a praticabilidade 
de trazer o excesso das águas do São Francisco, para perenizar 12 rios do 
N ardeste, nos Estados do Cearâ, Piauí, Rio Grande do N arte, Paraíba e Per
nambuco. 

:E: o próprio Presidente da República quem assim se expressa: uQuero ver 
se num prazo de dois anos a dois anos e meio estes rios jã estão pereni:Zados. 
É possível que demore mais do que alguns esperam, mas repito que isso vai 
depender dos recursos disponíveis. Hei sempre de encontrar alguns recursos a 
mais para colocar aqui nesse programa". 

Só aplausos merece a idéia magnânima do Presidente da República, que 
abre o coração magnânimo para manifestar o seu permaneD.te desejo de pro
piciar ao- Nordeste condição que o recupere política e econoniiCamente, vi
sando modificar o jâ insuportável desnível entre a sacrificada região médio
Setentrional e o próspero Centro-Sul, que recebeu as bênçãos do céu, bafeja
do pelo bom clima, o que lhe permitiu e ainda permite receber os maiores fa
vores do Poder Centrall 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Coni o maior prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Agradeço-lhe, nobre Senador Al
mir Pinto, e quero, antes de tudo, parabenizá-lo pelo excelente discurso que 
está a pronunciar, principalmente porque o faz no momento em que voltou à 
discussão, ao debate, a perenização de alguns rios do Nordeste, em que o meu 
Estado seria o principal beneficiário. Inicialmente, as notícias que tive, de 
pessoas credenciadas, foram as de que a ligação das águas represadas pela 
Barragem de Sobradinho para São Raimundo No nato s_eria apenas de 42 qui
lômetros, dos quais, apenas 14 quilômetros custariam alguns recursos. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- São Raimundo Nonato, no Es· 
tado do Piauí? -- --

0 Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Sim. Posteriormente li decla
rações do Deputado Manoel Novaes, do Estado da Bahia, em que ele diz que 
para obtermos a perenização desse rio, com o desvio das águas da Barragem 
de Sobradinho, necessáriO seria que se elevasse a quota em 100 metros:..._ fi
quei um pouco triste com es-ta notícia. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, procurei 
conversar também com outras pessoas estudiosas do assunto. Não se trata de 

aumentar a Barragem de Sobradinho, são as ãguas que agora, durante três ou 
quatro meses, excedem justamente aos limites de vazão normal daquela Bar
ragem. O nobre Deputado Manoel Novaes, que me disse: ~·olhe Senador, 
isso é uma coisa um tanto impossivel, porque para aumentar em I 00 metros a 
Barragem de Sobradinho irão as águas ocupar uma área do Estado da Bahia, 
talvez igual ou maior do que área correspondente ao Estado de Sergipe". Mas 
as pessoas me informaram -que não, é o excesso atual das águas de Sobradi
nho que serão canalizadas para perenizar esses 12 rios do Nordeste brasileiro 
e isso apenas em 4 meses do ano. Vale a pena porque se eles corresponderem 
exatamente à diferença de invernada, digamos, se esta perenização for de ju
lho em diante, ou mesmo de maio, favorecerá muito ao Nordeste, porque o 
nosso inverno, V. Ex' sabe, se começar em dezembro vai até março, ou se for 
de março irá até abril, se começar em janeiro irá até maio. E, com essa escas
sez que tem havido, essa perenizaçãb dá exatamente para a lavoura de subsis
tência: arroz, feijão e milho; como V. Ex' sabe, dentro de 4 meses teremos isso 
com abundância, desde que tenhamos um bom inverno ou uma boa irrigação. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)-_ Neste instante, nobre Senador, 
em que exalto o seu pronunciamento, eu queria realmente era tirar estas dúvi
das que me haviam trazido a imprensa e as informações de particulares. Mui
to obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço a V. Ex• o aparte. Na 
verdade conversei com o Deputado Manoel Novaes, que é um grande conhe
cedor da região, e com essa conversa fiquei um tanto ou quanto desanimado, 
mas, depois, falando, não sei se com o próprio Diretor do DNOCS, - não 
me recordo bem ____;, estávamos em casa de um amigo comum, juntamente 
com o nobre Senador José Lins, e, salvo engano, foi o próprio Dr. José Pon
tes que me falou que não, seria o aproveitamento do excesso normal, daquele 
excesso que era costumeiro, não precisava elevar mais. Se for elevar cem me
tros a mais a barragem de Sobradinho, vai ficar, talvez, duas ou três baías de 
Guanabara, no meu modo _de entender; não sei bem. 

Agora, o que é impot:tante- eu até já disse, de uma feita, em um aparte 
a um nobre Senador: Li, há poucos dias, um artigo de um ecologista, em que 
ele chamava a atenção das autoridades florestais do IBDF para aumentar a 
fiscalização das florestas, princi:P::ilmente no médio setentrião brasileiro, por
que no Norte nós não sabemos se essas florestas estãó bem fiscalizadas, bem 
vigiadas. Mas, recorõo-me que dizia que o perigo da não proteção das nas
centes é muito grande e previa que o rio São Francisco secaria no ano 2060, 
nunca -me esqueci disso, dei esse aparte aqui, não sei quando, mas eu gravei is
so, ficou gravado que ele recomendava exatamente um maior cuidado, a pro
teção das nascentes, porque, inclusive, não seria só o rio Jaguaribe, o rio esse, 
nein rio aquele, Seria o próprio rio São Francisco que no ano 2060 estaria se
co. Por conseguinte, é bom que as autoridades florestais reparem essas notí
cias, essas sugestões, que são dadas pelos ecologistas, pelos curiosos nos estu
dos do florestamento e reflorestamento do Brasil, principalmente no Norte e 
Nordeste, para que não tenhamos surpresas maiores. Por certo, ao ano de 
2060 não atingirei" mais, tá.fvez eu já esleja vivendo a bem-aveiiiUrança dos ce
us, mas quem estiver vivo daqui para lá vai sentir, talvez, problemas muito 
mais sérios do que o que estamos sentindo no momento. 

Agradeço a V. Ex' o aparte que deu ao meu despretensioso discurso. 
A verdade Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que está bem clara a atual 

posição do Nordeste: seco e lutando pela sobrevivência. E qUal a solução? Á
gua! 

A nossa Comissão de Assuntos Regionais, ultimou o seu relatório que 
não demorará a ser apresentado a este plenário, pelo seu presidente, o ilustre 
Senador Mendes Canale. 

As conclusões a que chegou referida Comissão, depois de percorrer 
2.000km, compreendendo os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí
ba e Piauí, são por demais sensatas, isto porque~ procuraram os seus compo
nentes, sentir, medir e pesar prós e contras, para formar um consenso de opi
nião. Para isto foram ouvidos técnicos da SUbENE e do DNOCS e estudiQ
sos da ecologia nordestina, que não sefu~taram a forn~cer dados e sugestões, 
a fiQl de que fosse ating-ida uma média que traduzisse a real solução para o 
complexo problema da estiagem. 

Inclusive foi emitida opinião sobre a mais atualizada decisão governa~ 
mental de perenização de 12 rios do Nordeste, com as águas excedentes ao 
lago de Sobradinho, na Bahia, o que, na verdade, representará um dispêndio 
b~m avultado. Apenas para os estudos são necessáriOs 50 milhões de cruzei
ros! O N ardeste bem que hã fe_ito por merecer as benesses governamentais. O 
secular sofrimento, o credencia a tão notãvel cometimento. 

O Presidente Figueiredo dispõe ainda de 4 anos e 5 meses para dar exe
cução ao ambicioso e arrojado empreendimento, que, realizado,lhe assegura
rá indiscutivelmente o epíteto de redentor do Nordeste, por haver concretiza
do uma obra ousada, de redenção regional. 
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inestimãveis à educação brasileira. De modo que, no instante em que o nosso 
Líder, Senador Jarbas Passarinho, lembrou este fato, eu gostaria de ressaltar, 
também, o trabalho da esposa dele, Dona Léa Ba.11.deira, que foi uma batalha
dora incansãvel pela educação em nosso País. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
que só virã enriquecer o meu pronunciamento, na hora em que presto uma 
homenagem ao meu conterrâneo, General Antônio Bandeira. 

Em reconhecimento a sua aguerrida campanha de adversârio da subver
são que buscava avassalar o Nordeste brasileito, bem como todo o Brasil, e 
também por suas qualidades de Chefe, por seus atributos morais, "intelectuais 
e profissionais, o Exército guindou Antônio Bandeira ao posto de General
de-Brigada, em 25-11-1968, conferindo-lhe antes outro elogio, transcrito em 
suà folha, pelos excelentes serviços prestados no ComandÕ do 141? Regimento 
Guararapes, essa vez, citado pelo General-de-Exército Rodrigo Otãvio Jor
dão Ramos. Comandante da 7• RM, que afirma ter este distinto companheiro 
de arma ter colocado a ser_viço do Exército e da Pâtria as suas excepcionais 
qualidades de soldado de Elite, atuando de forma a ter dado ao se.u Regimen
to orientação segura que o transformou em uma das melhores unidades de in
fantaria do IV Exército. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS - PB) - Com o maior prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Desejo juntar minhas palavras às de V. 
Ex'", em homenagem a esse grande brasileiro que é o General Bandeira. Nor
destino de fibra, com uma larga folha de serviços prestados a este País. é ele 
um homem simples, um patriota com todas as fibras do seu çoração. O Gene
ral Bandeira merece nossa admiração. E não é só a S. Ex•, nobre Senador, 
que devemos homenagear, mas também, ã sua família. D. Léa Bandeira como 
bem o disse o nobre Senador Passos Pôrto, tem dedicado um extraordinãrio 
esforço em prol da educação no Pais. Sou hoje o Vice-Presidente da Campa
nha Nacional de Educandãrios das Comunidades, da qual a D. Léa Bandeira 
é Presidente. Tenho acompanhado de perto o seu trabalho, por todos os mo
dos elogiãvel. Junto minha homenagem à homenagem que V. Ex• presta ao 
General Bandeira, neste momento em que ele após tantos serviços prestados ã 
Patria deixa vida ativa do Exército. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, emintente Senador José Lins, que vem enriquecer o meu pronunciamen
to .. 

Continuando, Sr. Presidente, como Comandante da 3• Brigada da Infan
taria deixou traços indeléveis de sua personalidade marcante, de Chefe enér
gico equilibrado. sereno, justo e de atitudes firmes e definidas. General-de
Divisão, eni 1974, assumiu as seguintes missões: Comandante do Comando 
Militar do Planalto e 11' RM, em Brasília, Comandante da 4• RM, em Juiz 
de Fora, co·mandante da 4• Divisão do Exército, em Belo Horizonte, e Dire
tor Geral do DPF, em Brasília. Foi elogiado, quando do comando da 3• Bri
gada de Infantaria·, pelO General-de-Divisão Otávio Vianna Moog, Coman
dante Militar do Planalto, que destacou o perfeito planejamento e a reali
zação de inúmeros exercícios de combate e serviço em campanha de sua gran
de unidade, sobretudo a complexa manobra ao Norte de Goiãs, coroamento 
da instituição do Grupamento .. A" de 1972, ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS - PB) - Com prazer. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Nobre Senador, eu tenho a sen
sação, mil vezes bendita, de como está o espírito· de V. Ex• neste momento. 
Como é bom, como é gostoso, a gente poder, num dia como este, prestar ho
menagem a um coestaduano. V. Ex• traça o perfil desse magnífico homem, 
que soube honrar e honra o nosso Exército. Receba a manifestação do meu 
aplauso pelo seu discurso. Quero estender esta homenagem, as minhas humil
des palavras, a sua esposa, D. Léa. Eis que também faço parte do Conselho 
Deliberativo das Escolas da Comunidade. Creia V. Ex•, acima do pronuncia
mento de V. Ex•, se não bastassem os méritos daquele magnífico militar, bas
taria tão-somente a sensação gratificante que V. Ex• experimenta nesta hora 
em poder homenagear um coestaduano. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB)- Agradeço, Senador Moacyr 
Dalla, o aparte de V. Ex•, que engrandece o meu pronunciamento e aviva ain
da mais a personalidade marcante do General Antônio Bandeira. 

Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores: ... quando teve a seu cargo a 
coordenação do emprego tático de unidade do CMP, CMA, IV Exército e do 
Corpo de Fuzileiros Navais, em ãrea ainda que distante mais de mil quilô
metrtos de seus quartéis e carentes de condições apropriadas ao emprego de 
meios militares de envergadura. 

Em 1976, graças ao resultado do seu profícuo trabalho, nas manobras do 
I Exército, Coordenou, com denodo e precisão, a ação das I' e 4• Brigadas de 
Infantaria, que atuaram em ãreas dos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. 

E, em 1977, recebe a promoção a General-de-Exército nomeado a chefiar 
o Departamento Geral de Serviços, em BrasíJia. Nesta atividade, o General
de-Exército AntôniO- Bandeira, empenhou-se para criar o Fundo de Saúde do 
Exército, objetivando assim beneficiar militares e seus familiares com um cor
reto atendimento médico-hspitalar. Também desenvolveu importante traba
lho no aprimoramento do setor de informãtica, pela implantação dos centros 
de processamento de dados n9s 4 e 5, em Recife e Manaus, respectivamente e 
de terminais de computadores que iriam servir aos órgãos da administração 
do Exército, sediados em Brasília. 

As funções, nesta etapa da carreira militar de Antônio Bandeira, 
estenderam-se ao Alto Comando do Exército e ao Alto Conselho Superior de 
Economia e Finanças, onde sempre ofereceu um assessoramento objetivo, 
franco, leal e inteligente, proporcionando ao Ministro do Exército, General 
Fernando Belfort Bethlem elementos necessários às tomadas de decisões, 
funções estas que lhe mereceram elogio escrito pelo próprio Ministro do 
Exército. 

Em 1978, é levado ao Comando do lU Ex.érc:i.to, em Porto Alegre. Dois 
anos marcaram essa administração naquele importante Comando Militar e, 
hoje, ao deixar a Ativa do Serviço do Exército recebe as seguintes palavras de 
despedida proferidas pelo Ministro do Exército, General-de-Exército Walter 
Pires: 

"Durante três anos consecutivos, o Gen. Ex. Antonio Bandeira integrou 
o Alto Comando do Exército, na qualidade de membro efetivo, inicialmente 
como Chefe do Departam-ento Geral dos Serviços e, posteriormente, como 
Comandante do III Exército." 

"No momento em que este destacado Oficial-General se afasta deste im
portante Órgão, onde ratificou as suas exem.plares qualidades de soldado, 
cumpre-me agradecer-lhe, num preito de gratidão e justiça, os assinalados 
serviços que aqui prestou ao Exército Brasileiro." 

"Coerente com a brilhante trajetória de sua vida profissional, orientada 
por acendrado patriotismo e amor ao Exército, o Gen. Bandeira aliou, às 
suas incontestáveis virtudes militares, um profundo conhecimento dos 
problemas da Força Terrestre e a incansâvel disposição de contribuir para a 
sua solução, segundo os mais legítimos interesses da Instituição." 

uEm conseqüência, o Ministro do Exército contou sempre, em todas as 
situações, com o apoio de seu inestimável assessoramento, caracterizado por 
atitudes claras e leais, por pareceres preciosos e fundamentados e por opi
niões lúcidas, sinceras e objetivas, que foram da maior valia na solução de 
questões relevantes. n 

"Expresso ao Gen. Bandeira, neste momento, bastante sensibilizado, em 
meu próprio nome e no de todo o Exército, o nosso reconhecimento e grati
dão pelos serviços prestados ao Alto Comando do Exército. Asseguro-lhe, 
outrossim, que a distância física não afetarâ os vínculos morais, do afeto, da 
admiração e da camaradagem, estreitados ao longo de meio século e que a 
sua marcante personalidade de Chefe Militar continuará a nos inspirar em 
busca dos.melhores caminhos para o nosso Exército e o nosso Brasil." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, representando, nesta Casa, o Estado da 
Paraíba, é, para todos nós paraibanos, motivo de orgulho e júbilo reconhecer 
e destacar tantos e relevantes serviços prestados por esse Soldado, cuja vida se 
constitui numa cadeia ininterrupta de destacadas realizações ao Exército e ao 
Brasil. 

Mas, nesta hora, eu gp:staria de homenagear também o cidadão Antônio 
Bandeira, pelo exemplo de homem simples e que soube constituir uma mara
vilhosa família ao lado de sua esposa, dona L~a de Aquino Bandeira, e de 
suas duas filhas e oito netos. 

À brilhante carreira riimtar, eivada de cursos reàlizados no País e no Ex
terior, repleta de importantes coQ.decorações e elogios, soma-se~ também, a 
realização da constituição de uma vida invejada no seio familiar, marcada 
pela atuação e um excelente esposo, de um bom pai e carinhoso avô, traços 
marcantes da personalidade civil e do chefe de família Gen. Antônio Bandei
ra. Sua obra em prol da liberdade e da justiça não termina com seu afasta
mento do serviço ativo do Exército. Muito ainda poderemos aguardar deste 
homem, porque acima de tudo ficarã assentado nos registros da nossa His
tória o exemplo de uma vida dedicada com honradez â segurança da Pãtria e 
ao bem-estar de seu povo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas~) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Sena
dor Henrique Santillo. 



7086 Ter~;;a~feira 25 ____ DIÃR!O DO CONGRESSO NACJONAL (Scçào H) :'I ovcmbro de 1980 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Lê o seguinte discur
so.,- Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a esta tribuna para reclamar do 
Ministério do Interior a realização de promessas feitas pelo Ministro Mârio 
Andreazza, no sentido de assistir às populações das cidades do Estado de 
Goiâs, às margens àos rios Araguaia e Tocantins, logo após as fortes cheias 
do início do corrente ano. 

Em Miracema, cidade do Estado de Goiás, às margens do Tocantins, 
com cerca de trinta mil habitantes, as conseqüências das enchentes conti~ 
nuam, um ano após, a atormentar sua população, quase toda em desabrigo, 
sem que, até hoje, tivesse havido qualquer recurso público investido em seu 
socorro, apesar das insistentes promessas do Ministro do Interior e do Gover~ 
no do Estado. 

A aplicação de recursos especiais do Banco Nacional da Habitação, em 
planos adequados de financiamentos, para a solução do problema habitado~ 
na!, o setor mais duramente atingido pelas águas do Tocantins, foi a principal 
promessa do Sr. Ministro Mário Andreazza, até--os dias atuais ainda não 
cumprida. 

Por outro lado, as danosas conseqüências às propriedades agropecuárias 
trouxeram seriíssimos problemas económico-sociais para a região, e nada se 
fez no sentido de minorar o mal, entregando-se à própria sorte e à condição 
de migrantes milhares de fam_ílias de trabalhadores rurais. 

Volto, pois, a exprímTr a indignação daquele povo que jâ não encontra 
nenhum motivo para acreditar nos poderes públicos. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)-Na presente sessão terminou 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n"' 146, de 
1980, de autoria da Comissão Diretor3., que B.ltera alotação dos gabinetes dos 
diretores de secretaria e da assessoria, cria seçÕcis em subsecretarias, e dá ou~ 
tras providências. 

Ao projeto foram oferecidas cinco emendas, que serão lidas pelo Sr. 19-
Secretãrío. 

São lldas as seguintes 

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 146, DE 
1980 

EMENDA N• I 

Inclua-se no ProjetO O -seguinte artigo, após o 59, renumerando·se os de~ 
mais: 

"Art. 6• Às Funções Gratificadas de Auxiliar de Controle de 
Informações e Auxiliar de Coordenação Legislativa, de que tratam 
as Resoluções n"õ~s 58, de 1972, e 60, de 1980,já existentes, correspon
derá o nível de retribuição fixado no art. 19 desta Resolução para a 
função de Auxiliar de Controle de Informação." 

Justificação 

O presente projeto, ao fixar para a função de Auxiliar de Controle de In
formação a Gratificação FG-3, crioti a- necessidade de se revisár a retribuição 
de função idêntica, já existente, e·de outra qUe, embora não guardando a mes
ma identidade de atribuições, encerra, no seu elenco de competência, tarefas 
de igual complexidade, razão por que a elas corresponde, atualmente, o mes
mo valor de remuneração. 

Assim, tendo em vista o estrito interesse da Administração, acreditamos 
em que os meus nobres pares não negarão aprovação a esta iniciativa. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Passos Pôrto. 

EMENDA N• 2 

Art. 19 Acrescentem~se os seguintes artigos, renumerando·se os de
mais: 

'
4Art. 4~ E: criada, na subsecretaria de Taquigrafia, a Seção de 

Revisão, com as seguintes funções gratificadas: 1 Chefe de Seção 
(FG-2) e 20 Taquígrafos-Revisores (FG-3). 

Art. s~ À Seção de Revisão compete a revisão dos trabalhos 
de apanhamento taquigráfico sob a responsabilidade da Subsecreta
ria de Taquigrafia e a execução de outras atividades peculiares." 

Justificação 

Ao estudar-se a atual situação dos Revisores na Subsecretaria de Taqui
grafia, chega~se à conclusão da necessidade de ser criada a Seção de Revisão e 
20 funções gratificadas, a serem atribuídas a profissionais taquígrafos já em 
pleno exercício da função específica de Revisor. 

A medida torna~se necessâria porque visa corrigir disparidade existente 
em relação à outra Casa do Congresso Nacional, onde os Revisores percebem 

gratificação correspondente a DAI-3 (Assistente de Selor de Redação Final 
de Debates), de acordo com a Resolução n• 7/75 (DCN de t•-7-75). 

Ressalte-se que o Taquígrafo~Revisor efetua o apanhamento taquigrâfi
co juntamente com o grupo de taquígrafos sob sua orientaçã_o, mas tem 
função diferenciada, pois é o responsãvel pela produção dessa equipe, 
competindo~lhe dar aos debates e pronunciamentos a redação apropriada, 
respeitados o estilo e o pensamento do orador, interpre!ando-o corretamente, 
esclarecendo dúvidas, bem como assinalar, para decisão superior, expressões 
que por sua natureza sejam incompatíveis com o debate parlamentar; verifi
car a ligaçfo-dos apanhamentos e os encaixes, bem como a justeza de citações 
jurídicas, regimentais, e outras tarefas correlatas, tendo média autonomia de 
ação. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. -José Llns. 

EMENDA N' 3 
Inclua~se no projeto, onde couber, o seguinte artigo. 
Art. É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a Função Gratifica

da FG-2 de Encarregado_ de AdministraÇão das Residências dos Senadores, 
Parágrafo Único. São àtribuições da função de que trata este artigo a 

coordenação, orientação e execução das tarefas relacionadas com a segu~ 
rança, conservação e limpeza, inspeção e manutenção de equipamentos hi
dráülicos, elêtricos e outros existentes nos edificios residenciais dos Senado
res; controlar o ingresso de pessoas eStranhas aos edificios, a distribuição aos 
destinatários das correspondências, periódicos e afins, bem como servir de li
gação entre os ocupantes das residências e os diversos órgãos do Senado para 
o atendimento de suas necessidades. 

Justificação 

A emenda que ora propomos visa, efetivamente, regularizar uma si
tuação existente. 

De fato, o servidor responsável pela execuç-ão das tarefas constantes do 
elenco de_ atribuições_que se procura fixar, jã as vem exercendo há vârios 
anos, cónfirõiàndo, na prática, a necessidade do reconhecimento, por parte 
da Administração da Casa, de tão ·relevantes serviços que são, atualmente, re~ 
munerados com umprolabore equivalente à FG·2 que propomos na emenda. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Dlnarte Mariz. 

EMENDA N• 4 

Acrescente~se: 

ArL - São criadas na Subsecretaria de__ Biblioteca_ as seguintes Seções: 
I - Seção de Aquisição de Material Bibliogrâfico 
II - Seção de Anâlise de Periódicos 
III - Seção de Jornais e Recortes 
-À Seçào de Aquisição de Material Bibiogrâfico compete: definir e 

aplicar a politica de seleção, aquisição e descarte de livros, periódicos e outros 
documentos grâficos, reprográfic-os e audivisuais, inclusive as publicações ofi
ciais brasileiras; registrar e COntrolar o rilate"rial adquirido Por -comprat 
doação ou permuta, mantendo atualizado o respectivo catálogo; realizar, 
anualmente, o inventário do material adquirido; colaborar na atualização do 
Catálogo de Publicações Oficiais Brasileiras quanto às publicações editadas 
pelo Senado Federal; controlar as duplicatas e manter intercâmbio com ou· 
tras Bibliotecas; manter o arquivo de catálogos de editoras e livrarias; manter 
os cadastro_s de fornecedores, editores, entidades doadoras e entidades per
mutadoras; implantar e manter atualizados os documentos componentes dos 
Bancos de Dados BIBR e PER! no que se refere à Aquisição. 

- Â Seção de Análise de Periódicos compete: estabelecer e aplicar a 
política de seleção de Periódicos e de assuntos que serão objeto de análise 
para a indexação; indexar os artigos selecionados; manter atualizado o Banco 
de Dados PER! no que se refere à indexação de artigos de periódicos; manter 
atualizadas as listagens de consultas às referências bibliográficas indexadas; 
supervisionar as inclusões de documentos no Banco de Dados PERI por ou
tras bibliotecas; manter o controle da linguagem de indexação utilizada; pro
mover a edição de boletins bibliográficos na área de ciências sociais. 

-A Seção de Jornais e Recortes compete: indexar os artigos de jornais; 
manter atualizado o arquivo vertical; recuperar a informação nele contida; 
controlar e registrar a coleção de jornais; providenciar, quando necessário, 
xerocópias. 

das: 
São criadas na Subsecretaria de Biblioteca as seguintes funções gratifica-

Na Seção de Aquisição de Material Bibliogrâfico: 
I -Chefe da Seção de Aquisição de Material Bibliogrâfico - FG-2; 
1 - Encarregado da Compra de Livros e Periódicos - FG-3; 
1 - Encarregado da Manutenção dos Bancos de Dados - FG-3; 
l - Encarregado do intercâmbio de Material Bibliogrãfico - FG~3. 
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Na Seção de Anãlise de Periódicos: 
I - Chefe da Seção de Anãlise de Periódicos - FG-2; 
1 - Encarregado da manutenção do Banco de Dados PERI - FG-3; 
1 - Encarregado da Anâlise e Indexação dos Documentos - FG-3. 
Na Seção de Jornais e Recortes: 
I - Chefe da Seção de Jornais e Re<ortes - FG-2; 
2 - Encarregado da manutenção dos arquivos de recortes de jornais-

FG-4. 
Na Seção de Processos Téçnicos: 
I - Encarregado da catalogação e classificação - FG-3; 
I - Encarregado da manutenção do Banco de Dados BIBR - FG-3; 
I - Encarregado da preparação de livros e catálogos - FG-4. 
Na Seção de Periódicos: 
1 - Encarregado do registro e controle dos periódicos - FG-4; 
I - Encarregado da manutenção do Banco de Dados PER! tipo P -

FG-3; 
I -Encarregado da manutenção do acervo de periódicos nas estantes-

FG-4. 
Na Seção de Referência Bibliográfica: 
I - Encarregado de pesquisa - FG-3; 
l - Encarregado de empréstimos e consultas - FG-3. -

Justificação 

As novas necessidades criadas pela automação do processamento técnico 
de acervo, os numerosos convênios_ assinados entre o PRODASEN e Biblio
tecas de outros órgãos sob a coordenação e supervisão da Subsecretaria de 
Biblioteca, a implantação do Sistema de Administração da Biblioteca, envol
vendo, entre outros serviços, a aquisição de livros e periódicos, o aumento 
considerável do número de pesquisas e consultas em conseqUência da insta
lação de terminais em diversos órgãos públicos, vêm, há muito, mostrando a 
necessidade de uma reestruturação da Biblioteca, como medida para melhor 
divisão de responsabilidades e atribuições. 

Novas tarefas são exercidas sem que para isso tenham sido criados novos 
setores. Daí a necessidade do desdobramento de seções e criação de funções 
que se fazem necessârias pata o bom desempenho dos serviços. 

A criação da Seção de Aquisição de Material Bibliográfico, 
desdobrando-se da Seção de Administração, vem corrigir o equívoco de se 
concentrar nesta Seção tarefas eminentemente técnicas que fogem ao âmbito 
de uma Seção Administrativa. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Jutahy Magalhães, 

EMENDA NO 5 

Acrescente-se: 
Art. - 1:. criado na Subsecretaria de Edições Técnicas o Serviço de Di

vulgação e Distribuição de Publicações. 
Art.- Ao Serviço de Divulgação e Distribuição de Publicações compete 

divulgar as edições técnicas, atravês de noticiário à imprensa, distribuição de 
catálogos e cartazes, participação em Congressos, Exposições e Feiras, infor
mações aos consulentes e outros meios disponíveis; promover o intercâmbio 
com editoras nacionais e estrangeiras, encaminhando as publicações recebi
das em permuta à Biblioteca do Senado Federal; distribuir as publicações aos 
cadastrados. controlando seu recebimento pelos destinatários; comercializar 
as publicações; executar outras tarefas correlatas. 

ParágrafO único. São órgãos do Serviço de Divulgação e Distribuição 
de Publicações: 

I - Seção de Expedição 
I I - Seção de Comercialização 
-A Seção de Expedição compete distribuir as publicações aos cadastra

dos; manter atualizado o cadastro; registrar a remessa de publicações e confe
rir o seu recebimento pelos destinatários; controlar o estoque de publicações; 
executar outras tarefas correlatas. 

-À Seção de ComerCialização compete vender a:s PU.blfCa:Ções, no pró
prio ói'gão editor, atender às encomendas. aos pedidos dos revendedores e 
participar de Feiras e Exposições; registrar vendas e expedir os respectivos re
cibos; controlar as encomendas e prestações de contas de revendedores; man
ter atualizadas as assinaturas; conferir as devoluções de encomendas, reme
tendo avisos de cobrança aos interessados; organizar a mala direta; prestar 
contas da arrecadação, encaminhando a receita ao FUNCEGRAF; executar 
outras tarefas correlatas. 

São criadas na Subsecretaria de Edições Técnicas aS Seguintes funções 
gratificadas: 

I -Chefe do Serviço de Divulgação e distribuição de Publicações
FG-1. 

Na Seção de Expedição: 
I -Chefe da Seção de Expedição - FG-2; 
1 - Encarregado de Controle de Distribuição Interna - FG-4; 
l - Encarregado de Endereçamento - FG-4; 
I - Encarregado de Distribuição Externa - FG-4. 
Na Seção de Comercialização: 
I -Chefe da Seção de Comercialização - FG-2; 
I - Encarregado de Reembolso Postal - FG-4; 
I - Encarregado do Posto de Venda - FG-4; 
l -Encarregado de Venda Externa e Mala Direta - FG-4. 

Justificação 

Criada pela Resolução n' 58/72 (Regulamento Administrativo do Sena
do Federal), a Subsecretaria de Edições Técnicas passou a ter sob sua respon
sabilidade, a partir de 1974, a divulgação, a distribuição e a comercialização 
de suas publicações, sem (j_ue, para ,a execução dessas novas atribuições, fos
sem criados os órgãos competentes. 

Servidores das diferentes Seções vêm exercendo as tarefas de expedição e 
venda de publicações, em regime precário~ no exercício deCheflas de fato. sem 
a definição precisa de suas competências e a retribuição acessória a que fazem 
jus. 

Urge criar, ademais. os Setores encarregados de controle de distribuição 
e venda, interna e externa, de reembolso postal e de endereçamento. 

O aperfeiçoamento da divulgação, distribuição e comercialização das 
edições técnicas propiciará aos interessados a aquisição das obras, evitando, 
destarte, que publicações de reconhecida aceitação deixem de chegar às mãos 
daqueles que as reclamam ou mesmo sejam ignoradas, figurando entre aque
las publicações oficiais cognominadas pelo Mestre Gilberto Freyre de uilus· 
tres desconhecidas". 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Tancredo Neves. 

EMENDA N• 4 

Acrescente-se: 
Art. --S_ão criadas na Subs_ecretaria de Biblioteca as seguintes Seções: 
I - Seção de Aquisição de Material Bibliográfico 
II - Seção de Análise de Periódicos 
III - Seção de Jornais e Recortes 
-À Seção de Aquisição de Material Bibiográfico compete: definir e 

aplicar a política de seleção, aquisição e descarte de livros, periódicos e outros 
documentos gráficos, reprográficos e audivisuais, inclusive as publicações ofi
ciais brasileiras; registrar e controlar o material adquirido por compra, 
doação ou permuta, mantendo atualizado' o respectivo catálogo; realizar, 
anualmente, o inventário do material adquirido; colaborar na atualização do 
Catálogo de Publicações Oficiais Brasileiras quanto às publicações editadas 
pelo Senado Federal; controlar as duplicatas e manter intercâmbio com ou
tras Bibliotecas; manter o arquivo de catálogos de editoras e livrarias; manter 
bs cadastros de fornecedores, editores. entidades doadoras e entidades per
mutadoras; implantar e manter atualizados os documentos componentes dos 
Bancos de Dados BIBR e PER! no que se refere à Aquisição. 

-À Seção de Análise de Periódicos compete: estabelecer e aplicar a 
política de seleção de Periódicos e de assuntos que serão o bje_to de análise 
para a indexação; indexar os artigos selecionados; manter atualizado o Banco 
de Dados PERI no que se refere à indexação de artigos de periódicos; manter 
atualizadas as listagens de consultas às referências bibliográficas indexadas; 
supervisionar as inclusões de documentos no Banco de Dados PERI por ou
tras bibliotecas; manter o controle da linguagem de indexação utilizada; pro
mover a edição de boletins bibliográficos na área de ciências sociais. 

-A Seção de Jornais e Recortes compete: indexar os artigos de jornais; 
manter atualizado o arquivo vertical; recuperar a informação nele contida; 
controlar e registrar a coleção de jornais; providenciar, quando necessário, 
x.erocópias. 

das: 
São criadas na Subsecretaria de Biblioteca as seguintes funções gratifica-

Na Seção de Aquisição de Material Bibliogrãfico: 
I - Chefe da Seção de Aquisição de Material Bibliogrãfico - FG-2; 
l - Encarregado da Compra de Livros e Periódicos -- FG-3; 
I - Encarregado da Manutenção dos Bancos de Dados - FG-3; 
I - Encarregado do intercâmbio de Material Bibliográfico - FG-3. 
Na Seção de __ Análise de Periódicos: 
I - Chefe da Seção de Anális_e de Periódicos - FG-2; 
I - Encarregado da manutenção do Banco de Dados PER! - FG-3; 
l - Encarregado da Análise e Indexação dos Documentos - FG-3. 
Na Seção de Jornais e Recortes: 
1 - Chefe da Seção de Jornais e Recortes - FG-2; 
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2 - Encarregado da manutenção dos arquivos de recortes de jornais -
FG-4. 

Na Seção de Processos Técnicos: 
1 - Encarregado da catalogação e classificação - FG-3; 
1 - Encarregado da manutenção do Banco de Dados BIBR - FG-3; 
I - Encarregado da preparação de livros e catálogos - F0-4. 
Na Scção de Periódicos: 
I - Encarregado do registro e controle dos periódicos - FG-4; 
I - Encarregado da manutenção do Banco d-e Dados PERI tipo P -

FG-3; 
l -Encarregado da manutenção do acervo de periódicos nas estantes-

FG-4. 
Na Seção de Referência Bibliogrâfica: 
I - Encarregado de pesquisa - FG-3; 
I - Encarregado de emprêstimos e consultas -- FG-3. 

Justificação 

As novas necessidades criadas pela automação do processamento t~nico 
de acervo. os numerosos convênios assinados entre o PRODASEN e Biblio
tecas de outros órgãos sob a coordenação e Supervisão da ~ubsecretaria de 
Biblioteca, a implantação do Sistema de Administração da Biblioteca, envol., 
vendo, entre outros serviç()S, a aquisição de livros e periódicos. o aumento 
considerãvel do número de pesquisas e consultas em conseqUência da insta
lação de terminais em diversos órgãos públicos, vêm, hã muito, mostrando a 
necessidade de uma reestruturação da Biblioteca, Coriio medida para melhor 
divisão de responsabilidades e atribuições. 

Novas tarefas são exercidas sem que para isso tenham Sido criados novos 
setores. Dar a necessidade do desdobramento de seções e criação de funções 
que se fazem necessârias para o bom desempenho dos serviços. 

A criação da Seção de Aquisição de Material Bibliogrâfico, 
desdobrando-se da Seção de Administração, vem corrigir o equívoco de se 
concentrar nesta Seção tarefas eminentemente técnicas que fogem ao âmbito 
de uma Seção Administrativa. 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Jutahy Magalhies. 

EMENDA N• 5 

AcrescenteRse: 
Art. - P. criado na Subsecretaria de Edições Técnicas o Serviço de Di· 

vulgação e Distribuição de Publicações. , 
Art.- Ao Serviço de Divulgação e Distribuição de Publicações compete 

divulgar as edições têcnicas, através de noticiârio à imprensa, distribuição de 
catâlogos e cartazes, participação em Congressos. ExposiÇões e Feiras, inforR 
mações aos consulentes e outros ,meios disponíveis; promover o intercâmbio 
com editoras nacionais e estrangeiras, encaminhando as publicações recebi
das em permuta à Biblioteca do Senado Federal; distribuir as publicações aos 
cadastrados, controlando seu recebimento pelos destinatârios; comercializar 
as publicações; executar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Divulgação e Distribuição 
de Publicações: 

I - Seção de Expedição 
II - Seção de Comercialização 
- A Seção de Expedição compete distribuir as publicações aos cadastra

dos; manter atuali:tado o cadastro; registrar a remessa de publicações e confe
rir o seu recebimento pelos destinatãrios; controlar o estoque de publicações; 
executar outras tarefas correlatas. 

- A Seção de Comercialização compete vender as publicações, no pró
prio órgão editor, atender às encomendas, aos pedidos dos revendedores e 
participar de Feiras e Exposições; registrar vendas c expedir os respectivos re
çibos; controlar as encomendas e prestações de contas de revendedores; man
ter atualizadas as assinaturas; conferir as devoluções de encomendas, reme
tendo avisos de cobrança aos interessados; organizar a mala direta.; prestar 
contas da arrecadação, encaminhando a receita ao FUNCEGRAF; executar 
outras tarefas correlatas. 

São criadas na Subsecretaria de Edições Técnicas as seguintes funções 
gratificadas: 

1 -Chefe do Serviço de Divulgação e distribuição de Publicações-
FO-I. 

Na Seção de Expedição: 
1 -Chefe da Seção de Expedição - FG-2; 
1 - Encarregado de Controle de Distribuição Interna - FGA; 
I - Encarregado de Endereçamento - FG--4; 
I -Encarregado de Distribuição Externa - FG-4 
N a Seção de Comercialização: 
I -Chefe da Seção de Comercialização - FG-2; 

I - Encarregado de Reembolso Postal - FG--4; 
I - Encarregado do Posto de Venda - FG-4; 
1 - Encarregado de Venda Externa e Mala Direta - FG-4. 

Justificação 

Criada pela Resolução n• 58/72 (Regulamo.1to A~mmistralivo do Sena· 
do Federal). a Subsecretaria de Edições Técnicz.s pas!i...:~ &. t~: soh su& respon
sabilidade, a partir de 1974, a divulgação, a distribuição~ a ccmercialização 
de suas publicações, sem que, para a execução dessas novas :wtribuições, fos-
sem criados os órgãos competentes. 

Servidores das diferentes Seções vêm exercendo as tarefas de expedição e 
venda de publicações, em regime precârio, no exerclcio deChe}las de fato, sem 
à. definição precisa de suas competências e a retribuição aces~6rh a que fazem 
jus. 

Urge criar, ademais, os Setores encarregadas de controle de distribuição 
e venda, interna e externa, de reembolso postal c d~ endereçamento. 

O aperfeiçOamento da divulgação, distribuição e comcrcialiu.ção d&s 
edições técnicas propiciarã aos interessados a aquisição das obras, evitandc;, 
destarte, que publicações de reconhecida aceitação deixem de chegar às mãos 
daqueles que as reclamam ou mesmo sejam ignoradas, figurando entre aque-
las publicações oficiais cognominadas pelo Mestre Gilberto Freyre de uilusR 
tres desconhecidas". 

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1980. - Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - De acordo com o disposto no 
Regimento Interno, a matêria serã despachada às Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças, para exame do projeto e das emendas e Diretora, para 
exame das emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Não hã mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinãria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 65, de 1980 (n' 
65, de 1980 (n• 3.543/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi· 
dente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
C~tro de Formação do Servidor Público, e dâ outras providencias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.102 e 1.103, de 1980, das Co
missões: 

- de Serviço Puôllco CivU; e 
- de Finanças. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1980 (n• 
2.973(80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, instituindo, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de bolsas especiais 
a estudantes, nas condições que especifica, e dã outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.110 e Lili, de 1980, das Co
missões: 

-de Educação e Cultura; e 
- de Finanças. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara~· 69, de 1980 (n• 
3.160f80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que concede pensão especial a Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras proviR 
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.101, de 1980, da Comissão 
- de Finanças. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 74, de 1980 (n• 
3.945/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, que autoriza o Poder Executivo a alterar efetivos de postos, fixados em de
creto, na forma do art. 29 da Lei n<? 6.144, de 29 de novembro de 1974, que 
fixa os efetivos do Exército erri tempo de paz, e dã outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.093 e 1.094, de 1980, das Co
missões: 

-de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

!L 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 1, de 1980 
(n• 28/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do convênio de 
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criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 
~ 5 de dezembro de 1950, tendo 

PARECERES, sob n•s 941 e 942, de 1980, das Comissões: 
-de Relações Exteriores (ouvido o Ministério das Relações Exteriores), 

favorável; e 
-de Economia, favorável. 

6 

Votação, em turno único; do Projeto de Dec:eto Legislativo n'i' 10, de 
1980 (n'49/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto da Resolução 
n• WHA 29.38, aprovada pela 29• Assemblêia Mundial de Saúde, realizada 
em 1976, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.068 a 1.070, de 1980, das Comissões; 
-de Relações Exteriores, favorável ao projeto, nos termos de substituti

vo que apresenta; 
-de Constituição e Justiça, favorâvel ao substitutivo da Comissão de 

Relações Exteriores; e 
-de Saúde, favorável ao substitutivo da Comissão de Relações Ex.terio-

!es. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt 140, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 1.052, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos c setenta e nove milhões, 
cento e quarenta mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e 1.054, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hugo Ramos, 
Orestes Quércia, Franco Montara e Lãzaro Barboza e voto vencido, em sepa~ 
rado, do Senador Paulo Brossard; e 

-de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 141, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nll' 1.055, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n'S 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
-de Munlc[pios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l42, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nll' 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.059 c 1.060, de 1980, das Comissões: 
-de Constimição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 143, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauâ - SP, a elevar em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos c sessenta e um mil, qua
trocentos e noventa c um cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dfvida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municipios, favorâvei. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 144, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n• 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópoiis- MT, a ele
varem CrS 122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezen
tos e cinqUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065 e 1.066, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de l\riunicípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento n9539, de 1980, do Senador 
J0sê Richa, solicitando nos termos do art, 371, alínea .. c,., do Regimento In
terno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 248, de 1979, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de 
umaitre" e garçon, e da outras providências. 

13 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 540, de 1980, do Senador 
Jusê Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alinea uc", do Regimento In
terno, urgência para a Indicação n9 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que sugere à Comissão Diretora instituir, '10 Senado Federal, estâ~ 
gios para universitários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara nQ 73, de 1980 
(nt 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro permanente f.a Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dã outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Com!ssões: 
-de Serviço Público Civil, favorãvel, com Emenda que apresenta de n9 

1-CSPC; e 
-de Finanças, favorãvel ao Projeto e à Emenda da Comissão de Serviço 

Público Civil. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1979 
(n9 431/71, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
sociólogo, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.086 a 1.089, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade nos 

termos de substitutivo que apresenta; 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comjssão de 

Constituição e Justiça. 
-de Legislação Social, favorável ao s:~bstitutivo da Comissão de Cons

tituição e Justiça; e 
- de Serviço Puõiico Civil, favorâvci ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

16 

DiscussãO, em turõá iíriiCO, do Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 
1979 (n• 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do Convênio 
sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transporte dos países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das Comis-
sões: 

-de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públlca!'l. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 549, de 1980, de adiamen

to da discussão.) 
17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 147, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.112, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar ope
ração de emprêstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do 
Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.113, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade eJuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montara. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 550, de 1980, de adiamen
to da discussão.) 

18 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• !48, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.1 14, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Matanhilo a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de UsS 20,000,000.00 (vinte mi~ 
ihões de dólares) destinado aos programas integrados de produção •grope
cuâria, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalida.de e j;;.ridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 551, ó 1980, de .diamen· 

to da-diseuss-ão -p-ar-a--r-eexame-rla- -C-omissão--de Finan-ças.) 
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19 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 145, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n'il 1.076, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Parã a alienar 
uma gleba de terras públicas, totalizando 31.971 ha, situadas na Fazenda Por
to Alto, no Município de Acarã, com vistas à regularização da posse e da pro
priedade fundiárias na localidade, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.077 e 1.078, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Agricultura. favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNÇIADQ PELO SR. EVELASIO VIEI· 
RA NA SESSÃO DE 20-11~0 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADO/I., SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Lê o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a crise da suinocultora brasileira agrava-se e o 
fato nos obriga a ocupar a tribuna mais uma vez para reclamar do Governo 
um estabelecimento de preço mínimo para o suíno vivo. 

Mais uma vez a suinocultora brasileira enfrenta um momento difícil. 
Chegamos novamente ao final de um ciclo de produção, quando o excesso de 
oferta de carnes conduz a queda dos preços. 

O problema afeta em particular os produtores do Sul do País, exatamen
te aqueles cujas atividades, nos últimos anos, procuraram obedecer a padrões 
tecnológicos mais desenvolvidos de produção. -

A crise atual é também de custos, pois a queda nos preços é muito mais 
sentida por causa da inflação. 

O preço do principal insumo utilizado na suinocultura, o milho, de janei
ro a outubro último praticamerite duplicou, enquanto o concentrado, outro 
componente da ração, apresentou uma alta de aproximadamente 57%. 

Esta elevação acelerada do custo de produção (só o milho representa 80 
por cento em média da alimentação dos animais), articUlada ao aumento do 
número de unidades acabadas para o abate, aprofundou a crise atual. 

A reação ·dos produtores do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
veio também com uma intensidade inesperada. 

A passeata de protesto realizada no Município de Chapecó, região oeste 
de Santa Catarina, hã dias, atraiu a presença de 15 mil suinocultores, numa 
evidência da insatisfação, da revolta dos criadores do meu Estado, em relação 
à falta de atenção das autoridades federais. 

No entanto, a solução encontrada para o problema, sendo_ provisória, 
ainda não é aquela adequada, de fato capaz de tranqUilizar o suinocultor bra-
sileiro. _ _ _ _ _- ~ _-

0 problema não ê de hoje, Senhor Presidente, a instabilidade de agora já 
se repetiu em outras vezes. No período 1975/19_76, da mesma forma que pre
sentemente, os preços recebidos pelos produtores não chegavam nem mesmo 
a cobrir os custos de produção da atividade. 

A crise, então, forçou a redução dos rebanhos, o que, afinal, representa 
um prejuízo não só para o produtor quanto paraoPaís. 

Vivemos urna época de escassez, quando apesar de ter sido anunciada 
uma super-safra em 1980, a realidade a que estamos assistindo são impor
tações cada vez maiores de produtos agropecuãrios, ao lado de previsões pou
co otimistas em relação ao comportamento futuro do setor. 

A supersafra, que se esperou em 1980, avivou esperanças na suinocultu
ra. Coin ela, tendo em vista uma grande produção de milho, surgiu a expecta
tiva de estabilização, -ou até mesmo baixa no preço desse insumo. 

Igualmente, no início do mês de maio, com base na expectativa-da super
safra, o ministro da Agricultura, Amaury Stábile, chegou a anunciar o preço 
mínimo para o porco. 

Os dias passaram, e nada. Aliás, há anos que as autoridades prometem 
oferecer um preço mínimo remunerador, mas tudo tem sido promessas não 
cumpridas. 

O Sr. José Richa (PMDB-PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP-SC)- Ouço V. Ex• com satisfação, vis
to ser representante de um Estado onde a suinocultura também tem expressão 
dentro da sua economia. 

O SR. José Richa (PMDB-PR) -Agradeço a V.Ex• e, exatamente, o 
meu aparte é para me solidarizar com V. Ex• quando reclama do Governo 
providências com relação à decretação de um preço mínimo. E V. Ex• tem 
ainda mais razão quando enfatiza o fato de qUe há muitos anos vem sendo 
prometido pelo Governo aos produtores, a fixação" de um preço mínimo e até 
agora nada, absolutamente nenhuma providência foi adotada. E o que causa 

espécie, a todos nós, que temos a responsabilidade de representar os Estados, 
como o de V.Ex•, o meu, o Rio Grande do Sul, no caso, grandes produtores 
de suínos, é que, enquanto não há para os produtores a fixação de um preço 
mínimo, não há por outro lado o repasse desses eventuais benefícios aos con
sumidores. Porque não havendo o preço mínimo e também não havendo o ta
belamento do preço ao consumidor, o que é que está acontecendo? O produ
tor vende a preços vis, a preços bem defasados da realidade, do custo da 
criação e, entretanto, o consumidor paga um preço elevado. Veja V. Ex 9 que 
atualmente o produtor e_stâ recebendo em torno de 40 cruzeiros o quilo -
que é o preço de mercado - mas o consumidor paga mais de 150 cruzeiros o 
quilo. Então, quem é que está ganhando? Quem faz a intermediação. Razão 
pela qual V .Ex• tem a nossa solidariedade quando enfatiza a necessidade de 
haver a decretação de preços mínimos que possa estimular esse setor, porque 
o Brasil é um dos maiores produtores de suínos e exatamente os nossos três 
Estados do Sul são os maiores produtores de suínos do País. 

Muito obrigado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP-SC) - Geralmente o criador no nosso 
País se dedica também a outras atividades - as atividades agrícolas. A ativi
dade da suinocultura entretanto é que proporciona uma razoãvel contri
buição para Sua receita. Ela é assim um componente a mais na fixação do ho
mem na exploração da terra. 

Registre-se aiitda que, nos últimos anos, o Governo tem-se preocupado 
muito em criar as maiores e melhores condições para as exportações, princi
palmente a partir desse crescimento vertiginoso do nosso endividamento ex
terno. 

Ora, até o advento da última peste suína africana ocorrida neste País, as 
nossas exportações de carcaças de porcos vinham crescendo magnificamente. 
Nós poderemos retornar, agora, às exportações de carnes de suínos, aumen
tando a pauta das nossas exportações. Mas, para isso, ê fundamental que o 
Governo estabeleça preço mínimo compensador, um preço justo, para que o 
criador tenha segurança e possa ampliar os seus rebanhos, melhorando tam
bém o desfrute a sua produtividade, pa~_a que este setor contribua não só para 
a melhoria do padrão de vida do criador, como também contribua para a am
pliação da pauta de exportações deste País. 

O Sr. José Richa (PMDB-PR)- V.ExiiJeimite? (Assentimento do oia
dor.) Com relação a esse problema das exportações, Senador Evelásio Vieira, 
o seu Estado e o Rio Grande do Sul até que finalmente foramjusfiÇados, por
que para esses dois Estados a exportação de suínos jâ fof aberta. Entretanto, 
para o Paraná, inexplicavelmente, não se abriu a exportação para o suíno. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP-SC) - Correto. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Então, o drama do suinocultor do 
Paraná, a esta altura, ainda é maior do que o do Estado de V. Ex•. Pois, veja 
bem: se no Estado de V. Ex• estão fazendo passeata, no meu Estado, daqui a 
pouco, não sei o que vai acontecer porque, sem abrir as exportações, o merca
do interno está saturado e, certamente, em termos de preço de mercado,lá no 
meu Estado, a coisa vai sC agravar ainda mais. Ejã que V. Ex• fez referência à 
peste suína africana, eu gostaria de fazer um adendo, e certamente V. Ex• só 
não disse porque não havia se lembrado: é que a peste suína, africana, na rea
lidade, não existiu no Brasil, pode ter existido na cabeça do Ministro da Agri
cultura da época, que ele próprio se encarregou, com o sensacionalismo que 
fez, de comprometer todo o potencial de exportação que tinha o Brasil, por
que é evidente que na hora em que o próprio Ministro da Agricultura alardeia 
aos quatro cantos do mundo que o nosso rebanho estava contaminado com a 
peste suína africana, é evidente que os nossos tradicionais clientes não vão 
mais comprar carne suína de um país qlié está afetado por uma peste e para a 
qual, realmente, não há cura. Então, todos nós, na época, reclamamos. As 
autoridades, especialmente o -Ministro da Agricultura, na época, nos contra
diziam, até que, finalmente, a FAO, um órgão da ONU, levou amostras de 
diferentes regiões onde o Governo tinha "detectado" a peste suína africana, 
levou essas amostras para serem examinadas lá no exterior, e depois veio um 
laudo que o Governo brasileiro teve até vergonha de publicar. Em nenhum 
momento houve peste suína africana no Brasil. Entretanto, as exportações fo
ram cortadas em função _disto e, até agora, não foram restabelecidas. E ainda 
dizem que este País precisa exportar o máximo que pode. Mas, para exportar 
o -rilãximO que nós--temos que exportar é preciso; primeiro, substituir muita 
gente incompetente que está dentro deste Governo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- 1':, a peste suína africana, na 
verdade, foi uma farsa. 

Ainda recentemente, esteve na Comissão de Agricultura o titular da 
EMBRATER, Dr. Glauco Olinger, conhecedor profundo da matéria, e disse 
que a peste suína africana inexistiu no nosso País. 
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Prossigo, Sr. Presidente, a matêria~prima básica para ·ração, o milho, su
biu de preço de forma inesperada para um produto cujos níveis de produção 
teriam atingido a _valores excepcionais. 

Os outros argumentos, também favorãveis ao preço mínimo, especial~ 
mente aquele de ser incrementada a produção, tambêm deixaram de ser cita
dos. 

A crise aí estã. Sr. Presidente. Num período de inflação acelerada a carne 
de porco, em praticamente dez meses, apenas sofreu um reajuste de 3%. 

O estímulo do preço ao produtor, assim, deixa de existir. Ao lado disso, 
o seguro de preço, quer dizer, o preço mínimo, apesar das leis, dos estudos e 
promessas oficiais, não passou de sonho por concretizar. 

-:.produção te~de, sem dúvida alguma, a cair, pois produzir com prejuí~ 
zos nao agrada a mnguém--: --

O artigo 85, da Lei n"' 4.504, de 30 de novembro de 1964, o Estatuto da 
Terra, estabeleceu a fixação dos preços mínimos de acordo com a essenciali
dade dos produtos agropecuãrios. 

. P~scado e aves já tiVeram o seU preço mínimo definido. São produtos es~ 
senc1a1s, tão essenciais quanto a carne de porco. 
. Além do mais, Sr. Presidente, o Estatuto da Terra procurou ser tambêrn 
JUSto com. o produtor, pois admitiu como base de fixação do -preço mínimO 0 
custo ~fetivo ~e produção, acrescido das despesas de transporte para o merca~ 
~o ~a1s pró~tmo e da margem de lucro do produtor, que nunca poderia ser 
mfenor a trmta por cento. 

O que ocorreu recentemente foi o contrário, o custo de produção sendo 
30 por cento mais elevado do que o preço pago pelos frigoríficos. 

Sr. Presidente, 

O estabelecimento de um preço mínimo para o porco- não será uma me
dida de liberalidade oficial. Faz dezesseis anos que o Estatuto da Terra ou se
ja, a Lei n\" 4.504, estabeleceu o critério bãsico para a sua fixação, a ess;nciali-
dade dos produtos agropecuârios. _ 

A carne de porco é forite de proteínas e alimento aceito como substituto 
da carne bovina. 

Ao lado disso, o consumo protéico das camadas mais pobres da popu
lação brasileira é baixo, alêm da pouca variedade dos cardápios. 

Carne é artigo de luxo, Sr. Presidente, num país de dimensões continen~ 
tais, condições climáticas fivorãveis e povo trabalhador. 

Isto é um contra-senso, algo difícil de acreditar. Mas ê a verdade, que 
não devemos ocultar- as camadas mais pobres da população brasileira são 
c~,rentes em termos alimentares. 

No entanto •. um dos suportes para a normalidade da produção, a preços 
capazes de amphar o mercado, o preço mínimo, tarda. E pior, não sabemos 
quando será decidido ofiCialmente. 

O desestímulo é grande, maior para o pequeno produtor. Em Santa Ca~ 
tarina, por exemplo, a suinõcultura ocupa pequenas propriedades, minifún~ 
di os de terras férteis, onde a mão-de~obra é predominantemente familiar. 

A proteção do preço mínimo deve ser oferecido a estes produtores, pelos 
bçneficios que isto representa, em todos os sentidos. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB-PR) - Permite V. Ex•? 

O Sr. Evelásio Vieira (PP·SC)- Ouço V.Ex• com muita alegria, Sena
dor Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Quero me congratular com V.Ex• 
por versar, nesta tarde, assunto de tal natureza. Ele é de importância tama~ 
nha, que posso dizer a V. Ex• que no próximo dia 25, se não houver uma so
lução para isso, haverá uma grande marcha dos suinocultores no sul do Para
ná. Veja V. Ex•: este é um País que estã passando fome, morrendo de fome e, 
no entannto, há excesso de carne no setor de produção. O que se estã fazendo 
com o porco é a mesma coisa que se fez com o feijão. Hã um ano, eu denun~ 
ciava nesta Casa a falta de preço para o feijão. Houve um desinteresse geral, 
ninguêm plantou, e a conseqüência foi esta crise, e só de importação pagou~se 
mais do que tudo que se poderia pagar se se fizesse estoque de feijão. ~ um 
desacerto. Nesses casos deve haver não apenas o preço mínimo, mas aquilo 
que o americano utilizou hã muito tempo e terminou sendo o maior estímulo 
para a agricultura, o target price. O target price ê o preço mínimo com cor~ 
reção monetária. É um preço justo, é um preço afetivo. Tenho que lembrar 
nesta Casa pela segunda vez, um avento, anos atrás, parece que foi na época 
de Theodore Roosevelt, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se encon~ 
travam na mesma situação que o Brasil, isto é , havia excesso de produção 
num ano, no ano seguinte ninguém produzia, e era um verdadeiro descalabro. 
Foi quando Roosevelt convocou um economista e agrônomo, cujo nome ago~ 
ra não me ocorre, para ser seu Secretário de Agricultura. Ele estabeleceu o 
sistema do target price, partindo do pressuposto de que o fundamental era o 

produto agrícola, ele é vital, essencial, e tendo que ser pago ao preço justo do 
lavrador. Então, para o homem da cidade, da indústria, os homens dos gran
des centros, o importante ê. que exista o produto, mesmo que seja a preço ele
vado. Jamais deu certo essa política de subsidiar nos grandes centros, aban~ 
donando o setor de produção. e_ necessário assegurar o preço efetivo, o preço 
real, o preço justo, para que o lavrador tenha tranqUilidade de produção. 
Ora, se o setor agropecuãrio ê iinPrevisível, - num dia chove, noutro faz sol; 
num há fartura, noutro frustração de safra -tem-se que assegurar pela lei a 
sua tranqüílidade de produção. De maneira que eu quero usar o discurso de 
V. Ex• para fazer uma advertência ao Governo, ao Ministro da Agricultura, 
ao próprio Presidente da República, de que um movimento de grandes pro~ 
porções estã se articulando no Paraná, cuja justeza n_inguém desconhece. E 
posso assegurar a V. Ex• que ele tem o amparo e o apoio de todas as nossas 
-Bancadãs- ilaquela região, como é o caso inclusive de V. Ex• que está vivendo 
e sentindo o problema. E o que nos choca ê a falta de orientação em tudo isso, 
é o clima de improvisaçãO num setor vftal como esse e que se encontra nessa 
situação de desamparo, como V. Ex'" bem conhece . 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -A informação de V. Ex• de 
que os suinocultores do Paraná jâ decidiram realízar um novo movimento de 
protesto, principalmente pela falta de um preço mínimo, ê verdadeira, porque 
em Santa Catarina isto ocorreu hâ dias, reunindo 15 mil criadores de porcos, 
que desfilaram pelas princiPais vias públicas de Chapecó, no oeste do meu Es~ 
tado, numa manifestação de revolta, de protesto pela falta de apoio à suíno~ 
Cultura brasileira, principalm-ente pela falta de preço mínimo. Vai ocorrer is~ 
so; E o pior, ainda, é que Os criadores estão abandonando essa atividade, 
dirigindo-se para outras. Amanhã vai ocorrer exatamente aquilo que V. Ex• 
estâ a preconizar; não teremos carne de porco, por falta de medidas adequa
das por parte do Governo Federal. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB -PR)- E V. Ex• sabe que o produtor de 
porco não é um homem que se possa improvisar. Aquilo exige um conheci
mento, um trato, às vezes uma tradição, e uma estrutura que· nãO se pode 
abandonar de _vez. Então, digamos, um abandono imediato não dará con
dições de uma reconstituição fácil, depoiS: -

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -li uma atividade que se desen
volve, predominantemente, no minifúndio. Uma atividade familiar que tem 
que ser olhada com um carinho especial. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Por isto eu digo a V. Ex• qualquer 
que seja-o preço QUe Se pague, a fim de se evitar um drama nesse setor, é de 
-~xtrema importância para o País. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB - SP)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Ouço o representante de São 
Paulo, o nobre Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB -SP} -~obre Senador Evelâsio Vieira, 
V. Ex' tem inteira razão; falta da parte das autoridades governamentais, no 
campo da agricultura, Uma ação mais efetiva, maíS vontade de trabalhar. Os 
problemas são difeientes de região para- região, rilas são perceptíveis e qual
quer pessoa de mediana sensibilidade e inteligência pode encaminhar a so~ 
lução desses problemas tendo o governo na mão. Muitas vezes o Governo, 
através do Ministério da Agricultura, estabelece determinados critérios e de
monstra que tem condições econômicas. Na realidade, isto ocorre não só no 
Estado de V. Ex•, mas em todos os Estados. No meu Estado, por exemplo, 
ocorre uma falta efetiva de ·um levantamento da situação e uma perspectiva 
de ano para ano. Então, o GOverno improvisa todo o ano e ocorrem esses dis
parates que V. Ex• estã assinalando com muita sensibilidade. Receba o nosso 
total apoio ao pronunciamento de V. Ex•. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Senador Orestes Quércia, o 
Governo dispõe de um diagnóstico da suinocultora brasileira. O Governo 
sabe quais as medidas necessãrias e indispensáveis à sustentação, ao desenvol
vimento -dessa atividade económica tão importante para o Brasil. Entretanto, 
o Governo não adota a decisão primordial que seria o estabelecimento de um 
preço mínimo. Veja V. Ex• que nós estamos aqui a reclamar a instituição do 
preço mínimo para o porco- vivo, para que o criador tenha a segurança de que 
ele vai criar e vai vender o seu produto, fruto do seu trabalho, do seu capital, 
com uma margem pelo menos razoável de lucro, para que ele possa manter a 
sua família com uma certa dignidade, para que ele possa se capitalizar e cres~ 
cer com o Brasil. 

A suinocultura, acrescente~se ainda mais, tem prestado uma contri~ 
buição as nossas exportações. Há um mercado externo excelente para a aqui
sição de carne de porco e nós poderemos ampliar as nossas exportações neste 
setor, contribuindo substancialmente para as exportações globais. Para isso é 
preciso que o Governo estabeleça um preço mínimo para o porco. Precisamos 
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aumentar a nossa produção, atendendo ao consumo interno e às exportações, 
e para isso é preciso que o homem tenha as condições físicas e psicológicas, é 
preciso que ele se alimente adequadamente, e a maioria dos brasileiros não se 
alimenta o suficiente, ê carente de proteínas. 

Sr. Presidente, o que se lamenta é estar constantemente se falando num 
assunto de tamanha importância e não se ouvir uma palavra do Governo, 
nesta Casa, dizendo que vai estabelecer um preço mínimo para o suíno, neste 
País. 

Estamos a reclamar, e continuaremos a reclamar enquanto o Governo 
permanecer insensivel a um problema tão sério para a economia brasileira, 
como este 4a suinocultura. 

(Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 20-//-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me trazem hoje a e~ta tribuna; o 
primeiro, é a greve dos professores universitários d~ Maringâ; o segundo, algu
mas considerações acerca da Constituinte, onde procurarei mostrar à Casa de 
que a grande alternativa nacional é este novo caminho que possibilitarA ao País 
sair do grande atoleiro em que se encontra. 

Sr. Presidente, em aparte recente, tive a oportunidade de dar conhecimento 
ao senado de que os professores de Maringâ, integrantes da Universidade Esta
dual, estão em greve. São ao todo cerca de 500 professores do curso regular, 
além dos funcionários da ~niversidade. O total iepres·enta, mais ou menos, 
1.500 professores e funcionários, ou seja, quase 90% de todo o quadro de pessoal 
da Instituição. 

· Por que eles estão em greve? Porque, Sr. Presidente o Governo do Estado 
recusa-se a cumprir a Lei, ou seja, pagar os reajustes sem~strais que os professo~ 
res têm direito. 

É deplorãvel que isso esteja ocorrendo em_ ~eU ESta.dO. Para protestar con
tra esses atos injustos, peço que os olhos do Seiiado se voltem para o problema 
do magistério, em nosso Pais. O regime implantado em 1964, levou o Brasil a 
uma situação de inviabilidade. No que se refere ao ensino, antes, eram alunos 
que faziam greve no· Pais; hoje, são os professores; professores de primãrio, de 
ginásio, de colégio, de universidade. Se alguém se detiver na análise do quadro 
nacional, ainda que desapaixonado de política, haverá de ver que nós chegamos 
a uma situação que não existe precedentes em nenhuii)a época do passado. Os 
dias de hoje são de angústia e de perplexidade. Não hã segmento social que este
ja tranqíiilo. No plano econômico, apenas os setores multinacionais e aqueles 
nas mãos dos seus testas-de-ferro usufruem do caos. De uma maneira geral, ape
nas dois setores florescem neste Pais: a especulação, sobretudo a agiotagem, co.;. 
mandada pelos bancos, e o contrabando. 

A situação dos demais segmentos sociais é portanto de perplexidade. E. o 
trabalhador rural, o trabalhador das cidades e hoje, inclusive o trabalhador de 
salário razoâvel, que estã pagando o preço da inflação que, diga-se de passage~, 
ultrapassa os 110% e da dívida extema de mais de 50 bilhões de dólares. 

Por exemplo, aqueles que ganham acima de 20 salários mínimos, não terão 
correção nenhuma e os seus salârios se desgastarão. Ora, isso~ de extrem;;t. injus
tiça se fizermos uma comparação com os lucros das empresas que o Governo 
não cogita de conter. A medida é portanto demagógica, antidemocrática e anti
nacional. Enquanto se contêm salários, os lucros dos grandes bancos e das gran
des multinacionais continuam a crescer ilimitadamente neste País. 

Assim, enquanto o roubo, a corrupção e 3.s negociatas se multiplicam nos 
subterrâneos do poder, os modestos professores da Universidade de Maringá lu
tam por um pequeno reajuste salarial que, diga-se de passagem, lhes é de direito. 
Enquanto exigem o que lhe pertence, um Governo corrupto, antipopular e antí~ 
democrático, chefiado por um centurião do regime· chamado Sr. Ney Braga, se 
nega a reconhecer que nos dias de hoje, nem sempre a força é dona da razão. Os 
tempos de autoritarismo estão chegando ao fim porQue a sociedade brasileira 
não suporta mais o peso dessas injustiças. A sociedade brasileira está cansada. de 
presidentes biônicos, de governadores biônicos, de senadores biônicl?s e agora, 
de prefeitos e vereadores biônicos. ~ 

Ao lado dos professores de Maringá estâ a Igreja que hoje ~epresenta o pa
pel de defensora dos direitos humanos, da democracia e da justiça social. Nesse 
sentido, faço questão de ler trechos da ca.rta que o Bispo de Maringá eilviou ao 
Governador Ney B.sMa pedindo que este reconheça o direito dOs professores. A 
carta diz o seguinte: 

'"Aumentando já os seus diversos dissabores, a~ui es~Ou tam
bém eu para lhe falar da greve· dos prOfeSsores de Manngá, o que es
tá causando grande apreensão, principalmente por parte dos for
mandos, que não sabem o que pode acontecer: au~as suspensas, fim 
de ano às nortas. formaturas, vestibular etc. Já fut procurado pelos 

professores e por alunos, pedindo minha intervenção dada a nossa 
amizade. Na quinta-feira última, não consegui falar com o senhor; 
sexta-feira, uma senhorita atendeu ao telefone, mas disse que o se
nhor estava fora e que depois iria para Brasília. Ontem, quis falar 
com o Secretário de Educação que também se encontrava em 
Brasília. Esses contratempos eu relato aos prOfessores e alunos que 
me pedem com insistência uma colaboração. 

O que desejam os professores:o pagamento do reajuste semes
tral, já que ganharam seu recurso. 

Aguardo uma palavra sua - que espero de reconciliação -
para que volte a reinar, em paz, o trabalho na Universidade de Ma
ringá." 

Observação: Esta carta foi entregue à imprensa do Estado do Paranâ antes de ontem, dia IS de no· 
vembro. 

Esta carta foi difundida através dos jornais e, por conseguinte, não há 
constrangimento algum em que eu a tenha lido neste Plenârio. 

O Estado do Paraná, ao que se sabe, é um dos Estados, indiscutivelmen
te, de grande porte econômico-financeiro. Basta dizer que ele concorre com 
um percentual de 23% para a produção agrícola nacional. Entretanto, os go
vernos desses últimos. períodos têm desenvolvido a prática vergonhosa da 
corrupção: ao invés de levarem a sério as tarefas do Estado, desviam o dinhei~ 
ro para outras finalidades. Como jã tive ocasião de dizer aqui nesta Casa, o 
Governador atual, nomeado, Ney Braga, além de ter comprometido o orça~ 
menta estadual em tarefas nem sempre de elevado interesse social, tem reco r~ 
rido a vultosos empréstimos externos. O Paraná, hoje, é um Estado que deve 
quase oitocentos milhões de dólares, sendo_ que seiscentos e cinqUenta mi
lhões de dólares ao exterior. Logo. o Estado se comprometeu, de tal sorte, 
com os empréstimos externos, que o dinheiro arrecadado mal dá para o paga
mento das prestações desses empréstimos, nada restando para o pagamento 
dos compromissos normais, entre. os quais se arrola o dos professores. 

Como disse antes, o mais condenável é que os referidos empréstimos são 
apliCados em atividades totalmente estranhas aos interesses s.ócio-económicos 
do Estãdo. Aliás, já tive oportunidade de mostrar, que o último empréstimo 
em dólareS usado pelo Governador, destinou-se à cooptação de Prefeitos e de 
Vereadores da Oposição, na época da formação dos Partidos. Então, um Pre
feito da Oposição, em dificuldade de fazer obras ou ansioso por realizá-las, 
recebia do Governador a oferta de vantagens para a consecução daquelas 
obras, conquanto viesse ele a se perfilar em suas cores. Foi assim que, de 46 
Prefeitos eleitos pelas Oposições, hoje, não· temos sequer 16. Só um País como 
este permite ou tolera absurdos dessa natureza. Além do mais, grande parte 
da imprensa é também subsidiada. No dia em que chegou ao Senado solici
tação do Sr. Ney Braga para captar no exterior, 65 milhões de dólares, o jor· 
nal Estado de S. Paulo difundia, sem contestação, que o Sr. Governador sub
sidiava a imprensa ·do Estado do Paraná para que sua imagem fosse bem di
fundida como Governador .. popularn. Posso assegurar à Casa que é exata
mente em razão disso que os seus percentuais no IBOPE aparecem em melho
res condições dos que os atribuídos ao Sr. Maluf. Por outro lado, muitos de
putados ou senadores têm receio de tomar uma posição séria contra esses des· 
mandos, temeroSos de que os jornais do Estado difundam de má forma a ima
gem do Senador ou Deputado. Eu mesmo fui vítima há alguns dias porque 
tomei uma posição neste sen:tído. Tive o meu nome difundido, em todo o Es
tado, como sendo um Senador antipaianâ, que eu tinha votado contra o meu 
Estado etc. A própria imprensa, que recebe dinheiro do Estado para difundir 
bem a imagem do Governador, difunde uma imagem distorcida daqueles que 
são contrários àquilo que é contrário aos interesses do povo e do Estado. En
tão, Sr. Presidente, não se pode c"ompreender como agora, no fim do ano, alu
nos deixem de fazer provas, professores deixem de receber salários, e uma ati· 
vidade universitária entre em inação, em completa paralisação porque um 
Governador irresponsável e antipopular decide desrespeitar os direitos da
queles que trabalham e que vivem honestamente de seus salários. É nesse sen
tido que me solidarizo com todos os professores universitários de Maringâ e 
com todos aqueles que os apóiam nesse luta justa contra o arbítrio. Se 95% 
dos professores ·da Universidade de Maringá foram obrigados a entrar em 
greve e continuam em grevê; inclusive, recorrendo à interferência da Igreja) é 
porque o regíine· qUe ainda predómin·a em nosso País, só enxerga os interesses 
dos corruptos e daqueles que tentam tomar a luta do povo pelo direito de vi
ver como gente. 

Assim, Sr. Presidente, regiStro lioje nesta Casa, mais um ato de irrespon
sabilidade administrativa cometida pelo Sr. Ney Braga contra as classes tra
balhadoraS de me"u Estado. O segundo ponto do meu pronunciamento desta 
tarde refere-:-se à questão da Constituínte. 

No dia 15 de novembro, em todo o País, o nosso Partido lançou o movi
mento da ConStituinte. No Paraná, fizemos comícios em Curitiba, Londrina, 
Cambé e em outras cidades do Estado. E foi um moviment~ de grande cons-
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cientização política, Porque hoje estamos convencidos de Q.ue todos esses 
prqblemas sérios, inclusive esse que acabei de relatar, só serão resolvidos 
através de uma Constituinte. 

E verdape que o Governo, inclusive, setores responsãveis, tomam a 
Constituinte como sendo uma afronta, uma provocação ou um desejo da 
Oposição em destituír o Governo; jã que não pode pela força, procuraria 
através de um movimento civil, fazê-lo. Não é essa a nossa intenção. 

Estamos conscientizados de que realmentC essa é a grande saída nacio
nal. Ninguém pode negar que, de 1975 para cã, houve uma abertura; ninguém 
nega que o AI-S foi supresso, foi eliminado, que houve uma anistia, que gran
de parte daquilo que era objeto da nossa luta nesta CaSa foi aterldido, mas 
que há algo mais a fazer que é essa convocação da Constituinte. 

O País e a Casa precisam Sã.ber que o povo ê uma fonte de criatividade. 
Quando um país se encontra em situação extremamente difícil, ele costuma 
ouvir o povo e encontra caminhos. Não é por outra razão que nos regimes 
parlamentares, quando há um grande impasse entre as hostes políticas, o Pre
sidente dissolve o Congresso e convoca eleições gerais. Então, as eleições tra
zem sempre novos caminhos, novas alternativas. Hoje, a fonte de crise está 
sendo essa Constituição. A nossa Constituição atual_ é UIJ13 violência; ela ê 
uina anticonstituição; ela foi feita por três Ministros militares para a susten
tação de um Estado de emergência, para a sustentaÇão de um Estado ditato
rial. Então, ela não se presta a viabilizar um Estado democrático~ Então, só 
há uma alternativa: fazer uma Constituição. Mas, se nós, aqui, no Congresso, 
resolvêssemos fazê-la, sem um prêvio debate nacional, ela não sairia melhor 
que a atual, porque uma Constituição pressupõe legitimidade de mandato, 
pressupõe atualidade de causa. 

O próprio cliente, o próprio advogado, depois de algum tempo na con
dução de um processo, ele volta a ouvir o seu consulente, porqUe senão ele er
ra, ele pode atuar contra aqueles interesses. Então, o que é que nós buscare
mos, através de uma nova ConstituiÇão? Buscaremos a redefinição de alguns 
direitos que estão envelhecidos. Não se pode compreender que, tanto tempo 
depois, tantos fatos novos introduzidos neste Pais, o direito de propriedade 
seja definido da mesma forma, que a Educação não tenha uma melhor defi
nição, que não se contemple, numa Constituição, a abertura do oeste brasilei
io. Todos sabem que o grande Brasil, o Brasil de amanhã mesmo, não é isto 
que está aberto até hoje, não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é Per• 
nambuco, isto ê apenas um patamar, ê um começo. O grande País, o grande 
potencial, são Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Roraima, Ron
dônia, Pará, Amazonas, que correspondem a mais do que três quintos do 
País, e não existe, na Constituição, uma definição destas regiões, da política 
do País em relação a essas regiões. Faz·se tudo de improviso, estabanadamen
te, sem urna predeterminação. 

Então, só o povo sendo ouvido, através de um grande movimento nacio
nal, cada um explicitando os seus anseios, será capaz de eleger Senadores e 
Deputados, com qualificação suficiente para outorgar, ao PaíS, urna Consti
tuição que esteja à altura das suas necessidades.Mesmo que admitamos boa 
intenção do Presidente,nem que faça milagre pessoal, não sairá dessa contin
gêricia, sabido como só a vontade coletiva encaminha um país a novos rumos, 
sobretudo, quando ele se encontra em grande paz. Não queremos, necessaria
mente, uma Constituinte citie implique, inclusive, na deposição do Presidente, 
porque estaríamos, então, atuando num mundo ideal. O ideal seria isto, que 
fosse, realmente, um estágio de Constituinte, em que não houvesse poderes 
predefinidos, e que a Constituinte tivesse poderes amplos, abertos, para a de
finição de novos caminhos. 

Diz o Ministro da Justiça, para obstruir a luta pela Constituinte, de que 
não é a sua oportunidade, porque urna Constituinte somente se dá quando há 
uma revolução, um choque, um poder deposto. Não, a Constituinte se dâ to
das as vezes em que a Constituição, que a Carta Magna se mostra incapaz de 
gerar normas mais claras e mais definidas no direito substantivo, no direito 
adjetivo, nos diversos campos do direito ordinãrio. 

O Sr. José Fragelli (MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. José Fragelli (MS)- E a experiência brasileira tem mostrado que 
quando os governos ditatoriais, ou os que apresentam resquícios de autorita
rismo, resistem ã ·vontade popular, no sentido de se instalar uma Constituin
te, para dar ao País uma Carta livre, o povo tem reagido, e as próprias Forças 
Armadas não têm compactuado com estes governos. Foi assim, em 1932. Re
volução de São Paulo contra o regime de Getúlo Vargas, que não queria insti
tucionalizar a Revolução de 30. Foi necessário o episódio trágico e sangrento, 
de 1932, para que aquele regime concordasse na eleição de urna Constitunte, 
como foi a de 1934. E depois, quando mesmo Getúlio Vargas, também dita
dor, ainda no último instante, queria evitar eleições dernocrãticas e a convo-

cação de urna Constituinte, ele também caiu, em 1945. Estes fatos devem ser 
rememorados, e servir de lição àqueles que ainda querem continuar com o au
toritarismo e impedir uma solução que é rec~amada pela consciência do povo 
brasileiro. Obrigado a V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Agradeço, nobre Senador 
José Fragelli, o seu aparte e, realmente, V. Ex• estã retratando a realidade. 
Muitos justificam a resistência do setor armado para eternizar o estado de ex~ 
ceção, e eu, pelos meus contatos, porque tenho muitos amigos militares, pes
soas com quem convivo, inclusive o próprio Ministro da Guerra é do Paraná, 
quer dizer, temos convivido, e me surpreendi, de um tempo a essa parte, ao 
tornar conhecimento de que muitos oficiais Generais anseiam, hoje, pelo esta
do de direito, que o tempo que prefixaram para a sua ·permanência estâ ultra~ 
passando, e em muito, os limites do que toleram, sendo eles, hoje, acusados 
por tudo que, inclusive, não foi do seu desejo. De forma que o que V. Ex' diz 
tem respaldo na realidade. 

Posso assegurar a V. Ex• que de conta tos com muitos oficiais, com quem 
tenho conversado, amigavelmente, não em termos de Partido, tenho consta
tado isso, essa determinação de que haja um caminho, uma alternativa. 

Agora, Sr. Presidente, qual seria a modalidade de convocar uma Consti
tuinte? 

Ora, se alguém pegar uma Constituição, não encontrará uma norma que 
diga como urna Constituinte deve ser colocada, porque nenhuma Consti~ 
tuição do mundo diz como ela deve ser revogada, e não poderia dizer, porque 
a Constituinte, às vezes, sai de um estado de fato ou de um grande consenso 
nacionaL 

Então, não havendo disposição, qualquer Poder poderia convocar uma 
Constituinte, O· próprio Presidente da República ou o Congresso Nacional. 

E como, no Brasil, sempre saímos em situações singulares, podemos -
digamos- respeitar o mandato do Presidente da República, já que Sua Exce
lência se põe, ou se propõe a estabelecer, realmente, no Pais, o estado de direi
to, aliás esta é a sua promessa, ninguém mais conveniente do que Sua Exce
lência para permanecer na Presidência da República, mesmo porque, é um 
homem que, publicamente, se compromete com essa idéia. E não hâ estado de 
direito sefn que haja uma Constituição que o expresse, que o formalize. Logo, 
é pena que Sua Excelência, talvez por ser militar, fuja a esse princípio comezi~ 
nho, num esforço muito grande que mostra de viabilizar o País num estado de 
legalidade, Sua Excelência, não sei por que razão, talvez por má orientação, 
se ponha contra a convocação de uma Contituinte. Então, podia ser convoca
da pelo Presidente, convocada pelo Congresso. Eu, pela minha experiência, 
acho que a convocação deveria ser do Poder Executivo, e o próprio Congres
so estabeleceria os novos parâmetros da Constituição. 

A Constituinte poderia surgir com as eleições de 82, que Senadores e De
putados, eleitos em 82, viessem com o poder constituinte. Isto E:, teriam um 
prazo de dois anos, que a própria Constituinte estabeleceria, para oferecer a 
nova Constituição, sem prejufzo das suas atividades privadas. Ou então, a 
CaSa, na sua grande reflexão, pode também optar pela alternativa- a convo
cação de uma Constituinte paralela. Este Congresso continuaria até o seu fi
nal a cumprir suas determinações, e se convocaria uma Constituinte, especifi
camente, com a finalidade de outorgar ao País uma nova Constituição. Con
cluída a sua faina constituciOnal, ela se dissolveria, e o Congresso continuaria 
a sua meta de legislador ordinário. 

Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sairemos desse impasse se
não através de um grande debate nacional, um debate disciplinado, porque 
uma Constituinte não ê urna coisa desordenada. São Parlamentares que vão 
buscar mandatos e eles procuram ser sensíveis às aspirações populares e com 
elas se afinarem, porque, caso contrário, correm o risco de não se elegerem. 

Então, mais disciplinados do que eleições convencionais, são as de Cons
tituinte, porque a preocupação do Parlamentar, ou daquele que busca o man
dato, muitas vezes, não ê a de oposição, apenas é de discutir problemas por
que, são exatamente estes que vão dimensionar o nível político, o nível ideo
lógico da futura assemblêia. 

Não se pode admitir que os Estados-membros continuem a viver dentro 
desse critério de discriminação, em que a sUa dependência é total do Poder 
Central. Vejo, mesmo, no nosso Partido, diversos companheiros que buscam 
legitimamente mandatos futuros, e temos, atê, receio de que não venha a ser, 
para o Partido da Oposição, um desastre, porque dependentes os Estados, 
como estão, do Poder Central, esses Governadores poderão ser tão subalter
nos ao Presidente da República quanto o são os Prefeitos aos Governos dos 
Estados. E corno nem todos têm qualificações políticas para afirmações, ter
minarão se empolgando em realizar determinadas obras para as quais são ne
cessárias verbas oficiais. E eles usam o processo de aliciamento tradicional; e 
termina o coquetel dos Prefeitos, aliás, dos futuros Governadores. E pode ser 
atê um desastre para a Oposição, como teria sido no passado; se as eleições ti-
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vessem havido, inegavelmente nós teríamos eleito diversos, e eles teriam gran
des dificuldades: uns, nada realiza.riam. se se mantiVessem na sua posição 
político-partidária; outros terminaríam capitulando, e· teria sido um desastre 
para .as Oposições. 

Então, nós temos que reformular o mecanismo fiscal brasileiro, em que 
se restaure a imagem altamente comprometida da Confederação e da Fede
ração. 

A questão do ensino tem-se que dimensionar o ensino no País, de forma 
diferente. 

Tem sentido que o Brasil continue, hoje, a formar homens a altos preços, 
médicos, engenheiros e advogados, para o desemprego? Hoje, o desemprego 
não é ocorrente apenas nas faixas onde não_se cons_egue escolas, é sobretudo 
nas faixas superiores. Chegamos ao impasse, em que uma cidade como São 
Paulo não tem condições de absolver os engenheiros que se formam. Basta os 
Srs. saberem que, hã 5 anos atrãs, a União Soviétiqa fQrroou 150 mil enge-
nheiros- mais engenheiros do que toda a Europa, Estados Unidos, Chile e 
Japão reunidos- e há empregos para os engenheiros. Quer dizer, é um país 
que abre fronteiras. E nós somas um País semelhante, na que diz respeito às 
novas fronteiras, somos um País também muito grande como a União Sovié
tica. Mas aqui nós não conseguimos empregos para as nossos engenheiros. f: 
uma mão-de-obra despicienda, ociosa em grandes níveis. 

Por quê? Porque não se criam alternativas. Houve a concentração, a 
Constituição a_ssegura o privilégio - a Constituição atual - não há discus
são em torno disso, essas camadas não estão sendo ouvidas e há um estrangu
lamento. A mesma coisa ocorre em relação a médicos, a advogados, a enge
nheiros. 

Então, chega-se à conclusão de que não há razãO para o País formar en
genheiros para o desemprego, a um custo excessivamente oneroso. A questão 
do Oeste do País, tem sentido que não haja uma disciplina que de logo não se 
digam quais são os centros que devam ser objeto de desenvolvimento futuro? 
A colonização nacional, o destino efetivo, irfeãl das terras públicas? Tem sen
tido que o homem jogado da terra nas favelas, que a-o longos anos trabalhou 
a terra, só sabe fazer isso, venha morar nas favelas. Venha ser subempregados 
nas cidades, venha assistir a prOstituição de sUas filhas? Vet-em os SeUs filhos 
serem transformados em marginais, porque vêm monir nas cidades onde não 
têm o que fazer? Quando a seguração do lote rural, de 50 alqueires, sairia 
para essa gente mais barato do que metade do preço de uma casa do BNH, 
em terras férteis, pertencentes à União? Enquanto isso, porque a Constituição 
não diz, o Governo dá a quem bem entende, vende a multinacionais, dispensa 
da tributação do Imposto de Renda para que elas façam os grandes latifún
dios de amanhã, criando um problema extremamente grave, porque no País o 
setor reacionârio, conservador, impenetrável era o setor rural, e o setor indus
trial sempre foi um setor aberto, porque desejava ter a reforma agrária para 
que aumentasse no País o poder aquisitivo, e pi.Iâessem nessas atividades co
locar os seus produtos. Pois aí estão as grandes multinacionais e quase todas 
elas detentoras de grandes latifúndios no País, que também hoje estão com
prometidas com o fechamento da legislação agrãria brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, são fatos como esses que eu gostaria de colocar 
na tarde de hoje, para a reflexão do Congress-o, para a reflexão do Senado, 
não tanto da nossa Bancada que já está convencida, mas do própriO setõr Ofi
cial, da própria Bancada do Governo. 

E senti hoje, conversando atê mesmo com o Sen~do_r Aloysio Chaves, e 
com outros Senadores de responsabilidade n~ta CãSa, que realmente ê tempo 
de se pensar noutra alternativa. E isso não serã um impasse, pelo contrário, a 
Constituição, a Constituinte Vi.l'ã evitar urr(riOvo impasse. E nem se diga que 
nós contamos, de antemão, com bancadas majoritárias, porque pode ser até 
que as nossas teses não sejam aceitas como, também, não as do Partido do 
Governo. E aqueles grandes setores nacionais liberais, profissionais liberais, 
operârios que desejam participar da vida pública, talvez sejam eles que ve
nham receber o mandato por melhor expressar o sentimento nacional. 

Uma Constituição, por outro lado, ela tem que ser abstrata, tem que ser 
genérica, tem que· Ser ampla. A nossa tem quase mais artigos do que o Regi-

mento Interno; ela se tornou um estatuto; ela é casuística; ela amarra; ela é 
tão prejudicial a esta Casa quanto o Executivo. Ninguém se pode dizer bene-
ficiário de uma Constituição .. A". E o Pais, hoje, usada a experiência nos 
mais amplos setores, está em condições de dar ao País uma Constituição que 
expresse o mínimo ético~social brasileiro, os níveis jurídicos desejados pelo 
País. 

_E nós poderemos fazer isso dentro de um consenso nacional, sem que 
seja destituído o Presidente da.República, mesmo porque Sua Excelência é o 
mais comprometido com a tese da abertUra. Agora, que se convença o Presi
derite de que ele estã esmagado por uma situação contraditória. No instante 
em que ele diz que a sua preocupação é encaminhar o País a um Estado de Di
reito, ele defende a mantença de uma Constituição que fo.i feita como alicerce 
de um estado arbitrário, de um estado de exceção, de um estado auloritãrio. 

Sr. Presidente, eram essas considerações que me cabiam fazer na tarde de 
hoje, na certeza de que o Senado Fed_eral, não só a Bancada Oposicionisti, 
roas a Bancada do Governo, passarã a examinar com mais cuidado, com mais 
percuciência, com mais-preocupação essa nOva realidade, porque ela também 
é responsável pelo País, e não apenas responsável pela sustentação incondi
cional de um Governo que, talvez, seja insensível a esse tema exatamente por
que não assumiu compromissos populares. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Ouço o nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Leite Chaves, a tese da Consti
tuinte é uma tese antiga que vem longamente sendo debatida pela Oposição e 
que tem sido negada pela Maioria como dispensável, de vez que não houve 
uma- ruptura do regime. M3.s a Maioria não é insensível a uma reformulação 
da Carta Constitucional, através de uma ampla reforma, de uma comissão, de 
um entendimento amplo, e V. Ex• tem acompanhado o pensamento da Maio
ria a respeito desse tema. A Cõrisfítuinte em si está fora dos propósitos da 
Maioria, mas a idéia da reformulação constitucional não é, absolutamente, 
contrária ao pensamento da Maioria. Era só o que tinha a dizer. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Senador, agradeço e lamen· 
to que V. Ex~ não tenha ouvido as minhas razões a esse respeito; inclusive eu 
disse qual era o pensamento de alguns setores do Governo, que seria esse, de 
que não haveria oportunidade para a Constituinte porque não teria havido 
ruptura da ordem. Mas quem é que disse que só existe Constituinte qt.aándo 
há ruptura de Governo'? Ao contrário, a Constituinte é determinada pela des
proporcionalidade, pela distonia entre uma Constituição e uma nova realida
de. 

Outra coisa, se o Governo diz que não houve, é o próprio Governo que 
diz que estã mudando. Ora, se se revogou o Al-5, se se concedeu a Anistia, se 
se acabou com o direito de cassação, quer dizer, então que o próprio Governo 
rompeu com os primeiros compromissos. Logo, ele está com a obrigação de 
encaminhar uma nova realidade. 

Então, que se rechace este argumento de que a Constituinte só tem que 
haver quando há revolução. Isso é conversa! Uma nova Constituição tem que 
existir sempre que a realidade a reclame, reclame novo ordenamento, reclame 
um novo pacto social, novas regras-de convivência, reclame novas definições 
de Direito, defiriições sociais, e procure amparar determinadas camadas que 
estão sendo esmagadas exatamente em razão do favorecimento exagerado de 
outras camadas; e que através da lei ordinãri8.~ por ser ela fragmentAria, não 
se consegue uma equalização de situações dessa natureza. 

Então, a Constituição, que êa Lei Maior, que define parâmetros, é a úni
ca lei capaz de viabilizar um Pais, sobretudo dentro de linhas democráticas, 
em que haja justiça mais ampla, em ·que se assegure a todos a possibilidade de 
se realizarem indívídualmente como pessoas, e socialmente como indivíduos 
respOtfsáveis por um País que, a despeito de um futuro promissor, estã viven
do instantes de extrema dificuldade,_ exatamente por não ter uma Consti
tuição que expresse os sentimentos gerais, os sentimentos brasileiros. (Muito 
bem! Palmas.) 

ATA DE COMISSÕES 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtR!TO 

(Resolução no 69/78) 

21• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 1979. 
As dezoito horas do dia treze de junho de mil novecentos e setenta e no

ve, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Passos Pôrto, Vice
Presidente no exercício da Presidência, Milton Cabral (Relator), Jutahy Ma
galhães, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Evandro Carreira, além do Sr. 

Deputado Cardoso Alves, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar denúncias formuladas 
peiã. revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Itamar 
Franco (Presidente), Alberto Silva, Arnon de Mello, Roberto Saturnino eLe~ 
noir Vargas. 
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É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e solicita ao Professor Rogério Cerqueira Leite que· preste o juramento 
de praxe. Em seguida, concede a palavra ao depoente, Professor da Universi
dade de Campinas, para proceder a leitura- de sua exposição. 

Na fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem de inscríção, os Srs. 
Senadores Franco Montara, Evandro Carreira, Dirceu Cardoso, Milton 
Cabral, além do Sr. Senador Passos Pôrto, Presidente. 

Finalizando, o Sr. Presidente, agradece o depoimento do Professor Ro
gério Cerqueira Leite e determina que as notas taquigrãficas, tão logo tradu
zidas e revisadas pelo depoente, sejam publicadas, em anexo, à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que,· 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 21• REUNIÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUP.RITO, CRIADA PELA RESOLUÇílO N• 
69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR ROGERIO CERQUEIRA LEITE. DA UNIVERSI
DADE DE CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO 
DE 1979, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDAAUTORJZAÇílO 
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO DA 
REUNIÀO. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estã aberta a reunião. 
Encontra-se presente o Professor Rogério Cerqueira Leite, da Universi" 

dade de Campinas, nosso conVidado a depor nesta tarde-noite. 
Peço a S. S• que faça o juramento de praxe. 

O SR. ROG~RIO CERQUEIRA LEITE- Juro, como dever de cons
ciência, dizer toda a verdade - nada omitindo do que seja do meu conheci
mento- sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades 
tornadas públicas pela imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto à con
cepção e implantação do programa nuclear sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o Professor Ro
gério Cerqueira Leite. 

O SR. ROG~RIO CERQUEIRA LEITE- Inicialmente, nós queremos 
tratar do que acho que é o problema fundamental do programa nuclear, isto 
é, a evolução que sofreram nesses últimos 5 anos algumas das características 
que permitiram a aprovação do programa nuclear, obviamente segundo o 
meu entendimento particular. 

AS PREMISSAS DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO 

A intenção desta discussão é demonstrar que as premissas em que se ba
searam as autoridades nacionais para a escolha do atual programa nuclear 
sofreram uma evolução tão radical nesses últimos quatro anos que nenhum 
dos argumentos apresentados em 1975 é, hoje válido. E para isso usarei nú~ 
meros fornecidos pelo próprio Governo. Se apenas uma característica dentre 
aquelas que alicerçaram a decisão pela energia nuclear, tivesse sido alterada 
sensivelmente, talvez, então, uma revisão do acordo não se justificasse. Entre
tanto, se todos os parâmetros de decisão se alteraram substancialmente~ uma 
revisão do programa se torna mandatória. 

O primeiro elemento de decisão foi o argumento segundo o qual os po
tenciais hídricos nacionais estariam esgotados durante a década de 1980 e que 
não restaria outra opção-mais econôtnica para o país qUe a produção de ener
gia elétrica por intermédio de usinas termonucleares. 

O esgotamento dos potenciais hidroelétricos seria iminente devido ao 
vertiginoso crescimento da demanda de eletricidade que seria de 12% ao ano. 
Inserida neste argumento está a convicção de que existe uma correlação ine
lâstica entre riqueza e consumo de energia. Embora esta correlação realmente 
exista, demonstraremos com alguns exemplos que a elasticidade entre a rique
za expressa em termos de produto doméstico pef capita e o consumo de ener" 
gia per capita é apreCiável mesmo em condições de oferta ampla. O exemplo 
mais enfâtico é o da Inglaterra que entre 1962 e 1974 teve um aumento do 
produto doméstico per capiiQ--de 2,7 para 3,6 mil dólares (dólares americanos 
de 1972 convertidos à razão de câmbio com paridade do poder de compra). 
Neste mesmo intervalo, o consumo de energia cresceu de 3,4 a 3,75 toneladas 
equivalentes de petróleo per capita. Isto significa qup para um crescimento 
anual de 2,8% do produto doméstico per capita a Inglaterra necessitou de um 

aumento de 0,86% em seu consumo de energia per capita. Esta sensatez no 
consumo nacional de energia foi, entretanto, seguido por muitos países do' 
mundo ocidental. Enquanto a Inglaterra demonstrou ser possível aumentar 
de 3% a economia interna coin \.im aumento de i"% no consunlo de energia a 
média dos países industrializados apresentou um crescimento econômico de 
5% para um incremento de 4% do consumo de energia per capita. Os EUA se 
mantiveram nesta média. Dentre os países industrializados somente a Alema
-nha apresentou um índice superior a média, pois para um crescimento de 5% 
do produto doméstico per capita teve um acréscimo médio de 4;5% no consu
mo de energia per capita. Nenhum país, para o qual existam dados confiáveis, 
demonstrou um crescimento perceritual do consumo -de energia superior ao 
crescimento da economia. Não obstante, o principal argumento para a opção 
nuclear se baseia na hipótese de que o Brasil manterá por muitos anos um 
crescimento da demanda de energia duas ou três vezes superior ao crescimen
to percentual econômico. 

A elasticidade da relação consumo de energié:l - produto doméstico é 
demonstrada também na seqUência exposta abaixo em que calculou-se um 
índice que exprime o grau de "energízação" de alguns países industrializados 
em relação a sua atividade econômica expressa pelo produto doméstico per 
capita. O consumo de energia per capita é expresso em toneladas equivalentes 
de petróleo e o produto interno em milhões de dólares americanos com as 
correções mencionadas anteriormente. Os <!_ados para 1972 são os seguintes: 
Canadá; 1.772, EUA; 1.480, Inglaterra; 1.121, Suêcia; 1.062, Japão; 842, 
França; 795. 

Só para chamar a atenção de V. Ex•s para esses números. V. Ex•s podem 
ver que o Canadá gasta duas vezes mais energia que a França em relação ao 
seu produto nacional bruto, quer dizer, tomando como coeficiente o produto 
nacional bruto. Apesar de serem países igualmente industrializados e de clima 
não muito diferente. Quer dizer qUe -hâ urna certa elasticidade no consumo de 
energia p~r capita em relação a riqueza do país. 

Nesta seqüência o Brasil se situaria hoje logo abaixo dos EUA e acima 
da Inglaterra (cálculos efetuados tomando-se o cruzeiro com um poder de 
compra em relação ao dólar de um para 35 durante o ano de 1978), que é con
vencional. Nestas condições o Brasil é dos países mais "energizados" do 
mundo em relação- a sua própria economia, mesmo quando comparado com 
países cuja estrutura indUstrial e condiçOes dC clima exigem maior consumo 
per capita de energia. Podemos, portanto, admitir que o período de "energi
zação'' acelerada do país está praticamente terminado e que seria desperdício 
permitir que o consumo de energia continue crescendO com percentuais supe
riores ao aumento Uo produto doméstico. 

O consumo de eletricidade cresceu mais rapidamente que o consumo das 
demais formas de energia em todos os países do mundo nestas duas últimas 
décadas como conseqüência do processo de modernização industrial. Toda
via, o crescimento percentual do consumo de eletricidade em relação ao Cres
cimento das demais formas de energia tende a satufar--quando a participação 
da eletricidade se aproxima de percentual igual a 30%. Mas a participação da 
energia elétrica no Brasil já é de 24%. 

Como seria temerário, deVido a conjuntura econômica internacional, fa
zermos suposições sobre o crescimento econômico nacional durante as próxi
mas duas ou três décadas e conseqüentemente insensato adiantarmos previ
sões sobre o crescimento da demanda de anergia, adotaremos um método de 
ataque para o problema de fornecimento de energia que é o inverso da meto
dologia adotada até o presente. 

Isto é, é muito difícil nós assumirmos hoje taxas de crescimento para o 
produto doméstico bruto ou para o produto per ciziita pOrque as condições 
internacionais não permítein nenhuma segurança. E, como conseqüência é 
impossível fazer urna previsão honesta a respeito de taxa de crescimento na 
demanda de energia. 

Tomemos como paradigma as sociedades altamente industrializadas da 
Europa Central e o Japã-o; iSto ê, tornemos a média do produto dOméstico per 
capita entre Alemanha Ocidental, Inglaterra, França, Itália e Japão, países 
que embora altamente industrializados e caracterizados por condições climá
ticas adversas não são especialmente perdulários quanto ao consumo e ener
gia. Admitamos um crescimento demográfico médio de 2,5% para os próxi
mos trinta anos com o que o Brasil atingiria uma população de 200 milhões e 
uma economia nacional duas vezes e meia àquela que tem a Alemanha hoje. 

Esse é o nosso modelo, isto é, vamos admitir que em um dado Período de 
tempo, não é muito relevante quanto, mas dentro de um modelo, atingiría
mos uma economia duas vezes e meia superior a da Alemanha Ocidental e 
que, além disso, o padrão de vida do brasileiro atinge àquele que tem o euro" 
peu da Europa Central) hoje. 

O SR. FRANCO MONTORO- Exatamente essas duas vezes e meia na 
Alemanha é o produto bruto? 
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O SR. ROGE:RIO CERQUEI RÃ LEITE-:__ !lo produto doméstico bru
to., O produto doméstico nacional envolve -os fluxos internos. O que para 0 
Brasil é idêntico ao produto nacional bruto. 

Para isto seria necessârio um crescimerito da economia nacional de 9,5% 
ao ano e do produto doméstico per capita de 7% sustentado durante trinta 
al').OS. . . 

Quer dizer que estamos, portanto, assumindo um modelo extremamente 
favorâvel para o desenvolvimento, mais desenvolvimento - digamos - no 
sentido convencional da palavra. Aspirar a mais do que isso seria insensateZ. 
Estamos fazendo a aspiração máxima que qual(rU.er pessoa hoje, com algum 
equilíbrio emocional pode fazer. 

Com isto, no ano 2010 teríamos atingido uma eStrúiUra industriãl seme
lhante àquela dos países mencionados acima e portanto com um perftl de de
manda de energia similar ao que se observa hoje. Qualquer avanço tecnológi
co serã no sentido de redução de consumo, portanto não estaremos incorren
do em erro muito grosseiro se supormos que se· atingirmos, dentro de trinta 
anos, o desenvolvimento económico dos países avançados de hoje estaremos 
consumindo uma quantidade de energia per capita não superior àquela que 
consomem, hoje, essas nações avançadas. Com isto, q_ consumo anual perca
pita do brasileiro seria de 3,5 toneladas equivalentes de petróleo ou seja um 
consumo nacional de 700 milhões de tonelada~. Para ~umentar a participação 
da energia elétrica atê os 30% seriam necessários 200 milhões de KW instala
dos. 

Dentro desse modelo, para atingirmos as condições ideais estaremos ne
cessitando de 200_ milhões de KW instalados. 

Sabemos do que necessitamos para atingir nossa utopia. Vejamos do que 
dispomos. 

O potencial hidroelétrico de um continente pode ser avaliado em teoria 
pela integração do produto entre densidade pluviométrica e altitude em toda 
a superfície considerada. Como a quase totalidade dos cursos de água que 
cruzam as fronteiras nacionais fluem em direção ao nosso território esse tipo 
de cãlculo é aceitâvel para o Brasil. 

Se der um erro será em nosso benefício. 
Obtém-se o valor aproximado de 800 milhões de KW, por esse cálculo. 

Na Europa Central conseguiu-se mobilizar 60% deste valor teórico e na 
América do Norte, embora ainda não mobili~ado, reconhece-se; que também 
60% são aproveitáveis. Este percentual inclui Pequenas quedas. Otimistica
mente poderíamos, portanto, esperar um potencial aproveitável de 450 a SOO 
milhões de KW. Mas obviamente, não se pode elaborar um modelo de forne
cimento de energia baseado em potenciais teóricos. Para nossas conside
rações usaremos, portanto, apenas os dados da ELETROBRÁS obtidos a 
partir de vazões mínimas observadas ilos últimos 40 anos e levantamentos to
pográficos ou aerofotogramétricos. Para facilitar Iiossas discussões dividire.. 
mos as reservas existentes de acordo com sua distribuição geográfica. Na 
Amazônia existem 80 milhões de KW e 120 milhões nas regiões Sul, Sudoeste, 
Centro-Oeste e Nordeste. Estes dois valores juntos perfazem os 200 milhões 
de KW necessários para satisfazer uma econOmia duaS vezeS C meia, àquela 
da Alemanha Ocidental, de hoje que em completo acordo com as projeções 
propostas acima possui um potencial elétrico instalado de 82 milhões de K W. 

Quer dizer, a Alemanha possui, hoje, 82 milhões de K W, duas vezes e 
meia dá uns 200, portanto, estamos checando aqui os cálculos feitos por um 
outro processo. 

. Com os desenvolvimentos tecnológicos destas duas últimas décadas para 
transmissão a distância, pode-se ter certeza de que todo o potencial existente 
ê economicamente aproveitável mesmo no caso da utilização no Sul de recur
sos da Região Amazônica. A única dúvida ê quanto à convc!niência de desma
tamentos semelhantes àqueles de Tucuruí e custos de desmatamento e manu
tenção necessários para as linhas de transmissão na floresta. Por outro lado 
os levantamentos jã efetuados se concentram nos afluentes da margem direita 
do Amazonas, cujo acesso é muito mais simples para a utiliz<ição no Sul do 
Pais da energia produzida. 

Por outro lado, os levantamentos existentes não incluem as pequenas e 
médias quedas que em outros países contribuem freqUentemente com um 
terço dos potenciais disponíveis. -

Com um cresciiriCnto a 9,5% de nossa economia, sem recorrermos aos re
cursos existentes na Amazônia e sem cogitar de pequenas e médias quedas se
rã dispensãvel qualquer forma opcional de produção de eletricidade além dos 
potenciais hídricos até o ano 2.000. Para um crescimento mais--' razoável do 
produto doméstico per capita, como por exemplo, 5% e um crescimento da 
demanda de energia de 4% - é o que estã ocorrendo hoje nos países indus
trializados - por ano nossas reservas hídricas serão suficientes para os próxi-
mos 70 anos. · 

Para aqueles que insistem que nossa economia poderá crescer a 5% e o 
consumo de energia 7%, por exemplo, o que não parece a primeira vista uma 
grande aberração, basta lembrar que quando o Brasil tiver atingido o mesmo 
produto per capita que a Alemanha possui hoje estarão brasileiro despenden
do cinco vezes mais energia do que gasta um alemão hoje (assumindo um 
crescimento demogrãfico anual, médio de 2,5% para o Brasil). 

Isto, é, jogando energia fora. O que quero dizer com este exemplo é que é 
um absurdo tentar-se sustentar o crescimento da nossa oferta de energia, en
quanto a economia não estiver crescendo num passo superior. Isto é um ab
surdo, porque basta fazer esta pequena extrapolação. Serâ que queremos es
tar gastando cinco vezes mais do que gasta a Alemanha per capita hoje'? 1! isso 
que queremos? Não. Uma vez que não é isso que se deseja, estã certo, não se 
justifl:ca uma oferta exagerada de energia se a nossa economia não usã-\a. 

Fica assim demonstrado que o primeiro dos argumentos para a escolha 
da opção nuclear não resiste uma análise em 1979 embora tivesse sido usada 
insistentemente em f97 5. 

Passemos ao segundo argumento mais freqUente, isto ê, os custos relati
vamente baixos da eletricidade produzida, quando foi tomada a decisão de 
firmar o acordo com a Alemanha, os custos de investimento para as usinas 
foram orçados a quinhentos dólares por kW instalado. Jã em 1978 o presi
dente da NUCLEBRÃS reconheceu que o reator Angra II ou III viria a cus
tar 1.570 dólares por kW e um ex-presidente de Furnas se refere a 2.000 dóla
res. Isto significaria qUe os preçoS -dá Alemanha para o Brasil aumentaram de 
300% em quatro anos? Certamente não foi uma negociação muito bem suce
dida para o lado brasileiro. 

Realmente, hã 15 anos os preços de reatares eram relativamente baixos e 
muitas foram as causas deste aumento desproporcionado, mas a principal foi 
a evolução das condições de segurança. 

Para o cálculo dos custos da energia elétrica tomaremos os seguintes va~ 
lares: 2.000 dólares por kW instalado, 25 anos para amortização, 10% ao ano 
para taxas e juros~ e 10% para manutenção e operação. A contribuição devida 
ao combustível é calculada a partir do preço do óxido de Urânio a 100 dóla
res por kg, enriquecimento a 120 e 200 dólares para confecção do elemento 
combustível. 

Esses números não são tirados de informações diretas do Governo, do 
combustível, mas, confrontei recentemente com os dados usados pelo Gover
no. Então, a maneira de fazer o câlculo é diferente, mas dã o mesmo valor fi
nal para o quilograma do urânio en-riquecido. Obviamente os 200 dólares são 
para a confecção do elemento combustível, transporte, armazenamento, re
processamento e disposição do refugo. Admitimos ainda que dez por cento 
do preço real possa ser recuperado com o aproveitamento do Plutónio. AssU
mimos um fator de carga de 60% e uma eficiência de conversão de energia nu
clear em elétrica de 30%. 

Acho que esses números podem, às vezes, ser discutidos em centésimos, 
mas não haveria uma discussão muito grande com os números do Governo. 

Calcula-se assim um valor de 53 dólares por MWh dos quais 10,5 são de
vidos ao combustível e 42,5 aos encargos de capital e manutenção. Para com
paração com a hidroeletricidade tomaremos um valor médio dos custos de in
vestimentos dentre as realizações mais recentes, Tucuruí e as três usinas da 
confluência entre o Paranã e o Paranapanema que entrarão em construção 
em 1980 pela CESP. A amortização serâ em 50 anos para os meus cálculos, 
um fator de carga de 55% e custos de investimento de 275 dólares por kW 
para uma rede de transmissão de 2.000 km. Quer dizer que estou calculando a 
distância máxima e estamos considerando dentro do nosso modelo. 

Os custos de manutenção serão de 10%. Com estes valores se obtém um 
custo de 21 dólares por MWh hidroelétrico, isto é, duas vezes e meia mais ba· 
rato que a eletricidade nuclear mesmo quando a distância é de dois mil quilô· 
metros. Sem a linha de transmissão a relação entre os custos da eletricidade 
nuclear e hídrica é de três e meio. Se tivéssemos usado o valor do wW instala
do fornecido pelo Presidente da NUCLEBRÃS, 1.570 dólares, teriamos en
contrado um valor da eletricidade de Origem termonuclear ainda três vezes 
superior à hidroeletricidade, na usina, sem transmissão. 

Se os custos de investimento e de combustível tivessem sido mantidos aos 
níveis de 1975 a eletricidade nuclear seria hoje competitiva com todas as de
mais fOrmas de geração. Entretanto, com este desproporcional aumento 
introduz-se uma nova variável que assume importância de maneira crescente 
em nossa economia. E esse é o ponto fundamental. Na composição do Produ
to Doméstico Br_uto a energia coiltribui com 20%. 

Isso é vãlido para o Brasil e para os países industrializados, também. va
riando, obviamente, de economia para economia. Com isto, se um país gerar 
sua energia a custos três vezes superior aos demais, sua produção serã em mé
dia 40% mais Cara, o que é suficiente para eliminá-lo do mercado internacio
nal. 
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Quer dizer, na concorrência de preços ~e nível internacional, um preço 
de 40% acima tipicamente imPede a competição. Com as dificuldades que jâ 
temos para exportar e com as condições atuais de nossa dívida externa a ge
ração de energia a custos moderados é essencial para a economia do país. 
Este é um aspecto que não estava claro em 1975 mas que não pode ser ignora
do hoje. 

Por outro lado as condições econômicas do país exigem um grande cui
dado com seus investhrtehtos~ Se em 1975 o programa nuclear poderia repre
sentar um esforço inferior á 10 bilhões de dólares, hoje provavelmente chega
rá a 30 bilhões. A dois mil dólares por kW instalado teríamos somente na im
plantação dos reatares 20 bilhões. Uma usina de enriquecimento capaz de 
processar 2.500 toneladas de Urânio implica em investimentos da ordem de 
dois bilhões de dólares para tecnologia de difusão ou ultracentrífugas, embo
ra seja imprevisível quanto custará a tecnologia que está o Brasil adquirindo 
da Alemanha pois ainda não está desenvolvida. Adicione-se ainda os 400 mi
lhões da fábrica _de equipamentos pesados, a usina de reprocessamento, as 
várias Nucleis, Nucleps, Nuclens, as fábricas de concentrado, a prospecção, a 
usina de hexafluoreto, a aquisição de tecnologia jã averbada no INPI a 400 
milhões de dólares para 1978, e enfim toda uma infra-estrUtura, e antes que 
entre em funcionamento o último dos 8 reatares contemplados no acordo, se 
terá dispendido trinta bilhões de dólares provavelmente. 

Esse esforço, não obstante, representará apenas 3%_ das necessidades 
energéticas nacionais. E para demonstrar que a particip-ãÇão não passará de 
3% serão usados o raciocínio e oS números oficiais, eiXCCto a aritmética. A 
aritmética é minha, os números é que são do Governo. 

O potencial hidroelétrico da região Sul-Sudeste seria de cem mil MW e 
estaria inteiramente esgotado em 1995 quando estariam implantados as 10 
mil MW nucleares. Com isto 9% da eletricidade seria de_origem nuclear. Au
mentando sua participação no consumo é possível que a eletricidade atinja os 
30% com o que a participação no fornecimento global de energia pelo progra
ma nuclear serã de apenas 2, 7%, o que dificilmente justificaria o esforço eco
nômico envOlvido. 

Novamente, a evolução não somente dos custo.s, como também das con
dições financeiraS do pais entre 1975 e o presente comandam uma revisão do 
programa nuclear. 

A seguir, consideraremos o propalado impacto que teria a implantação 
do programa nuclear no parque industrial brasileiro. 

V. Ex•s devem estar lembrados que o Programa Nuclear estã em busca 
de uma justificativa. E a última que se tem veiculada é esta, é o grande im
pacto que terá no Parque Industrial Nacional. 

Esta não é uma variável que possa ter mudado neste curto período de 
tempo. Mas talvez nossa compreensão do problema tenha evoluído. 

Devemos inicialmente reconhecer que uma análise quantitativa é im
possível e que nossos argumentos deverão se valer de inferências e analqgias. 
Quando se implantou na Alemanha a indústria nuclear com tecnologia ame
ricana, o impacto na indústria alemã foi imediato. Devemos nos lembrar, en .. 
tretanto, que a Alemanha possuía a mais avançada metalürgia, competência 
em química, a maior do mundo, possivelmente, capacitação adequada em 
instrumentação e antes de tudo proficiência em ciência e engenharia de urna 
maneira geral. As exigências da atividade nuclear encontraram- coinpetência 
adequada no parque industrial alemão, o que permitiu uma eficiente transfe~ 
rência de tecnologia. Os especialistas reconhecem que para uma eficaz trans
ferência de tecnologia é preciso que o receptor tenha _competência comparável 
àquela do emissor.~ mais fácil transferir tecnologia nuclear para a Alemanha 
ou para o Japão do que para os esquimós. Foi por recoi:Jhecer esta simples 
verdade que se iniciou a construção de aviões de pequeno porte no país. O 
Bandeirantes em lugar de Boeings Jumbos. Em outro programa igualmente 
bem sucedido iniciou-se -o programa aeroespacial com foguetes de pequeno 
porte e não com Apoios. 

Se V. Ext.s se lembram, os primeiro foquetes nacionais não eram muito 
mais do que um buscapé. Era alguma de porte e muito pequeno. 

Esses programas de tecnologia de ponta puderam encontrar pontos de 
apoio na indústria nacional e sobre elas atuar como também se beneficiar de 
suas potenciais adormecidas. Um programa nuclear, cuja tecnologia fosse 
muito mais avançada que aquela encontrável em território nacional apenas 
eventualmente encontraria suporte na indústria nacional. Seus efeitos quãnto 
a modernização do parque industrial brasileiro serão muito inferiores a uma 
possível alternativa pela qual o progresso da tecnologia nuclear se fizesse em 
harmonia com a evolução da própria indústria. Uma anãlise mais profunda 
dos ·benefícios tecnológicos auferíveis peta indústria nacional em confronto 
com os custos de um programa nuclear destas dimensões se toma hoje, neces
sária tendo em vista, não somente o aumento de preços desde 1975 como tam~ 
bém a deterioração de nossa balança de pagamentos. 

Em resumo, verifica-se que, durante este curto período de quatro anos, 
de 1975 a 79, as premissas econômicas que lastrearam a decisão do Governo 
brasileiro, ao assinar o Acordo Nuclear com a Alemanha, a tal ponto foram 
alteradas que por si só autorizam um~ profunda revisão do acordo nuclear 
sem que isto signifique uma quebra de compromisso com decisões anteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Passos PôrtO) -Concluído o depoimento, por 
escrito, do Professor Cerqueira Leite, podemos começar os debates. Pergunto 
ao Senador Franco Montara se S. Ex" gostaria de ser o primeiro a interpelar? 

Com a palavra o nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, nos parece que esse foi 
um dos depoimentos mais objetivos e fundamentados que se fizeram no senti
do de concluir pela revisão necessária do Acordo Nuclear. Os dados apresen
tados pelo Professor Cerqueira Leite vêm acompanhados de uma documen
tação que nos parece irrefutável. Mas, há depoimentos de outros cientistas 
que aqui falaram, também, com soluções diferentes em relação ao problema. 
Parece~ me que essa circunstância nos deveria (evar ao estudo de uma metodo
logia um pouco diferente dos trabalhos da Comissão, pelo menos, sobre esses 
pontos aqui focalizados, sobre o custo da energia nuclear, sobre as necessida
des brasileiras em relação à energia. São pontos fundamentados para o Acor
do, em torno deles há uma divergência. Qual a solução? Cada um dos 
membros da Comissão ficar com o seu poli.to de vista, e optar por este ou por 
aquele autor por uma simpatia pessoal, ou por uma tendência? O normal se~ 
ria que trouxéssemos um ou dois representantes de cada um desses pontos de 
vista, e ftzéssemos, aqui, um diálogo, um debate científico na presença da Co
missão, em que um ci~ntista respondesse a o"utro cientista, porque é evidente 
que não sendo a Comissão constituída de físicos, matemãticos, de cientistas 
numa palavra - o nosso trabalho é de pedir informações adicionais. 

Diante dos dados apresentados pelo Professor Cerqueira Leite, não te
nho nenhuma pergunta adicional a fazer. Digo que esses dados confirmam a 
impressão que tenho até este momento, mas não posso deixar de alegar a mi
nha surpresa por ver'homens de capacidade científica entre eles sustentar o 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas, esse primeiro, todo mun
do alegou. Pelo menos na unanimidade. 

O SR. FRANCO MONTORO - O custo de dois mil dólares'? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O custo da energia nuclear é 
maior do que o hidrelétrico. Isto todos nós sabemos. 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Tenho a impressão de que ninguém 
contesta os números, por exemplo, no caso de quando se pensa no crescimen
to de 10% da demanda de energia se esquece de ver onde vai dar isso, é um en
gano que-muitos fizeram. Essa pfcijeção é feita- digari1os- sem ver os re
sultados finais. Realmente, houve um motivo para isso, porque no ano do mi
lagre houve, realmente, esse crescimento. A única coisa é que esse crescimen
to, em nenhum país do mundo que teve esses surtos de crescimentos, assim 
violentos, foram mantidos indefinidamente, e se esqueceu isso. Tomou-se os 
dados do milagre e se projetou como se o milagre fosse continuar durante 
mais 30 anos. É um erro que eles fazem, esses cálculos, desse tipo, não é um 
erro de más intenções. Aliás, fiz questão de utilizar, sempre que possível, nú
meros do próprio Governo em todo meu trabalho. A única coisa é o raciocí
nio que não é do Governo. 

O SR. FRANCO MONTORO - Perguntaria a V. Ex• se encontra uma 
outra forma senão a de um debate de cientista para cientista, um diálogo? 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Acho muito bom um debate. 

O SR. FRANCO MONTORO- Senão teríamos uma série de monólo
gos, de depoimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas, esses depoimentos pode
riam ser feitos aqui mesmo - queria colaborar porque sei que as perguntas 
não serão muitas agora, porque este é um assunto que o Professor trouxe a 
debate já exaustivamente discutido aqui. Mas, por exemplo, eu teria dúvida 
aqui nas informações que ele dá ao inverso das que recebi, de que ele acha que 
o consumo de energia sempre fica abaixo do Produto Interno Bruto, ou da 
renda per capita, quando tenho, justamente, o inverso. Pode ocorrer um cres
cimento nacional baixo, e haver um consumo de energia maior, porque o 
crescimento da eletricidade não é só fruto da produção, também o é do cresci
mento da tecnol.ogia, quer dizer, a eletricidade se estende a novos itens da so
ciedade em que há um aumento de consumo e, no entanto, não houve aumen
to de produção. 

Quero dai' um exemplo que já foi citado, aqui, várias vezes, a hipótese do 
carro elétrico, seria um aumento de eletricidade no Brasil, sem um aumento 
de produção de carro, seria uma transferência ... 
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O SR. CERQUEIRA LEITE- Bem, mas a energia talvez até diminuís
se porque deixaria de usar petróleo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Certo, mas digo que hã possibi
lidade de aumentar a eletricidade sem aumentar o Produto Interno Bruto. Há 
a hipótese invefsi e não a de haver um consumo de energia menor do que a 
produção. - --

O SR. CERQUEIRA LEITE- Isso ocorreu, inclusive, no Brasil, reco
nheço que isso ocorre, mas ocorre em surtos pCquenos, enquanto existe uma 
rápida modernização da nossa indústria e isso pode ocorrer. Mas, não é nada 
que dure muito tempo, pode ocorrer, se pegar apenas dois pontos da nossa 
economia, vai-se encontrar eventuais casos desse tipo. Mas, a história do res
to do mundo inteiro, e eu poderia citar vários, e além do mais_ hâ o caso de 
que o Brasil jâ é sUficientemente energizado pàra sua economia, ele não pode 
continuar mais, acho que os números aqúi deixam claro que se pode ocorrer 
isso no Brasil, ocorrerá mais uns dois ou três anos mas, no fun de um certo 
tempo temos que entrar dentro do mesmo sistema, a não ser que a gente passe 
a ser como os Estados Unidos, um país que gasta mais energia do que precisa. 
Acho que essa não é a nossa convicção, a nosSa expectativa. Acho que ocorre 
mas os dados que estão aqui podem ser conferidos _à hora em que se quiser, 
são dados e estatísticas tirados da ONU desde 1962 até 1974, isso pode ser fei· 
to para qualquer país do mundo, muito facilmente. A própria Comissão po~ 
deria mandar checar esse;s dados. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Professor, apenas para ajudã-lo em 
sua colocação. ~ um fato real. As CPis talvez não ofereçam resultados por 
falta de assessoria técnica. Nós nos julgamos super .. homens, principalmente 
para raciocinar e concluir sobre temas altamente técnicos._ Hoje vi, por exem~ 
plo, um raciocínio na lousa onde ap_arece um número elevado a uma potência 
negativa, e tenho certeza que ninguém e nenhum aqui tinha condição de en
tender a transformação do ponto de vista matemático, quer dizer, nós po
deríamos até ter sido enganados. AcJ:Io que a CPI deveria contratar técnico de 
sua confiança, especialista na matéria para nos assessorar no momento da 
discussão e dos debates, e das exposições. Acho, senão serâ, sempre, um tra
balho puramente bizantino, e acabarã apenas influenciando uma decisão 
política, uma decisão- vamos dizer- sob o ponto de vista emocional, sob o 
ponto de vista de arquétipos. quer dizer, de estruturas mentais já preconcebi
das, já se vem com preconceitos de sef a favor ou contra a opinião. Esta é a 
verdade. 

O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço a contribuição de V. Ex• 
Exatamente por isso é que me parece que devíamos estudar. Não para deci
dir, mas é a sugestão que fica para ser examinada que nesses pontos funda
mentais, a respeito dos quais há controvérsia, que se faça uma colocação des
ses pontos. E a presença de cientistas de pontos de vista diferentes para uma 
conclusão, mas diànte de homens que possam realmente responder as ob
jeções formuladas pelos próprios cientistas. 

Queria agradecer a contribuição do Professor Cerqueira Leite que é, 
realmente, objetiva e que traz, inclusive, _a j~sti_ficativ.a para essa diferença. 
São as modificações da situação energética brasileira e mundial dos últimos 
tempos. Isto força uma reavaliação que tern que ser feita e, aliás, é o objetivo 
dessa Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ainda não é a minha vez. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Porque V. Ex• se inscreveu aqui 
e o Senador Jutahy Magalhães não usarâ a palavra. · 

O nobre Senador Evandro Carreira gostaria de interpelar o ilustre Pro
fessor? 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Exatamente dentro desse raciocínio, 
em que eu já tenho uma estrutura mental, já venho Para aqui com um esque
ma e o meu esquema ê, inquestionávelmente, antinuclear no_ momento. 

Então, não vai adiantar. Se houver um desenvolvimento na base da Ma
temática, da Físíca, da Química, aproveitamento_ da fitomassa disso ou da
quilo, não vou ter quem me assessore no momento para poder raciocinar. 

Acho que as CPJs deveriam ter, deveriam contratar especialistas de sua 
confiança para, então, assessorá-los nesta hora. E nós podermos até discutir e 
aprender desenvolver. 

De forma que concordo plenamente com o seu ponto de vista. É esta a 
minha orientação. Acho que isto é toJice, temos uma opção hidrelétrica e de
veríamos ter uma opção-eólica ou seja lá o que fosse e deixar que esta "bom
ba'' fosse experimentada por outro, depois, então, que tudo isso vazasse, que 
todos estes povos conseguissem um aperfeiçoamento da tecnologia nuclear, 

então, aproveitaríamos o que seria publicado em revistas científicas. Não te-
mos necessidade disso agora. Nada, absolutamente, não temos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Queria, então, como Presidente, 
mas posso intervir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ainda não falei. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vou dar a palavra a V. Ex• mas 
somentê púa dizer que V. S• traz um fato novo aqui para nós, na página qua
tro, quer dizer, -estes assuntos jã foram aqui amplamente discutidos: a econo
micidade, a transferência de tecnologia, são fatos bãsicos dessa discussão da 
CP!. 

Mas aqui V. S• traz uma coisa interessante, a única dúvida quando V. :s• 
fala no aproveitamento de Tucuruí, V. S' fala no custo de desmatamento e 
manutenção nessa fase de transmissão e faz uma advertência ao desmatamen
to da Região Amazônica, onde o Senador Carreira é um grande defensor, de 
que o desenvolvimento de uma tecnologia hidrelétrica, quer dizer, o poderio 
efétrico da Região Amazónica poderia suscitar a devastação da região. 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Não, eu não disse isso. Disse que tra
zem custos econômicos e sociais, talvez. Estes custos não são esquecidos, eles 
existem e tem se levado a sério. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - V. S• diz aqui: 

••A úníca dúvida quanto a conveniência de desmatamentos se
melhantes àqueles de Tucurui e custos de desmatamento e manu
tenção necessários para as linhas de transmissão." 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Linhas de transmissão, exatamente. 
Reconheço que para O aprOveitamento integral da Amazônia, teremos 

que fazer uma decisão quando o momento chegar. Acho que no caso de Tu
curuí é mais ou ~enos simples, para linhas de transmissão. digamos, de con
centrar as linhas de transmissão. 

E para algumas quedas que têm nas cabeceiras os afluentes da margem 
direita, não haverá um problema muito grande de desmatamento. 

Mas se quisermOs, realmente, penetrar a Amazônia, o fato de ter de abrir 
enormes buracos na mata, verdadeiras transamazônicas para passarem as li
nhas de afta tensão, não é apenas o custo dessas linhas, isto mais é um proble
ma ecológico envolvido e que tem q_ue ser levado em consideração. Não sei 
quanto custará isso. Não tenho competência para uma avaliação, mas isso é 
um problema que se esquece normalmente. (Pausa.) 

Quero explicar que não sou um éspecialista em energia nuclear, mas estes 
são cálculos puramente económicos. Acho que qualquer pessoa, tomando da
dos que a ELETROBRÁS fornece faz estes câlcu1os. Estes são cãlculos de 
economista, também não sou economista. 

O SR. MILTON CABRAL - O Professor Cerqueira Leite vez por ou
tra comparece à imprensa com opiniões sobre política nuclear. Não ê verda~ 
de'? 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Certo. 

O SR. MILTON CABRAL- Embora não seja um físico nuclear,mas é 
um engenheiro eletrônico e Doutor em Física. Sempre estã dando opiniões 
s-obre política nuclear. 

O SR. CE-RQUEIRA LEITE- Eu tenho uma carreira, publico alguns arti
gos meus sobre problemas nacionais. Quer dizer. como me interesso por ener
gia nuclear, interesso~me da mesma maneira como me_interesso pelos proble
mas de excesso de capitais estrangeiros rio País e evoluções das nossas univer
sidades etc. 

Então, a minha preocup~ção com energia nUclear não advém do proble
ma sob o ponto de vista técnico, é o ponto de vista ecnômico e social. 

O SR. MILTON CABRAL- O que é muito bom. 
Queria dizer ao Professor Cerqueira Leite de que um dos itens do nosso 

relatório é a confiabilidade econômlca. 
Então, o tema abordado por V. S" eu considero muito oportuno. Quer 

dizer, este é um assunto que temos nos debruçado sobre ele, tanto que faz 
parte do nosso relatório o item confiabilidade econômica e V. S• faz umas co
locações interessantes e como o Sr. Presidente disse aqui, já temos opiniões de 
outros técnicos isso vai nos ajudar a compor o raciocínio que esperamos seja 
absolutamente correto, uma interpretação absolutamente justa da questão 
econômica dentro da política nuclear brasileira. 

~ortanto, acho m_u_ito interessante a presença de V .. S• hoje aqui nesta 
Comtssão. Era somente este comentário que queria fazer por enquanto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presidente: 
No curriculum vitae·de V. S' verificamos que V. 5' ê engenheiro eletrôni

co com certificado de Física da Universidade de Paris e doutoramento na 
Universidade de Paris, também. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Sou Professor titular tambêm da Uni
versidade de Paris. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -.Cursos especiais na Itália e de fenôme
nos de transportes na Grécia. 

Doutor, V. S' apresentou aqui o seu depoimento num ângulo em que até 
hoje a Comissão não tinha visto. Porque hã vários _patamares aqui na Comis
são. Alguns vêem e falam sobre estaqueamento, outros sobre a localização, 
outros sobre os custos das obras civis, outros sobre os custos da transferência 
de tecnologia e finalmente uma infinidade de problemas que esta Comissão 
trata, e outros até sobre o Acordo Nuclear em si mesmo. 

Mas V. S• trouxe aqui, então, um ângulo, uma visão do problema econô
mico do custo de energia e desse aproveitamento. 

O SR. MILTON CABRAL- Já foi abordado aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois ê, mas de uma têcnica nova tam
bém. São idéias antigas corit Palavras novas.-Quer dizer, com tim mérito alto 
o depoimento de V. S', são teses antigas, mas V. S' falou com uma linguagem 
nova, e com uma interpretação que até hoje eu não tinha visto aqui, também, 
então, a Colnissão ficou em jejum com o seu depoiriieõtO. Então, nós argui
mos fisico-nuclear,então, estes fatos econômicos são -novos. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Não acredito que o problema, perdoe 
V. Ex', mas não acredito que o problema seja um problema de física, acho 
que o fisico vir a:qtii ele virã, a sua formação profissional ê quase irrelevante 
para o que ele puder tratar dentro da CPI, é um problema social, econômico, 
político, muito pvuco problema ... , claro que existem- Considerações .sobre 
probabilidades de acidentes e coisas desse gênero, que ·o fisico percebe um 
pouco melhor do que quem não é físico ou o engenheiro pode perceber me
lhor do que quem não é engenheiro. Mas, assim mesmo, a formação deles não 
ajuda tanto assim, porque é um problema basicamente econômico, social e 
político obviamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estã certo. 
Pois é, é um enfOque novo que a Comissão até hoje, o tema é esse mes

mo, nós reconhecemos que o preço da energia, o custo e tal... essas metas que 
V. S' atingiu na sua exposiÇão, mas de uma maneira bonita, noVa, um jogo de 
palavras e um raciocínio também alto, também é um homem que ê Professur 
de UniverSidade. 

O SR. MILTON CABRAL- É um trabalho novo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É um trabalho de mêrito. 
Pois é, então, da minha parte, Sr. Presidente, vou ficar nessas conside

rações apenas, porque o trabalho é meritório, vai ilustrar aqui o apanhamen
to da Comissão, o nosso Relator vai se debruçar sobre ele e nós poderemos 
nos servir dele, o trabalho é altamente técnico, ê a primeira vez que vejo esse 
raciocínio,- quer dizer, a primeira vez, no meu bestunto. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Queria fazer esta ressalva, primei-
ra vez para V. Ex', porque para mim não. ---

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ora, falei em meu nome, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- São as premissas do programa 
nuclear, muito bem posto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É, muito bem posto, de uma maneira 
nova, um tema antigo com palavras novas e um raciocínio alto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrtof- Muito obrigado, Sr. Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - MuÍto obrigado por quê? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - P6rque V. Ex• disse tudo que 
nós tínhamos a dizer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois é. 
Veja bem, não vou interrogar porque escapa à minha ... Veja bem, isto 

aqui estã num plano tão alto que sinto falta de ar lã (:fi cima. 
V. Sa. estâ revisando teses que V. Sa. não repisou porque concluiu a tese 

com palavras novas, um artifiCiO de iáciOcínio também seu, pessoal, e é dígno 
do nosso elogio, da nossa consideração, porque ê um homem que vem dizer 
coisas novas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Aqui, por exemplo, no final da 
pãgina 2 ele diz uma coisa que gostaria de ouvir uma informação, por exem
plo, ele diz aqui: 

•• ... Todavia. o crescimento percentual do consumo de eletrici
dade em relação ao crescimento das demais formas de energia tende 

a saturar quando a participação da eletricidade se aproxima de per
centual igual a 30%." 

Quer dizer, os 30% são em relação a quê? 

O SR. CERQUEIRA LEITE - 30% do total de energia. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Mas a participação de energia 
elétrica, no Brasil, já é de 24%. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- 24%, é, ela cresceu muito, quer dizer, hã 
20 anos atrãs ela estava em 15% mais ou menos e ela cresceu rapidamente e 
agora ela tenderá, é a minha expectativa, a seguir mais ou menos-o que acon
tece em todos os outros países, chegar até os 30%, por quê? Porque uma série 
de coisas em que se usa a energia não podem ser feitas com eletricidade. Isso 
fez-me lembrar o seguinte: o homem não usa eletricidade, ele não sabe usar 
essa forma de energia, a eletricidade é apenas um vetor, ela transfere energia, 
o homem só usa a eletricidade quando faz uma cadeira elétrica, até hoje não 
conheço outro caso, ele usa calor, transforma a eletricidade em calor, usa 
energia mecânica, transforma eletricidade em energia· mecânica, ele só perce
be energia sob outras formas, ê por isso que inerentemente a eletricidade serã 
reduzida, porque cada vez que se transforma, digamos, a energia se perde, 
quer dizer, veja bem o que se faz com as termoefétricas, hoje, como a nuclear, 
pega-se a energia nuclear, transforma-se em calor, calor em mecânica, mecâ
nica em elétrica, cada ponto disso faz com que a eficiência mãxima seja fundo 
de 30%, se a gente pudesse utilizar nessas formas intermediãrias, se evitaria o 
uso de eletricidade. 

Acho que esse é um dos motivos pelo qual a eletricidade tem uma limi
tação inerente, ela não deve passar muito de 30%, é possível que alguns países 
passem de 30%, mas não deverá passar, fazer carro elétrico, por exemplo, ê, 
na minha opinião, um erro sob o ponto de vista energético, porque perde-se 
muita energia para se fazer isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Cheguei à seguinte conclusão: o cresci
mento do consumo de energia vai até um patamar e então, ao invés de conti~ 
nuar subindo ele decresce, não é isso? 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Não, acho que ele permanece, ele vai 
crescer paralelamente com a economia, mas um pouquinho abaixo da econo-
mia. -

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é, mas não cresce acentuadamente, 
não é? · 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Tenho a impressão que o caso da Ingla
terra é excepcional, um crescimeno de 1% do consumo de energia para 3%, 
p_orque foi feito durante 12 anos, não aconteceu entre um ãno e outro, mas 
durante 12 anos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois é, nós só temos que agradecer a co
laboração de V. Sa., foi valiosa, técnica e ilustra aqui. .. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Com a palavra, então, final
mente o Sr. Relator, Senador Milton Cabral. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr: Presidente, Srs. Senadores vou 
me aventurar a fazer alguns reparos em algumas perguntas ao excelente de
poimento do Professor Cerqueira L-ene. -----

Para começar, Professor Cerqueira Leite, ninguém disse, até agora, nesta 
ComiSsão, que as' reservas hídricas nacionais eStariam esgotadas durante a 
década de 1980. Como V. Sa. afirma no começo do seu depoimento. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Não, não disse isso, V. Ex• não leu mui
to bem o depoimento, disse que em 1975, essas eram as premissas iniciais. 

O SR. MILTON CABRAL- Pois é, e5SaS ·premiSSas, ninguém disse 
aqui que o primeiro elemento de decisão foi o argumento segundo o qual os 
potenciais hídricos nacionais estariam esgotados durante a década de 1980. 
Não existe isso, ninguém afirmou isso nesta ·comissão, nem recordo-me de 
qualquer documento governamental que tenha feito esta afirmação, não exis
te i~o, para começo de di~cussão, não existe iSso. 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Justifico aqui, ê fundamental... 

O SR. MILTON CABRAL- Não Sr., não existe nenhum documento e 
gqs_taria que V. Sa. me citasse algum documento onde estâ escrito isso. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Bom, não sou capaz de dizer assim cer
to, se eu o colocasse na parede para citar documentos, V. Ex" também não 
mostrará que não existe documento- que não diga isso, não conheço os docu
mentos daqui, estã certo, isso fica até um p9uco deselegante dizer, mas é no 
consenso geral, essa história nos passou vãrias vezes aqui e ali e se não tinha 
nem sequer esta justificativa, então, pior ainda, certo? 

Quer dizer, então. porqUe que foi ... 
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O SR. MILTON CABRAL - Sempre se argumentou e citou-se docu-
m~ntos de que há uma previsão de ~gotamento por volta de 2000, 2010 ... 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Não Sr., não Sr. 

O SR. MILTON CABRAL - Bom, ê o que está escrito. 

O SR. CERQUEIRA LEITE - Agora, em 1979. 

O SR. MILTON CABRAL- Não, mas em 1975, não havia previsão 
para esgotamento das reservas hídricas na década de 1980. 

O SR. ROGf:.RIO CERQUEIRA LEITE - A justificativa ê que entre 
1980 e 1990 se terminariam as reservas hídricas nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O que havia era a hipótese de na 
década de 1980, esgotarem as reservas da região Sudeste e que seriam apro· 
veitáveis as da Amazônia. 

Na década de 1980, heveria a possibilidade de esgotamento das reser
vas ... 

O SR. MILTON CABRAL- Aqui diz, reservas hldricas nacionais, es
tou me valendo do texto. 

O SR. ROGf:.RIO CERQUEIRA LEITE- Reserva é o que ê utilizável, 
o que não é utilizâvel não é reserva. 

O SR. MILTON CABRAL- Bom, vamos ao ponto seguinte: 
O SR. ROGI':RIO CERQUEIRA LEITE - Pois não. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• faz um comentârio de que a opção 
nuclear se baseia na hipótese de que o Brasil manterá por muitos anos o cres
cimento de demanda de energia duas ou trC:s· vezes superior ao crescimento 
econômico. V. S• faz um ccmentãrio sobre a estrutura de consumo, faz uma 
comparação com os países industrializados. :ê muito difícil fazer uma compa
raçãO entre o Brasil e países industrializados porque na realidade esses países 
industrializados têm, primeiro, quase uma estabilidade de população; estão 
com o sistema elétrico praticamente atendido em todo o pais. todas as vilas, 
cidades etc. Esses países são altamente cnerg~zados. Eles têm, então, apenas 
um crescimento anual da produção industrial e ai se compreende o crescimen
to pequeno de 1%, 2% ao ano. A situação do Brasil é completamente diferen
te, por várias razões. Em primeiro lugar, temos aqui uma grande parte da 
nossa população que ainda não ingressou no consumo da energia elétrica de~ 
vida aos níveis de pobreza, que são notória. Uma grande parte da nosSa po
pulação de quase 115, 116 milhões de habitantes não ingressou ainda no con
sumo da energia elétrica. Essa população é o contingente que ainda vai passar 
ao consumo da energia elétrica. 

Segundo, uma grande parte do território nacional, o abastecimento de 
energia clétrica ainda se faz precariamente. Uma das grandes aspirações deste 
País é a eletrificação rural, que temos exemplos magníficos na Paraíba, e, 
acredito, em outras partes do Brasil, onde a energia elétrica chegou ao cam .. 
po, as transformações excepcionais na economia local. Nem temos aqui ele-. 
mentos para avaliar quanto precisaríamos de energia elêtrica para atender um 
vasto programa de eletrificação rural. 

Terceiro, é que nosso _País é de uma dimensão continental e que temos 
uma grande perda nas transmissões. Há uma perda enorme porque as usinas, 
instalações hidrelétricas estão sempre distantes dos centros de consumo. E te~ 
mos um consumo reconhecidamente per capita abaixo do consumo de eletri .. 
cidade, considerando a população que já é consumidora de energia elétrica. 
Ela tem ainda um consumo per capita abaixo. Agora, as projeções feitas de 
consumo no Brasil até o ano 2000, e temos quadros demonstrativos disso, fo .. 
ram baseadas em várias hipóteses: crescimento da economia a 6%, a 8%, a 
10%. Então, com o consumo do crescimento da economia na base de 6%, que 
é muito abaixo da média dos últimos 10 anos, com esse consti.iD.o, n6s tería~ 
mos esgotado até o ano 2000 todo o nosso pOtencial hidrelêtrico. 

Outro comentário que queria fazer é sobre a estrutura de consumo. Na 
realidade nos países industrializados atê o momento, e como está aqui de
monstrado, o consumo de eletricidade não tem sido muito grande, e ela tem 
essa limitação de 20% porque até agora toda a civilização ocidental, e eu acre
dito também a Rússia e outros países, utilizavam o petróleo para geração de 
calai, não Para gerãr elefricidade tarrib_é_rri; mas, par~cgerar-c·ator~--Calbf para 
aquecimento doméstico e também para as indústrias. E agora o mundo todo 
com esse problema criado com a elevação dos preços de petróleo, quem puder 
substituir petróleo por eletricidade vai fazê-lo._ Portanto, o consumo de eletri~ 
cidade vai passar a ser outro. 

Outra observação, Profess.or, com relação ao seu depoimento é que não 
podemos fazer comparação de quilowatts gerado de fonte nuclear com hi
droeletricidade. As nossas comparações deverão ser feitas com o petróleo, 
porque a energia de fonte nuclear, como V. S• muito bem diz, chegará no mâ
ximo aqui a 2%, 3% dentro da programação atual. Então, ela é uma fonte al-

ternativa complementar. Então, irâ substituir aquela fonte energética ~ais 
dispendiosa que é o petrôleo até esgotarmos o potencial hidrelétrico. Então, 
não cabe a comparação a hidroeletricidade com a eletricidade gerada por ou
tras fontes alternativas que estamos importando, como é o caso do petróleo. 
E a energia nuclear será nacionalizada, não dependerâ de importação porque 
temos por alguns anos reservas minerais que darão atendimento a esse pro
grama que está aí esboçado, inicialmente cerca de oito usinas, e provavelmen
te, até o ano 2000 e não iremos no máximo dobrar isso, acredito umas 20 usi
nas, uma boa hipótese mas que não é muito favorâvel, cerca de 20 usinas 
numa vida útil de 30 anos, poderão ser perfeitamente abastecidas com as re
servas que temos. Portanto, não tem cabimento comparar com eletricidade o 
custo do quilowatts. E a participação, como V. S• disse, esses valores são real
mente aproximados de 2%, 3%, 4%, terã apenas um fator complementar em 
SUbstituição ao petróleo. Então, é coin o petróleo que temos de comparâ-lo. 
Portanto, essa estrutura de consumo também da eletricidade participar atê: 
30% é uma estrutura que tende a se modificar, não somente no Brasil, mas no 
mundO todo, porque ago-ra· tOdo mundo vai partir para substituir o petróleo 
como fonte energética para gerar calor. Então, a tendência ê crescer a partici~ 
pação da eletricidade. -

Se V. S'- tiver alguma coisa a contraditar eu estou pronto a ouví-lo. 

O SR. ROGf:.RIO CERQUEIRA LEITE - Em primeiro lugar, esse 
problema da substituição do petróleo é realmente um dos pontos cruciais. 

A questão de substituir o petróleo, se é o petróleo que devemos substi
tuir. Em primeiro lugar, dentro da nossa estrutura atual de utilização do pe
tróleo, é muito poucO utilizado~ é utilizado para produzir eletricidade, mas 
não nos casos que poderiam ser usada a energia nuclear. ~usado para a pro· 
dução de eletricidade em locais distantes onde não hâ rede de eletricidade, e 
as usinas nucleares estão sendo colocadas dentro desse sistema de distri
buição onde não há necessidade de utilização de petróleo. Embora haja al
guns casos de termoelétricas que datam ainda da época do petróleo muito ba
rato. Mas, qual seria a necessidade, então'? Qual seria a função dessas termo- , 
nucleares dentro de um sistema, dentro de uma rede de distribuição? Já se 
mencionou que serviriam para responder a pontas de demanda, para o 
problema de haver uma seca etc. Acho que tudo isso não são jus~ificados pe
los fatos. Não é para isso que foi feita. A energia nuclear não foi feita para en
trar em competição com a hidrodetricidade, mas, para substituir a eletricida
de quando ela faltasse porque surgiu com a pretensão de botar 75 mil mega
watts e não esses 10 mil que estão entrando agora. Seria então esse o primeiro 
passo. Seria uma insensatez comprar uma fâbrica como a NUCLEP que vai 
ter a capacidade de fazer cinco reatares por ano para construir esses pouqui· 
nhos que estão acabando aqui. 

O SR. MILTON CABRAL- Não b essa a informação que eu desejava. 

O SR. ROGf:RIO CERQUERIA LEITE- Por obséquio, deixe eu ter
minar. 

A NUCLEP foi feita com essa intenção. Agora, não sei para que se tem a 
~UCLEP no Brasil. Não entendo. Eu sei que o atual programa que estamos 
comentando não são as fantasias e pretê:nsões de outras épocas, acho que in
clusivejã passaram. Concordo com V. Ex• Hoje o programa é esse que temos 
de di~cutir. Mas, se não é para substituir o petróleo, em primeiro lugar, seria 
uma insensatez usar um sistema que é extremamente extensivo no investimen
to inicial, que é enorme e o combustível barato. Prefiro usar o petróleo nesse 
caso, mesmo a 50 dólares o barril, isso V. Ex• não mencionou, mas vi o Mi· 
nistro Ueki, que jã teve vãrios debates consigo, mencionar esse fato. e_ possí
vel usar ruas é antieconômico usar reatares para pontos de deruanda, mesmo 
em casos de seca. Nas nossas previsões são feitas com uma antecedência de40 
anos dC observação. Implantar um sistema de suporte adicional para comple
mentar uma coisa que a gente sabe que daqui a 40 anos não hã possibilidad~ 
de ter reduções graves, principalmente em nosso País que ê tão grande- uma 
seca no Norte e uma seca no Sul, etc., é muito pouco provâvel, a quantidade é 
infinitesimal de que se tenha um problema geral no fornecimento de energia 
no País quando esse sistema estiver todo interligado; de forma que certamen
te não é para substituir o petróleo. Nos Estados Unidos, na Alemanha é, con
cordo-; -po-rque-{á- eles-tinh-am -iSso. 

O SR. MILTON CABRAL - Mas Professor, nós temos petróleo? 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE -Mas não se trata de proble
ma de petróleo, nós não vamos SlJbstituir J:?Orque não precisa substituir o pe
tróleo; talvez daqui a 30 ou 40 anos, -conCordo, quando se exaurir temos que 
tomar uma decisão: se vamos usar ou não a energia nuclear daqui a 30 ou 40 
anos é uma -decisão que concordo com V. Ex• O que eu propus a demonstrar 
aqui com os meus numerozínhos é que nesse período agora onde a economia 
estã sufocada esta opção não tem justificativa nenhuma, temos ainda a eletri
cidade aí e daqui a 30 anos não tenho a rnínima idéia e nem V. Ex•- descul~ 
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pe- do que vai ser a economia do País e das fontes de alternativa de energia. 
Não hâ possibilidade da gente discutir hoje se vai ser energia solar, conversão 
direta- mesmo eu que me sinto especialista no assunto sobre conversão di· 
reta- não posso afirmar se vai ser daqui a 10, 20, 30 anos se vai se tornar 
competitivo, não sei. Não sei também se serâ a opção nuclear a desejável para 
o Brasil. Agora é, pelo menos, prematura, isso V. Ex• tem que reconhecer. 

Quanto à substituição de petróleo, sobre a questão do consumo, V. Ex• 
disse que vai mudar: é uma expectativa, nós não podemos fazer uma Opção, 
pensando que vai mudar o perfil da utilização de energia no mundo, que vai, 
haver mais consumo de energia elétrica, apesar de tudo o que aconteceu mais 
recentemente, agente as curvas de saturação nos países mais avançados. Não 
acreditei que nós vamos, que seja uma estrutura muito grande, é possível que 
passe de 35. No caso do Brasil era desejável que se fizesse uma previsão de 35, 
tentássemos forçar um pouco, mas é muito dificil mexer com a estrutura de 
transporte é sério, não é fâcil assim, é possível, nós vamos eletrizar um pouco 
mais o Pais, acredito que isso seja possível. Se V. Ex• for contar as percenta
gens isso vai chegar a 30% é isso que estâ faltando. Por outro lado, V. Ex• es
queceu com a sua critica a minha argumentação um ponto fundamental. 

O SR. MILTON CABRAL - Mas eu ainda não terminei Professor. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Mas um ponto fundamen
tal que V. Ex• esqueceu foi a maneira que eu fiz a minha proposta. Ima'ginei 
que estivéssemos chegando a uma situação, a uma economia e um certo perfil 
de consumo. Portanto, dentro da minha proposta tem que ser visto isso, qual 
é a meta final. Não vamos falar em crescimento a não ser como conseqüência. 
A meta minha ê de uma economia de tal tipo e de um consumo de tal tipo e 
dentro dessa expectativa é que as taxas de crescimento ou não disso ou daqui~ 
lo podem ser negociadas e discutidas. Acho que temos continuamente esque· 
cido que essas extrapolações nos levam a lugares absurdos como esse por 
exemplo, dei um exemplo aqui. Admitir que o consumo de energia cresceu a 
7% ao ano enquanto crescemos a 5% significa que quando atingirmos a eco
nomia dos países mais avançados, o nosso consumo per capita de energia é 5 
vezes maior, mas é inadimíssivel. 

O SR. MILTON CABRAL- Dá licença, mas V. S• dizendo que é 5 ve
zes maior estâ admitindo que os países industrializados continuam a consu
mir o petróleo ao invés de eletricidade. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Qualquer que seja o consu
mo, digo energia em geral, o nosso consumo seráS vezes maior, admitindo·se 
unicamente uma coisa: que a nossa economia cresce a 5% e o crescimento do 
consumo de energia a 7% e esta pequena disparidade de 2% de um e de outro, 
no fim de 30 anos, isto é, quando o Brasil atingir aquela economia o consumo 
de energia serâ 5 vezes maior per capita, não apenas crescimento em geral, 
mas consumo per capita, o que eu acho um absurdo. A tendência cai se con
sumir menos per capita. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• certamente tem dados de projeção 
do consumo de energia dos países industrializados, ê uma coisa interessante 
que gostaria de conhecer. 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE - Não tenho dados de pro
jeção. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• Cl\tâ dizendo que são 5 vezes mais. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE - Mais do que gasta hoje a 
Alemanha, não estou projetando o que eles vão gastar. A minha utopia foi 
construída da seguinte maneira: dentro de um certo espaço de tempo o Brasil 
terâ uma economia que é 2,5 vezes a da Alemanha de hoje, não a que ela vai 
ter- isso eu não poderia dizer de maneira nenhuma. Achei que isso seria de
sejâvel. O desejável para nós ~ admitir que nós vamos ter um consumo perca
pita de energia comparada à Alemanha hoje, não ao que ela terá, porque não 
tenho nenhuma idéia de como será a energia da Alemanha daqui a 5 ou I O 
anos. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu certamente vou buscar elementos para 
conferir essa afirmação. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- N~o, ê só fazer percenta
gem. 

O SR. MILTON CABRAL - Eu jâ disse antes que o nosso relatório 
tem que ter uma confiabilidade económica do sistema nuclear. Pretendemos 
abordar profundamente. V. S• diz aqui no seu relatório que vamos ter um in
vestimento de 30 bilhões de dólares, além de uma usina de enriquecimento ca~ 
paz de processar 2.500 toneladas de urânio, isso implicaria num investimento 
de 2 bilhões de dólares. Não hâ nenhum projeto que eu conheço, no momen· 
to, para construir uma unidade de enriquecimento para 2.500 toneladas. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Posso responder? Nós não 
seremos autônomos dentro desse programa porque essas oito usinas exigem 
2.500 toneladas de urânio, por ano, se eu não tiver essa quantidade não terei 
urânio para mexer essas usinas, serei obrigado a comprar urânio fora, isso 
para o programa nuclear é pior ainda do que havíamos suspeitado. 

O SR. MILTON CABRAL- Gostaria de aproveitar a oportunidade 
para informar a V. S• que algumas horas atrás, o professor Pinguelli Rosa, 
físico-nuclear, cientista também, está aí escrito, estima em 300 toneladas/ano 
por usina. 

O SR. ROGf:RIO CERQUEIRA LEITE - Ele deve estar falando em 
urânio enriquecido, mas aconteceu que eu vou enriquecer o urânio, ele pro
cessa. 

Veja bem o qu_e acontece - ele está falando em urânio enriquecido -
aliás o Ministro Cais jâ fez esse mesmo pequeno engano- o que acontece é o 
seguinte: V. Ex• entra com um montão de urânio ..• 

O SR. MILTON CABRAL- Eu não estou fazendo confusão não. Es
tou.supondo que V. S• esteja afirmando ... 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Estou afirmando que exis
tem 2.500. 

O SR. MILTON CABRAL- Para processar 2.500 de urânio natural, 
não é isso'? 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE - Exatamente. Quando a 
gente processa ele é natural; depois de enriquecido que ele deixa ... 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• diz aqui, absorve-se ainda quatro
centos milhões de dólares da fábrica de equipamentos pesados, quando a in
formação da NUCLEBRÁS a estimativa da NUCLEP é em torno de duzen
tos e cinqUenta milhões de dólares, e recentemente eu tive a informação de 
que vai ficar até por menos, porque cortaram algumas coisas. 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE - Mas isso é apenas para a 
importação, os duzentos e cinqUenta milhões de dólares. 

O SR. MILTON CABRAL - Para quatrocentos milhões de dólares es
tâ um pouco acima. 

Outra coisa que V. S• fala: Com isto, se o País gerar a sua energia a custo 
três vezes aos demais, a sua produção serâ em média, 40% mais cara, o que é 
suficiente para eliminã-la do mercado internacional. Bom, inegavelmente o 
custo da energia elétrica serâ sempre um fator fundamental na competição 
entre as Nações, mas acontece que aos preços de hoje, temos que racionar aos 
preços qe hoje, não se pretende que toda a energia brasileira seja de fonte nu
clear. Então, esse preço avultado não se aplica ao raciocínio. Então, não va
mos ter 40% da energia, nós vamos ter oito usinas aí, e 3,4% da geração de ele
tricidade nacional. Portanto, a repercussão do custo maior do preço da ener
gia nuclear não vai elevar em 40% o custo da energia no Brasil. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Perfeito. A única coisa que 
V. Ex• está dizendo com isto é que as outras usinas vão sustentar essa usina, 
do fundo, para manter o preço médio. 

O SR. MILTON CABRAL- Hã uma diminuição aí, energia um pouoo 
mais cara, ai haverá uma diminuição, mas hâ também outros aspectos a con· 
siderar na questão. 

O SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Além do mais, obviamente, 
existe nessa argumentação minha uma espectativa, é que eu acho que não tem 
sentido para o Brasil fazer uma opção de botar oito reatares e nunca mais fa
lar sobre o assunto, porque seria melhor terminar agora e não fazer nada real
mente. Aí se torna realmente antieconômico o projeto. Eu estou assumindo 
que esses oito serâ o começo de uma série que virá. 

O SR. MILTON CABRAL - Mas isso dentro de quinze, vinte anos. 

(l SR. ROGP.RIO CERQUEIRA LEITE- Não sei quantos anos mas 
sei que depois que for ~uclearizada toda a eletricidade brasileira, aí haverá 
um componente bastante expressivo, porque nunca serâ os 40% ... 

O SR. MILTON CABRAL - De acordo Professor, mas acontece o se
guinte. também precisamos considerar uma informação aqui transmitida pelo 
Senadgr Dirceu Cardoso, hoje, ao ler uma carta de uma revistas técnica ame
ricana, de que hoje existem no mundo mais de quatrocentas usinas nucleares 
no mundo em montagem, todos os países industrializados, seja do Oeste ou 
do Leste, Ocidente ou Oriente, países socialistas ou democráticos, todos eles 
estão engajados na produção da energia nuclear. Serã que nós somos mais sa· 
bidos do que toda essas gente? Será que nós somos mais sabidos do que todos 
esses países, Professor'? 
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O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- Não, somos apenas mais 
bem quistos por Deus. Eles não têm essa opção, aliâs, existem países que, 
quando podem, usam toda a sua eletricidade primeiro, não é? 

O SR. MILTON CABRAL - A Rússia tem um potencial hidrelétrico 
fantástico, os Estados Unidos têm muito mais do que o Brasil... 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- Os Estados Unidos não têm 
mais potencial hidrelétrico do que o Brasil não. 

O SR. MILTON CABRAL- Não, o potencial hidrelétrico dos Estados 
Unidos é maior do que o do Brasil e o dã Rússia também, o da China tam
bém. A China tem mais do que trezentos milhões de ... 

O SR. ROGf:RIO CERQUEIRA LEITE- f: possívcl. Em primeiro lu
gar eu acho que isto tudo, apenas induz a uma indagação, porque o Brasil. .. 
A Europa é muito simples, é porque eles não têm eletricidade disponível algu
ma. Então, por isso eles têm uma justificatiVa, eles não têm petróleo, o carvão 
que existe se restringe quase qúé Só na Alema-nha e um pouco na lngiaterra, e 
assim mesmo ê extremamente poluente e, por isso eles vão para energia nu
clear. Muito bem, para eles existe uma decisão clara. Para os Estados Unidos, 
eles fizeram uma decisão _noutros tempos, mas se V. Ex' verificar, em 1978, o 
número de cancelamentos de reatares nos Estados Unidos fpi de cinco, e ape
nas uma nova encomenda. Os Estados Unidos perceberam, ainda que tardia
mente, que não é tão bom assim, porque para as necessidades deles, mobilizar 
hidrelétricas é muito mais difícil do que para nós, isto é questão de percen
tual, nós ainda gastamos ljlO da energia que eles usam, a eletricidade não re
solve o problema dos Estados Unidos agora tem no momento que mobilizar 
mais rapidamente uma certa parcela, porque ai resolve o problema deles. Re
solve o problema de outros países da Europa, e por isso escolheram isto, pelo 
menos transitorlamCrite, mas já estão desistindo. 

O SR. MILTON CABRAL- Bom, tem uma frase aqui sua que diz, que 
é mais fácil transferir tecnologia nuclear para O J3.pão ou para a Alemanha do 
que para os esquimós. Sem dúvida não ê. · 

O SR. ROGf:RIO CERQUEIRA LEITE- Não quero dizer que oBra
sil esteja no mesmo nível dos esquimós, mas o que e-U quero dizer é que eXIsie 
um escalonamento de facilidades,isso é mais ou menos óbvio, nós já vimos 
casos como este aqui, em que foram tentados alguns empreendimentos em 
tecnologia, e se reconheceu recentemente, que foi uma mã escolha em colocar 
em montes altos uma fábrica para a produção de circuitos digitais. Percebeu
se hoje que seria miiíto-riiaíS--óCiléfico colocar-se em Campinas ou em São 
Paulo, e jâ houve inclusive, uma §ecisão do Governo, de que a parte técnica 
mais evoluída se transferisse para a cidade de São Paulo. Por quê? Porque a 
inteiração que existia, os- recursos que se precisava nã9 _se conseguia naquela 
pequena localidade de Minas Gerais, porque eXiste uma coloração muito for
te entre atividades industriais que depende de uma certa geografia. Se V. Ex' 
olhar, por exemplo, a cidade de Stanford em torno da Universidade de Stan
ford, os custos dos terrenos crescem ao inverso do quadrado, da distância. 
Isto é, à medida que está mais próximo da Universidade de onde se pode tra
zer conhecimento, é mais valioso o terreno para uma fábrica, Eu tenho visto 
uma relação muito forte ent:re tipOs de atividades técnica e científica. Uma in
dústria nuclear implantada na Amazônia ou na África, em qualquer um des
ses cantos, teria muito p~uco efeito na indústria local. Se se colocasse entre os 
mundurucus lâ uma fábrica nuclear, teria um efeito muito pequeno. Então, 
temos de reconhecer que o efeito não é o mesmo qualquer que seja a socieda
de, qualquer que seja o parque industrial. Na Alemanha teve um impacto, e a 
Alemanha pode responder a este impacto de uma maneira organizada etc, 
mas que o Brasil não responderá da mesma maneira. Como é que a indústria 
nacional vai se beneficiar dessa indústria nuclear, eu não sei. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• pode não saber, mas eu quero lhe 
dizer que nós sabemos. Nós sabemos, e V. S' estâ subestimando a indústria 
nacional. O Brasil hoje, V. S• é engenheiro eletrônico, é físico, mas não sei se 
V. S' está muito familiariZado com o desenvolvim-ento industrial de certos se
tores. Mas só para exemplificar, hoje nós estamos fabricando os laminadores 
de toda a indústria siderúrgica brasileira serã feita com -equipamentos feitos 
no Brasil na ordem de 80%, Hoje nós estamos fabricando navios do porte de 
270 a 300 mil toneladas, com motores jâ fabricados aqui, na ordem de 80% 
produzido no Brasil. Para citar dois exemplos da indústria pesada. A mecâni
ca pesada no Brasil está com as turbinas e os geradores deram um índice de 
nacionalização superior a 70%. -

Ora, citando apenas três exemplos de indústria pCsada. Então, se essa in
dústria pesada estâ aqui instalada, uma grande parte da mesma é eminente
mente brasileira, outra parte é de multinacionais, mas existem indústriãs na
cionais que estão produzindo esses equipamentos,- tanto para-a indústria side
rúrgica como· para a naval, de geradores e turbinas, dizer que os avanços de 

tecnologia que vamos adquirir, conquistãr, em função das exigências de espe
cificações de novas normas, dizer que isso não vai ter reflexo na indústria bra
sileira é uma afirmação muito corajosa, por parte de V. S• 

Confesso, Prof. Cerqueira, que, realmente, é uma afirmação extrema~ 
mente corajosa, porque citar o fato de que não é fácil transferir tecnologia 
para um país de esquimós está certo, mas o Brasil estã muito longe, mas mui
to longe mesmo disso, como país qu"e jã fabrica equipamentos pesados como 
oS nqssos ... Posso admitir certas críticas, a muita gente boa, neste País, que 
defende a tese de que a indústria privada brasileira, essa que está aí, fabrican
do esses equipamentos que mencionei, recebesse auxílio substancial do gover
no, elas poderiam fabricar os componentes que vamos precisar para as usinas 
eletronucleares. Mas, hã outros argumentos de que países ãvançados, como a 
França, o Japão, EE.UU., inclusive, através de empresas, umas privadas, ou
tras sociedades de economia miSta, estãO- Sendo reorganizadas para terem 
uma capacidade de produção integrada, para equipamentos pesados. 

Esta é a linha adotada aqui, através da NUCLEP, para se fazer uma in
dústria integrada para fabricar uma meia dúzia de equipamentos, considera
dos altamente pesados, equipamentos que vão até 600 toneladas. 

Então, como usina nuclear, ela não só tem esses equipamentos super pe
sados; ela tem milhares de outros equipamentos que a indústria nacional vai 
ter que contribuir. E fará isso através de encomendas, com exigências de espe
cificações das mais rigorosas. O que o Brasil vai conquistar em metalurgia, 
por exemplo, para atender essas encomendas, que vamos conquistar em ou
tros setores, como produção de válvulas especiais e técnicas de solda, bom
bas, enfim um Sem número de equipamentos que a indústria brasileira vai ter 
que fornecer, subordinadas a exigências rigorosas. Isso virá, certamente, ele
var a qualidade da produção brasileira, que já é notável. Nós exportamos usi
nas de açúcar, competindo com os demais países industrializados. O Brasil 
fabrica a sua própria petroquímica, as refinarias; 80 a 90% nacionalizadas. 

Então, dizer-se que não temos condiç_ões de absorver tecnologia é, de fa
to, uma afirmação muito corajosa de V. S' 

Quero dizer a V. 8' que estou hã muitos anos fora da profissão, mas o 
curso de Engenharia Industrial que fiz em São Paulo me faz compreender o 
problema desta maneira. 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- Em primeiro lugar, eu não 
disse que não tem efeitos. Eu disse que esses efeitos têm que ser, mais ou me
nos ... 

O SR. MILTON CABRAL- Está escrito, Professor. 

O SR. ROGf:RIO CERQUEIRA LEITE - Onde está escrito? 

O SR. MILTON CABRAL- V. s• começa citando o exemplo doses
quimós, aqui. 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- Mas este é exemplo para os 
esquimós, e não para os brasileiros. Então, V. Ex• hã que aceitar uma certa 
diferença. Quero ver aonde estâ escrito isso. 

O SR. MILTON CABRAL -Na página 8 diz: 

.. E: mais fácil transferir tecnologia nuclear para a Alemanha ou 
para o Japão do que para os esquimós." 

O SR. ROGÉRIO CERQUEIRA LEITE- E quem falou em esquimós? 
Isso é uma verdade: esquimós são esquimós; eu não mencionei para o 

Brasil. 

O SR. MILTON CABRAL- Devemos nos lembrar, entretanto, que a 
Alemanha possuía a mais avançada metalurgia, competêncía em química, ca
pacitação adequada em instrumentação e antes de tudo proficiência eni dên
cia e engenharia de uma maneira geral. As exigências da atividade nuclear en
contraram competência adequada no parque industrial alemão o que permi
tiu uma eficiente transferência de tecnologia. 

Então, acrescento eu: evidentemente, que não poderemos afirmar que o 
Brasil, hoje, tem uma competência teCnológica, em todos os setores, compa
râvel com a Alemanha, mas temos já conquistada uma competência indus
trial, na indústria mecânica, na metalurgia, e quero citar, jâ que falei em me
talurgia, a LETROMETAL, que 'hoje fabrica aços especiais, da mais alta 
qualidade, exportando para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ale
manha, enfim para os países industrializados, aços até para armamentos, que 
são fabricados naqueles países, e frutos de uma tecnologia mundialmente re
conhecida. 

Portanto, o nosso País tem uma competência adequada isso que eu que
ro deixar bem claro- para absorver essa tecnologia, que V. S• contesta em 
seu depoimento. 

Enfim, Sr. Presidente, como diz o ilustre Professor. 
Seus efeitos quanto a modernização do_ parque industrial brasileiro serão 

muito inferiores a uma possível alternativa pela qual o progresso da tecnolo-
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gia nuclear se fizesse em harmonia com a evolução da própria indústria. Uma 
análise mais profunda dos beneficias tecnológicos auferíveis pela indústria 
nacional em confronto com os custos de um programa nuclear destas dimen~ 
sões se torna hoje, necessária tendo em vista, não somente o aumento de 
preços desde 1975 como tambêm a deteriorização de nossa balança de paga~ 
mentos. 

O SR. ROG~RIO CERQUEIRA LEITE - Acho que devo responder 
ao que V. Ex• perguntou, inicialmente, não? 

O SR. MILTON CABRAL - O preço da tecnologia que vamos ou es
peramos conquistar, Professor, não pode ser medida pelos 25% que o Brasil 
vai clispender em divisas, porque quando se fala 15 ou 20 bilhões de dólares, 
apenas l/4 ou, no mâximo 30% serão gastos em divisas. O valor de 15 ou 20 
bilhões de dólares ê de equivalência. Não significa que o Brasil vâ dispender 
15 bilhões de dólares para fazer o seu programa nuclear. Essa é outra infor
mação que lhe presto. 

Hã um outro argumento, para encerrar a minha participação neste deba~ 
te, que V. S• minimiza·,- neste SeU-depoimento, de maneira, assim, extraordi~ 
nãria, quanto a um aspecto que jâ foi amplamente debatido nesta Comissão, 
e que V. S• como técnico, como engenheiro eletrônico, um Professor em Paris 
e de escolas internacionais, não pode, provavelmente, desconhecer: é que o 
Brasil não poderia deixar o tempo passar, aguardar o esgotamento de suas 
fontes hidrelêtricas, e não dar partida para o domínio da energia nuclear, 
sobretudo quando se sabe que qualquer decisão neste campo os resultados 
vêm 10 ou 15 anos depois. 

A construção de uma usina, por si só, leva quase dez anos, não só no 
Brasil, mas em todas as partes do mundo: varia de 8, 9 ou 10, conforme as 
condições locais. 

Então, o domínio dessa tecnologia é lento, demorado; o país precisa se 
organizar para absorver essa tecnologia em recursos humanos, organizar~se 
administrativamente e reservar recursos financeiros adequados. 

As alterações nas linhas de reatares são de 25, 20 anos, essa geração que 
estã aí, do reato r que estamos adotando, foi adotada pela maioria esmagado~ 
ra dos países, dos quatrocentos e poucos reatares no mundo mais de 90% é 
desse tipo. E repito aqui, acho que o Brasil, digo ou essa gente toda ai, esse 
mundo todo estã bobeando ou nós somos os_mais_sabidos de todos. Mas, o 
fato é que a nova geração de reatares que estã em experimentação na França 
e nos Estados Unidos, estes reatares estão sendo previstos para entrar em 
operação comercial no final do século, daqui a 15 anos, 20 anos, essa -segunda 
geração. A terceira geração ainda é uma hipótese, que é a fusão nuclear, é as
sim para depois de 20004 Então, se o Brasil deixasse passar todo esse desen
volvimento tecnológico que todas as nações industrializadas jâ dominam, 
quase todas, e estamos ingressando nesse clube fechado de nação industriali
zada dentro de 15 anos, 20 anos, se nós fôssemos deixar para começar a pen
sar em energia nuclear só na década de 1990, as futUras gerações iriam nos 
acusar de omissos, de incompetentes, sem visão. Então, esse alto custo que se 
paga hoje é o preço, e todos reconhecemos, estamos pagando um preço muito 
elevado, mas é o preço de domínio de uma tecnologia que vai ser muito útil 
ao desenvolv!mento do Pais dentro de 20 anos, exatamente quando chegar 
aquela ocasião dos nossos recursos caminharem_ par~ o esgota~ento total, 
porque se não for no anci 2000, serâ no ano 2010, as reservas hidncas do Bra
sil estarão totalmente esgotadas. 

Esta é uma colocação sem desejar entrar mais profundamente no assun~ 
to, porque poderíamos discutir mais uma hora ou duas, mas eu queria apenas 
externar esse ponto de vista que aprendemos aqui, não só atravês dos depoi
mentos, como também da leitura de relatórios importantes, através de mensa
gens de Chefes de GoverilO-de países como a Alemanha, como mensagens do 
Presidente Carter ao Congresso norte~americano analisando a conjuntura in
ternacional, como decisões de outros países. Enfim estamos nos municiando 
de dados de elementos para elaborar um relatório que realmente seja uma 
contribuição efetiVa aO Governo. Não somos aqui adeptos de um engajamen
to na energia nuclear. A média das opiniões aqui da Comissão é um compor~ 
tamento aliá.s bastante conservador nesse sentido. 

Sr. Presidente, não tenho mais nada a comentar, apenas quero elogiar a 
participação do Professor Cerqueira Leite, porque com esse depoimento ele 
nos obriga a nos aprofundarmos mais nos nossos estudos com relação à coo
fiabilidade económica do sistema energético de fontes nucleares. Era isso que 
eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- ProfessórCerqueira Leite, V. 
Ex• gostaria de ultimar palavras. 

O SR. CERQUEIRA LEITE- Acho que não vou conseguir convencê· 
lo mesmo. De modo que não tenho mais nada a acrescentar. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Mas, foi muito bom. Vamos estu
dar o assunto Professor, vamos conferir esses dadoS de V. Sa. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não havendo mais quem queira 
fazer uso da palavra, agradeço, erit nome da Comissão, a presença do ilustre 
Professor pelo brilhante depoimento que prestou. Declaro encerrados os tra~ 
balhos. 

( Levanta~se a reunião às 20:30 horas.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU!l:RITO 
(Resolução •' 69/78) 

36• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1979 

Às dezesseíS horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e setenta e nove, presentes os Srs. Senadores Itamar Franco (Pre
sidente), Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Dirceu Cardoso e Jutahy 
Magalhães, além do Professor José Carlos de Almeida Azevedo, Reitor da 
Universidade de Brasília, reúne~se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução n? 69, de 1978, para investigar denúncias formuladas 
pela revista Der Spiegel, da Alemanha sobre o Acordo Nuclear Brasil~ 
Alemanha. 

Deixam de comparecer, po"r motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon 
de Mello, Lenoir Vargas, Alberto Silva e Roberto Saturnino. 

f dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e solicita ao Dr. Joaquim Francisco de Carvalho, ex~Diretor da NU
CLEN, que pi'e&te o juramento de praxe. Em seguida, concede a palavra ao 
depoente a fim de que proceda a leitura de sua exposição. 

Na fase iriierpelatória, usam da palavra o Sr. Reitor da UnB, Professor 
José Carlos Azevedo, e o Sr. Senador Jutahy Magalhães. 

Com a palavra, o Sr. Senador Dirceu Cardoso sugere à Presidência que 
as interpelações ao depoente sejam feitas em outra oportunidade, pois, devi~ 
do o adiamento da. hora, não serâ possível analisar a exposição apresentada 
pelo Dr. Joaquim de Carvalho, considerada de alta importância. Sugere, ain
da, o Sr. Senador Jutahy Magalhães que sejam convidados representantes da 
ELETROBRÁS e NUCLEBRÁS para tal reunião a fim de participarem dos 
debates. 

Em seguida, o Sr. Presidente acata as sugestões apresentadas e esclareCe 
que tomàrã as providências necessãrias a fun de que possa ser estabelecido 
um debate de nível técnico. 

Finalmente, usa da palavra o Sr. Relator que procede a tomada de ter
mos. 

Com a palavra, o Dr. Joaquim Francisco de Carvalho tece algumas con
siderações finais relativas ao seu depoimento e, em seguida, agradece a 
atenção que lhe foi dispensada pelos Srs. Senadores, assim como a presença 
do Sr. Reitor da UnB. 

Concluindo, o Sr. Presidente determina que as notas taquigrâficas, tão 
logo traduzidas e revisadas pelo depoente, sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente e irâ a publicação. 

ANEXO À ATA DA 36•REUNIÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO; CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. 
JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO. EX-DIRETOR DA 
NUCLEN. REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1979, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRE
SIDENTE DA COMISSÃO. 

REUNIÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro aberto os nossos tra
balhos. 

Solicito ao Dr. Joaquim de Carvalho que preste o juramento. 

O SR. JOAQUIM DE CARVALHO- Juro, como dever de consciên
cia, dizer toda a verdade- nada omitindo do que seja do meu conhecimento 
- sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Co
missão Parlamentar de Inquéritot quer quanto às supostas irregularidades 
tornadas públicas pe!a imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto à con~ 
cepção e im-plantação do Programa Nuclear sob exame. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra ao Dr. 
Joaquim de Carvalho para o seu depoimento. 

O SR. JOAQUIM DE CARVALHO- A partir do programa de cons
trução de 8 ~entrais núcleo-elétricas até 1990 e da relação elaborada, pela 
NUCLEBRAS e K WU com base no estudo de Bechtel, dos componentes elé
tricos e mecânicos a serem fabricados no Brasil, procuramos quantificar o 
mercado brasileiro de componentes para centrais nucleares, na forma da en
voltória das curvas de pedidos para cada bloco do programa: 

ti,,,,;,, Jc 
·,.;,!Mr~ I'" 

Então, os pedidos para cada central foram colocados aqui nessas curvas 
e o valor nesse eixo do X, e o preço somado colocados nas ordenadas. Então, 
foram quantificados os mercados que é ârea dessa curva que dá o custo total 
dos componentes a serem fabricados no Brasil. A envoltória de todas essas 
curvas, as centrais que superpunham, o período entre a construção de cada 
uma era de um ano e meio, e então foi cor~.ado aqui e nós fizemos o envol
tório. Então para Angra II e III se pretend.ía fabricar 30% dos componentes 
no Brasil, o que dava a notícia de cerca de quinze milhões de dólares por mês; 
três anos depois de comeÇada a construção de Angra II, portanto, ano que 
vem nós já teríamos esse tipo, e isso ficou muito atrasado e só agora é que se 
começou a colocar os planos pedidos, em contr~to com a COBRASMA, que 
já está preparado há um ano, já tem empregador de calor fabricados no Bra
sil, e esse contrato só vai ser assinado agora pelo que eu fiquei sabendo. En
tão, houve um atraso e um conseqUente impacto negativo r1essas empresas 
que investiram pra construir oS componentes. 

Bom, voltando a curva seguinte, com a participação crescente da brasi
leira nós chegaríamos ao pico da ordem de cinqUenta e cinco milhões de dóla
res por mês quando nós quis~semos construir simultaneamente as Usinas 
VIl e VIII, e corneçan·do a IX. Mas o programa ia muito mais adiante, ele 
previa oitenta e ciilco mil megawatts no ano 2000. Então, a idéia era de que 
essa curva descesse até aqui paralelamente, mas aqui ela já estaria importu
nando, outra, e então ela subiria aqui e iria para um valor maior de duzentos 
milhões de dólares por mês constantes. 

(Inaudível), nos estimulou a fazer um trabalho bastante intenso de pro
moção da indústria brasileira, que consistiu na identificação das empresas in
dustriais potencialmente aptas a fornecerem para o programa. Nós visitamos 
cada uma dessas empresas, e a primeira visita eu fiz pessoalmente com uma 
equipe de engenheiros e depois fizemos um programa de visitãs exaUStivo das 
empresas industriais do Rio, São Paulo, de Minas Gerais, Paraná, Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul, então nós aumentamos no (inaudível) que era 
concentrado mais no Rio e em São Paulo, e deixamos nessas cidades empre
sas de muito bom nível do Paraná e em Santa Catarina, principalmente, e al
gumas no Rio Grande do Sul. E fizemos então uma triagem. Mas, uma visita 
que tomava em média quatro homensfhora da NUCLEN, nós reavaliamos a 
partir do resultado dessa primeira visita, fizemos urna nova seleção, e nesse 
caso um novo horizonte de pesquisas que o primeirO de empresas iniciais que 
tinham o potencial identificado para receber, então, a segunda visita, já bas
tante aprofundados, que tomava em média quarenta homensfhora. No nosso 
primeiro dia nós examinamos tudo, todo o Parque fabril, a qualidade do pes
soal, o nível da gestão, a qualificação dos "engenheiros, dos operários, excesso 
de produção, etc. Então, com base nisso identificamos as firmas brasileiras 
aptas a produzirem componentes, e o nível de qualidade necessário. Mas mui
tas dessas firmas embora potencialmente aptas, precisavam fazer alguns in
vestimentos. Desse trabalho, inclusive, isto é, 1_1-ii{fesultado lateral ou margi
nal ao trabalho foi o número de (inaudível) gigantesco, e com esse número 
nós montamos aqui esse catálogo aqui, que~~ vou entregar ao Presidente da 
Comissão para ficar aqui no Congresso, e é Um catálogo dos mais completos 
que há sobre a indústria brasileira, em que ela faz entradas aqui por compo
nentes, por empresas iniciais com código de participação que é lançado na 
memória e a ela é recuperada no momento necessário com indicações de com-

ponentes e da qualificação das empresas tambOOl, porque as empresas lista· 
das, e a qualificação. Na apresentação é explicado se utiliza o católogo, En· 
tão, elas são potencialmente aptas, mas se qualificadas efetivamente, elas te
riam que investir quantias que podiam ser médias ou muito grandes. Algumas 
empresas que teriam que instalar mãquinas novas com contrqle etc., ou então 
teria que implanfar um programa de garantia de qualidade, e isto representa 
um esforço financeiro muito grande, um treinamento de pessoal, seleção de 
métodos que muda, as vezes pode haver mudança de /ay-out de uma empresa, 
portanto isso é um iiwe.stimento muito grande. Então, no momento de co
meçar a recomendar as empresas a fazerem esse investimento, exatamente pa
rece surgir dúvidas no Governo quanto ao ritmo do Programa. 

A ELETROBRÁS tinha anunciado, ainda não oficialmente, que o po· 
tendal hidrelétrico brasileiro não era apenas 66.000 ou 80.000 MW, como se 
supunha na NUCLEBRÃS. Depois, a certa altura passou a acreditar que era 
de 86.000 MW. Depois, houve um momento em que se pensava que era de 
100.000 MW, e disso não passava. A NUCLEBRÃS acredita, oficialmente, 
ainda hoje, que o potencial hidrelétrico brasileiro é de 100.000 MW. Recebi, 
na NUCLEN, um grupo de engenheiros da NUCLEBRÃS ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Joaquim Francisco, quem supunha 
que era de 100.000 MW? 

_ O SR.. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - A NU
CLEBRÁS. São declarações oficiais, que tenho lido atê hoje, do embaixador 
Paulo Nogueira Batista. Quer dizer, hã falhas de informação entre dois ór· 
gãos do Governo. A ELETROBRÃS, que ê o órgão competente para isso, 
tem atribuição legal para levantar o potencial. S. Ex•, o Presidente da ELE
TROBRÃS, declara que, hoje, esse potencial é de 209.000 MW. E a NU
CLEBRÃS, oficialmente, não sabe disso. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Dr. Joaquim, V. S• poderia repe
tir aquele dado da visita do pessoal, sob sua orientação, do número de horas 
visitadas, em média, nas empresas industriais? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Isso estã no tex
to escrito. Na primeira visita eram 4 homens/hora, em média. Na segunda vi
sita eram 40 homens/hora. Foi uma visita que exigiu em esforço de número 
de homensjhora a um custo bastante alto, dez vezes mais do que a primeira. 
Era uma visita bastante detalhada. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Muito obrigado. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então, essas dú
vidas eram graves. E claro, não se podia recomendar às empresas que fizes
sem aqueles investimentos para construir centrais nucleares, se o País dispõe 
de um potencial hidrelétrico de 209.000 MW. Seria um contra~senso começar
se a construir centrais para gerar energia elétrica, quando todo mundo sabe 
que a usina hidráulica é muito mais barata, e sobretudo não cria pressões adi
cionais sobre a nossa dívida externa. As centrais hidráulicas podem ser cons
truídas praticamente com recursos brasileiros. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. S• me permite? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Pois não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Possivelmente não terei o prazer de 
ficar até o final da reunião. Assim, gostaria de pedir o socorro dos meus 
nobres colegas que tenham melhor memória.- E: que há um dado que mecha
mou a atenção e que o Senador Dirceu Cardoso fez questão de ressaltar. De 
qualquer modo, há um equívocq de interpretação. No depoimento do Dr. 
Paulo Nogueira Batista aqui, S. S• falou em 200.000 MW. Parece que há a 
questão da energia firme, que corresponde exatamente a êsse potencial. Tal~ 
vez haja dúvida de interpretação. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- O potencial hi
drelêtrico para a ponta é de 209.000 MW. Isso é o que interessa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O Presidente da NUCLEBRÁS 
afirmou e reafirmou aqui que são 209.000 MW. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então não há 
dúvida. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora, o que hã ê a interpretação, 
quando ele fala na metade desse potencial. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Energia firme é 
âgua correndo nos rios, a um certo nível. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Exato. Mas V. S• afirmou que o Dr. 
Paulo Nogueira Batista teria declarado que ainda considera que o potencial é 
de 100 mil e poucos megawatts. Ele afirmou e reafirmou aqui que são 200 e 
tantos mil megawatts. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Conhecidamente, são 200 e 
tantos mil megawatts. 

O SR. PASSOS PORTO- Na sua exposição V. Sa. faz referência a isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O depoente tem razão. Que hã discor
dância, há. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO -·Se V. Ex•s me 
permitem, vou terminar o depoimento e depois ficarei inteiramente à dispo
sição dos Senhores para interpelações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Sa. me desculpe a interferência, 
mas é que está havendo reunião de uma Comissão e preciso estar presente. A 
qualquer momento poderei ser chamado. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Respondendo à 
pergunta de V. Ex', vou ler declaração recente do Dr. Paulo Nogueira Batis
ta. Perguntando sobre se o Brasil poderia viver muito tempo com o seu poten
cial hidrelétrico, executando com menor velocidade o Programa Nuclear, dis
se ele que "NÃO". Depois, ao concluir a resposta, disse: "Ainda nesse terre
no, acrescentaria que o potencial efetivamente conhecido, em termos de pro
jetas inventariados, sobre os quais existem preliminares de informação, não 
excede 100.000 MW". 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas é um dado da própria ELE
TROBR.ÃS. O dado efetivamente inventariado diz que são 100 mii"e poucos 
megawatts. O resto é previsão, que já é taxativamente admitida. Todos consi
deram real essa previsão. Ninguém duvida disso. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- V. Ex• sabe que· 
essa previsão ê bastante precisa. 

São efetivamente levantados, 126.000 MW. Há levantamentos topográfi
cos. Vi o trabalho lá na ELETROBRÁS. E o restante, o complemento disso 
para 209.000 tem levantado um erro de mais ou menos 10%. E ainda não fo
ram levantadas várias bacias, por exemplo, na Região Amazônica. E as mini
quedas, a partir de 1/2 MW, também não são computadas, e elas são econo
micamente viáveis. De modo que o potencial hidre1.étrico deve ser muito 
maior do que 209.000 MW. 

Eu pediria a V. Ex•s a gentileza de me permitirem prosseguir no depoi
mento até o fim ficando os debates para o final. Assim, eu não me demoraria 
demasiadamente nesta exposição. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Sa. tem toda a liberdade 
para prestar o seu depoimento. Posteriormente, ~erâ interpelado. 

Pediria aos Srs. Senadores que anotassem, durante o depoimento, o que 
desejam perguntar. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então, feita essa 
previsão de mercado, e no momento de se recomendar os investimentos, cow 
mecei a ter dúvidas se não seria responsabilidade excessiva sugerir às empre
sas que investissem para depois (ininteligível), porque o Programa seria eco
nomicamente inviável. Manifestei essa dúvida e tive a confirmação de que o 
potencial era de 100.000 MW. Fui à ELETROBRÂS e constatei que não era 
isso, era de 205.000 MW na êpoca, e hoje ê de 209.000 MW porque os levan
tamentos continuam sendo feitvs. E, aí, deixei de lado e saí da NUCLEN. 
Achei que era uma coisa excessiva. Não posso recomendar às firmas que in
vistam na construção de equipamentos se não são necessários. 

Pediria fosse feita a projeção do slide n9 2. 

(Projeção de slide.) 

É uma maneira de recompor o mercado. Se o Programa Nuclear não foi 
executado, nós temos corno recompor o mercado, executando um programa 
hidrelétrico, bem como previsão de mercado para as indústrias. São aproxi
madamente as mesmas indústrias que fornecem para- a NUCLEN ou para o. 
setor hidrelétrico e também para as térmicas a carvão, in-Clusive para seguir o 
mesmo modelo da Alemanha. A Alemanha tinha mais de 70 anos de expe
riência com as térmicas a carvão e a óleo. Quando começou o contrato_de li
cença entre a Siemens e a Westinghouse e um outro contr3.to entre aGE e a 
AEG, que é a empresa alemã do setor de energia elétrica, concorrente da Sie
mens, e após aGE transferir para a AEG todo o know how das centrais nu
cleares a água leve fervente, a Westinghouse transferiu para a Siemens e a 
uma série de empresas ligadas ao grupo Siemens todo o know- how das cen
trais nucleares a água leve pressurizada. Mas a Siemens e a AEG absorveram 
este know-how não foi a paftir do nada. Eles já tinham um acervo, um cabedal 
de tecnologia de centrais térmicas convenCionais acumUlado há mais de 70 
anos. De forma que foi por isto que a Sieme11s foi capaz de absorver, em 10 
anos, o know-how da GE. Não'podemos supor, nem de longe, imaginar, que ó 
Brasil possa absorver o know-how americano transferido para os alemães. Em 
10 anos é inViável. Temos que partir do zero. Temos que começar com as cen-

trais térmicas convencionais a carvão. Há carvão no Sul do País, para 30.000 
MW, e hã reserva para isso. Com isso criaremos um mercado adicional, como 
está aqui (mostra o quadro). Evidentemente que não eStá ria escala. É só uma 
indicação da tendência. 

Faríamos Angra II e Angra III, porque para elas existem contratos assi
nados. Essas, temos que construir, já para as outras não hâ contrato assina
do. O acordo com a Alemanha é um documento de intenção entre os dois Go
vernos, de colaboração no campo do uso pacífico da energia nuclear, isso 
pode ser feito pelo menos no intercâmbio ao nível de estudos e pesquisas. É 
preciso construir centrais de geração de energia elétrica para colaborar no 
campo da energia nuclear, que é isso que estâ aqui. Trocar cientistas, mandar 
estudantes para lá, contratar professores alemães para cá e também cooperar 
no campo da injeção industrial da energia nuclear, por exemplo, para contro
le de qualidade ou da hidrologia na agricultura. Tudo isso é o uso pacífico da 
energia nuclear, ê construir central elêtrica para colaborar. O que é um equí
voco de se pensar que o Acordo Nuclear com a Alemanha nos obriga a com
prar outras centrais. Não obriga nada disso. Assinamos dois contratos co
merciais para construir duas centrais e só, o resto pode ser ajustado de um 
modo diferente entre os dois GoVernos. E. claro que isso contraria o interesse 
comercial, é óbvio, e interesses gigantescos. A empresa KWU é uma empresa 
extremamente bem organizada, sem dúvida nenhuma, ela está em dificulda~ 
des, porque na Alemanha o mercado não existe, na Alemanha não se constrói 
mais centrais nucleares, e não se construirá até que o problema do ciclo do 
combustível tenha o seu back end resolvido, porque até hoje o problema da 
dispersão final dos resíduos radioativos não está resolvido, e isso todo mundo 
sabe. Então, na Alemanha, o povo não deixa construir central nuclear porque 
não sabe onde colocar o lixo. E isso só será permitido na Alemanha quando 
esse problema for resolvidQ satisfatoriamente, e a mesma coisa acontece em 
nosso Pais, também. Então, os programas nucleares sofreram uma desacele
ração. E no caso aqui acho que também devia sofrer, devíamos parar nessas 
duas e tentar recompor o mercado, construindo as centrais térmicas a carvão 
e hidrelétricas. Com isso geraríamos uma atividade econômica na indústria 
de bem de capital extremamente importante, e se fortaleceria comercialmente 
e tecnicamente para então, daqui a uns 15 ou 20 anos, entrar na energia nu
clear, mas aí então na teima de que o que vai existir na época não será o 
PWR, normalmente será ofast breeder ou talvez até a fusão. Eu estive no la
boratório de Princeton, no ano passado, onde aliâs esteve recentemente o MiM 
nistro das Minas e Energia, e vi lá um estranho detalhe do que estâ se fazendo 
já, ê claro que eles estão um pouco otimistas, estão empenhados naquele tra
balho, o pessoal do laboratório de Princeton. Eles acham que daqui a 30 anos 
o reator de fusão terá um protótipo já pronto para ser transferido para um 
projeto comercial. Eles acham que o tempo decorrente para a passagem de 
protótipo ·para projeto ·comercial serã de 10 anos, então daqui a 40 anos eles 
esperam ter ligado na rede reatares de fusão. Então se nós temos uma reserva 
hidreJétrica que nos permite tranqüilamente esperar 40 anos, acho que o Bra
sil pode pensar em queimar essa etapa, pular a etapa da fissão, a fissão é um 
problema sério. O back end do ciclo do combustível não estã resolvido. Isso 
as pessoas, queiram ou não, o fato ê esse: não está resolvido. É claro que as 
empresas industriais têm na sua politica de promoção quase que a obrigação 
de dizer que o problema estã resolvido. Mas ele não está resolvido, e é por 
isso que se constrói centrais nucleares na Alemanha. 

Então, o mercado seria recomposto e teríimos tempo de montar um par
que industrial, na indústria de metal e na indústria de componentes elétricos, 
capa~itado a absorver tecnologia. 

A absorção de tecnologia não é uma coisa simples como se pensa, a ab
sorção de tecnologia exige a capacidade de receber a tecnologia. Uma empre
sa industrial não absorve tecnologia se ela não tiver um departamento de en
genharia, um departamento de pesquisas. E as empresas industriais brasilei
ras não têm departamento de engenharia, com raras exceções. Talvez a Aço 
Villares seja das poucas que tem, a Tupy, lã em Santa Catarina tem, mas são 
absolutamente insignificantes comparadas com o departamento de pesquisas 
da Slemens ou da K WU. Então pela própria estrutura da indústria brasileira, 
ela não absorve tecnologia de projeto base e nem de dimensionamento de 
componentes e nem de seleção, não há um know-how, rião hâ a capacidade de 
absorver know-how de materiais, já achávamos tudo. Então aqui teríamos de 
montar um sistema diferente do da Alemanha. Na Alemanha as empresas 
têm departamento de pesquisas, nos Estados Unidos também têm. Aqui 
teríamos que colocar no circuito, no programa, as organizações que têm 
know-how, que têm cabedal técnico -cabedal técnico são pessoas que sabem 
das coisas- no programa. Teríamos que colocar o IPT, o Instituto de Pes
quisas Tecnológicas de São Paulo, a Escola de Ciências e Materiais, a Escola 
de Engenharia de São Carlos, em São Paulo também, o ITA, o CT A em São 
José dos Campos, que deram uma demonstração da capacidade brasileira 
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com o programa aeronâutico. A EMBRAER é uma realidade brasileira, tec
nologia criada aqui. Quer dizer, esse é um exemplo bom de como se transfere 
tecnologia, como se utiliza tecnologia transferida para se ter um efeito multi
plicador ou geminativo, a indústria dos satélites, quer dizer, todo porque in
dustrial que fornece material para a indústria aeronáutica é uma realidade, 
ele tem know-how. Quer dizer, o CTA e a EMBRAER souberam fazer a coisa. 
Então é um modelo parecido que tem de ser feito normalmente num progra
ma nuclear, efetivamente brasileiro e efetivamente destinado a absorver tec
nologia. E esse problema atual, estou bastante pronto a lhes dizer que acho 
que ele é um programa inteiramente interessante para a K WU, já é uma gama 
de outros contratos, com possibilidades de seqUência do programa. Mas ele 
não é muito interessante para o Brasil, ele é muito caro e não precisamos ago
ra desse programa. 

Então, em tese, é isso que demonstro aqui; estâ explicado aqui isso que 
acabei de dizer. 

Então, voltando outra vez à questão de transferência de tecnologia no 
âmbito do Acordo Nuclear- foi o que escrevi aqui- temos a transfência de 
tecnologia das empresas industriais alemãs para empresas industriais brasilei
ras com o objetivo de capacitar as empresas brasileiras a produzir no Brasil os 
componentes. É isso que acabei de explicar. Isso não é viável, as empresas in
dustriais brasileiras vão apenas absorver know how de fabricação de expe
dição, não vão absorver know-how de engineering ou de projeto base, ou de 
seleção e solução de problemas de materiais, e além disso aí não vão, quer di
zer elas encomendam o componente, quer dizer todo o problema de processo, 
cálculo de projeto vem feito, porque a encomenda componente à empresa in
dustrial brasileira é apenas de fabricação, não é empresa de engenharia. En
tão, volto a insistir, se quisermos absorver know-how de engenharia base de 
materiais ... o Reitor Azevedo certamente saberâ a importância da ciência de 
materiais. A Alemanha é a potência industrial porque é, possivelmente, o país 
mais dotado do mundo em material, é isso que é o forte da Alemanha. E ener
gia nuclear é um problema de material, o problema de físicajã está resolvido 
hã 40 anos, o problema é de construção mecânica. E é isso que não estamos 
absorvendo. O problema de geração de calor com uma reação em cadeia con
trolada, é um problema que estâ resolvido hã muitos anos. Então, não hã 
mais problema aí para resolver. O problema é de construir as coisas, com ma
teriais certos, saber soldar as coisas, saber projetar um componente sabendo 
que ele vai ser soldado, projetar-se voltado para a construção soldada, por
que é um projeto diferente da construção rebitada, da construção parafusada. 
Isso é que é know-how, e isso não estã sendo aprendido, nem de longe. Os en
genheiros que estão lã são ainda muito moços para perceberem este proble
ma, eles estão hã 3 ou 4 anos, e não sabem quais são os problemas a serem 
vistos, eles ficam preocupados com problemas de física e isso eles podem 
aprender aqui. Problema de solda este é o problema. A VIBASA tem partici~ 
pação da EMBRAMER e do BNDE e portanto é obrigada a planejar muito 
bem ... houve um mal planejamento e aí não é culpa do Ministério das Minas 
e Energia, nem da NUCLEBRÁS é um projeto de planejamento e da exe
cução ... eles planejam uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. ~ um 
problema sério. Transferência de tecnologia da STEAG a INTERATON à 
NUCLEI, objetivarido o desenvolvimento, e_m ~Scala industrial, do processo 
do bocal a jato Uetnozzle), para enriquecimento do urânio. 

V. Ex•, devem estar familiarizados quando leram nos jornais. Depois o 
General Dirceu Coutinho e o Professor Becker falaram sobre o problema nes
sa Comissão. Transferência de tecnologia da KWU, ou empresas coligadas, à 
NUCLEBRÃS, para a fabricação de elementos combustíveis. É também um 
problema seriíssimo. Exige em fabricar elementos e dominar tecnologia do 
zircone é quase que fútil. Vamos comprar zircone a peso de ouro, não tem 
sentido isso ... e os reatares que deviam ser tratados a um nível de uma sub
energia atômica em São Paulo, num projeto pequeno para treinar gente, que 
aliâs eles fazem elemento combustível, eles fabricam no IEA o elementos 
combustíveis para Cffeator do Rio, com um nível excepcional. No IEA de São 
Paulo hâ know-how em escala de laboratório e se o Governo investir lã tem 
como desenvolver toda uma tecnologia do combustível. Transferência de tec
nologia da UHDE à NUCLEBRÁS, visando 6 desenvolvimento e construção 
de uma unidade de reprocessamento de combustíveis nucleares irradiados. 

Desejo chamar a atenção de V. Ex•s., para o fato de que isso não existe 
na Alemanha, eles têm um projeto em escala piloto. Portanto, estamos com
prando um projeto que ainda não foi testado industrialmente. O reprocessa
mento só é feito num país do mundo, que é a França, com problemas seriíssi
mos, na usina da Normandia. É porque a Comissão de Energia Atômica 
Francesa impede a publicação de notícias que se passam, são problemas tec
nológicos da maior gravidade, ambientais, poluição radioativa do mar na 
costa da Normandia, junto do canal, de descarga, porque são volumes gigan
tescos de água utilizada, é um processo químico, os combustíveis irradiados 
são dissolvidos em ácido nítrico e há vãriós tratli~ntoS químicos, com bar-

reiras radiológicas extremamente importantes, porque o nível de radiação é 
alto, e ali está se mCxendo com plutônio, que é um elemento resultante da fis
são da miStur~fâo urânio 205 e o urânio 238 transmuda para o plutônio c 
diante daqu-elas barras, varetas fica plutônio, que é muito forte, extremamen~ 
te radioativo. Então, é um problema gravíssimo na usina de reprocessamento 
pois o know-how não existe na Alemanha industrialmente - existe numa es
cala de instalação piloto - e o problema de localização é muito sério ... duvi
do que alguém dos senhores queira uma usina instalada nos Estados respecti
vos. 

Dentro de uma análise de crítica construtiva, temos um outro problema 
que é o carvão, no Brasil, pois poderia fazer-se um programa de geração tér
mica a carvão- é a minha sugestão - porque temos o carvão que sobra, em 
Santa Catarina, que não presta à siderurgia, fica amontoado sem saber-se o 
que fazer daquilo; e a única coisa que pode ser feita é vapor, para aquecer. f: 
um carvão bom para gerar energia elétrica numa turbina a vapor e, a partir 
do vapor, o resto é igual a uma central nuclear. E se nós intensificarmos, 
como digo, na verdade, este programa, estamos criando um substrato indus
trial de uma base técnica, para um programa nuclear sério, efetivamente bra
sileiro, do que isso, que é muito superficial em termos de tecnologia ... 

O que eu digo aqui é que todos os programas de transferência de tecnolo
gia são efetivamente vendas de serviços de assitência técnica, associadas a 
venda de patentes de licença de fabricação; isto não significa necessariamente 
que o Brasil vai absorver tecnologia básica que permita uma auto-suficiência 
no setor da energia nuclear. 

Desejo assinalar que, como se sabe, auto-suficiência tecnológica não 
existe em termos absolutos. Apesar de que nenhum país industrializado e 
auto-suficiente, há um intercâmbio enorme. Basta examinar as trocas entre os 
Estados Unidos e o Japão, entre a Alemanha e os Estados Unidos, etc. E o in
tercâmbio é verificado entre países de nível comparável e não com países de 
estrutura subdesenvolvida e o que há é venda de patentes e assistência técnica. 

Não eXiste transferência de teCnologia, existe uma criação de tecnologia 
que pode ser ajudada com assistência técnica, mas não é a transferência um 
processo catalogado nas atividades industriais, é um processo bom para semi
nário organizado para potêncfas Industriais ... fazendo localmente. A pessoa 
tem que fazer, errar e, errando, é que se acumula conhecimento técnico, por
que o erro é experiência, é nada mais que um método de experimentação num 
laboratório, fazer a coisa, errar, saber por que errou e tentar fazer certo. Se 
erra outra vezjâ sabe duas razões de erro, e assim até conseguir acertar,~ as
sim que estes países desenvolveram as coisas, é extremamente trabalhoso, exi
ge muito, mas é assim. Mas não existe transferência de tecnologia. Nós não 
podemos pegar o esforço dos outros. Os Alemães são competentes, extrema
mente habilidosos, imaginativos, principalmente em construção de aparelhos 
de equipamentos, etc. Mas custa um esforço imenso a eles. Nós não devemos 
pensar que, mesmo pagando uma fortuna, eles irão transferir isso para cá. 
Não existe isso. Eu digo isso. Então, o assunto de transferência de convênio 
das empresas industriais, que era um assunto diretamente relacionado com a 
minha atividade na NUCLEN, estâ esgotado, mas eu volto ao assunto se V. 
Ex•s desejarem. 

Mas quanto à transferência de know how para um projeto de , este 
fluxo seria canalizado para a NUCLEN. Concebeu-se a montagem de uma 
empresa de projeto e ela absorveu, mas isto é um projeto que também não 
funciona, isto, inclusive, não é nada original; isto é uma coisa que a KWU 
tem numa prateleira. Vou até mostrar aqui uma transparência para demons
trar que isso é uma coisa que eles fazem também na Argentina. Isto eles com
pram para quem quiser pagar e não souber que não funciona. No caso da Ar
gentina. (exibes/ide) Aqui é um folheto d? KWU. em que eles mostram como 
o processo é geral. O processo é absolutamente geral. Hã um equívoco pen~ 
sar que este Acordo Nuclear é uma coisa original, é uma conquista dos nego
ciadores. Nada disso. É uma venda da Alemanha, em que eles dão assistência 
técnica para fazer um acordo básico de cooperação. Então, eles deram assis
têncüt técnica e praticamente redigiram este Acordo Nuclear de Cooperação. 
Isso resulta de uma análise da estrutura da indústria. Eles partiram do estudo 
da Belsom para ver até que ponto a indústria poderia participar, evidente
mente sem tirar muito do mercado, do que interessa, como turbinas. Eles vão 
fazer aqui porque é o ufilet mimgno" da coisa. Depois disso, eles vão ver se 
hã possibilidades. Então, vão direto e passam a preparar o sócio do País. Fa
zem, então, um contrato de licença ou uma .. joint venture". No caso brasilei
ro, fizeram uma .. joint verrture". No ca_so de não estar preparados, começa, 
então, uma reestruturação da indústria, as ampliações, fundações de novas 
indústrias. No caso brasileiro é omisso, quer dizer, havia uma estruturara~ 
zoãvel. Então, por exemplo, propuseram a construção da NUCLEN. Em ter~ 
mos gerais, é aplicado em qualquer País. Depois disso, vêem qual~!: a partici
pação no "engeneering" e aí fazem um programa de transferência. Isto aqui é 
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um folheto de venda. Eles sabem que não hã transferência de know how. ~um 29 Grupo: Natureza do trabalho desenvolvido durante o estágio compreen-
problema de vendas. Então; preparam um programa de transferência e aqui dendo acesso e arquivos e documentação técniCa, utilização de pool de dados 
também é um programa de transferência para o processo de licenciamento de técnicos, participação em etapas significativas do projeto em relação às futu-
reatores, que é uma operação complicada do ponto de vista organizacional, ras atribuições do treinando, obtenção de visão clara sobre procedimentos de 
administratiVa etc. Feito isto, eles montam um complexo industrial nuclear projeto, aquisição dos fundamentos teóricos que presidiram às concepções 
no país que estã comprando aquilo e eles ficam sempre com o comando do bâsicas de projeto, siStemas e componentes, conhecimento de pesquisas re-
complexo, eles têm a fonte da tecnologia bãsica. É uma operação extrema- centes que alteram estas concepções, aquisição de tecnologia de engenharia 
mente bem concebida. Os Alemães são os maiores comerciantes do mundo. de produto e de processo etc ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO _ Esta ê uma denúncia séria, que precisá- Este segundo grupo era voltado para avaliar a qualidade do treinamento. 

vamos discutir. O SR. MILTON CABRAL- Em que data foi feita essa avaliação? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Pediria a V. Ex• O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - Em novembro 
que deixasse, para o fim, após eu concluir. do ano passado, há exatamente um ano. 

·A Alemanha é um país que importa. Eles fazem um acordo bãsico de O Sr. Reitor, que é Físico, sabe que uma visão clara do fundamento 
cooperação no campo do desenvolvimento cientrtico-tecriológico com outro teórico é fundamental para haver uma compreensão tecnológica. 
país: "A Alemanha é o país importador". Não hã nada de original, não foi 39 Grupo: Efetividade da Transferência de Tecnologia em relação às futu-
uma vitória. Foi apenas uma compra de uma coisa que eles quiseram vender e ras atribuições dos treinandos. As questões deste grupo procuram determinar 
souberam v~nder. Então, vem a cooperação no campo da energia, de organis- se o programa desenvolvido permite prever que os treinandos poderão curo-
mo. Eles têm uma cooperação, em Porto Alegre, por exemplo, de desenvolvi- prir as atividades que lhes caberão após seu retorno a NUCLEN. 
mento urbano. Têm também no campo da Oceanografia. E são muito bons Este terceiro grupo era voltado para avaliar se efetivamente um treina-
esses programas. Mas nesse campo da energia é o que interessa principalmen- mento demonstrava aptidão para fazer aquilo no Brasil sem orientação de 
te, porque isto resulta depois em compras pesadas. ~claro que eles dão uma ninguém, se ele teria autonomia tecnológica e se sentiria seguro suficiente-
cooperação técnica ampla e realmente é útil este programa de Oceanografia. mente para uma atividade de projeto. 
São programas muito úteis. h claro que isto é uma programação muito boa Atribuindo valor + 1 às respostas positivas, -1 às negaativas e valor O às 
de promoção comercial externa, de comércio exterior dos Alemães, que eles questões não respondidas, distribuindo os treinamentos em 2 grupos, o pri~ 
sabem fazer com grande competência. Assim, eles fazem doações na Oceano~ meiro com menos e o segundo com mais de 5 (cinco) anos de formado, 
grafia que, comparadas com o lucro gigantesco que obtêm, não ê nada. E. um obtiveram-se as seguintes médias por grupo de questões c por grupo de trei~ 
pré-investimento. Daí resultam as cooperações entre as universidades e os nandos: 
i~s:itutos ~e pesquisas, ~erviÇos P.úblicos, ~mo ~ NUCLEBRÁS. ~inis- 1 1-<:::Drr. c:: ;•a;;os POR GR"JPO DF: O'w'!'~:::_~--
t~nos, G?vernos estaduats e orgamsmos de mspeçao, também dão ~sststên- GFrLIPO DE '!'?..t:l~:.t-J,;;:;.cE! 1. 9 G:rupo-Cu."T•ini ~9 ~::-.1?='7At.i~<k.- :!0. _cn:--:o- r:fc~.':...,.. 
cta. Mas ISSO resulta sempre em compras de equipamentos ou de servtços. E o ~~13;;to ao Pr03J.'ar..:õl. o-2 ocsc:.,-vo1,.>J9"' ~.:.:·:= _r:::.a t.ra."'Sf('::c.--;· 

terceiro passo é a parte industrial que é o acordo industrial, que resulta na · --.. du.rante 0 cst.aglo c: a ac tc-c:1olc>;~J <J. 

venda de equipamentos, até a formação de uma firma de engenharia, que, no Com m12no~ de 5 ano~ 

caso do Brasil, foi a NUCLEN e no caso da Argentina vão fazer uma tam- ~~s i~~~~~~ndosJ 
bém.eom =~~~~.~ó=e~S~an_o_s-+-------------+-------------1·--------------

+ 1,8 + 3., 5 + 2' 6 

lsto aqui é a mesma coisa que fizei'am para o Brasil, no caso da Argenti- õe ':f'on:nado 

na, a Alemanha com a Argentina. Aquele grãfico que eu mostrei~ um grâfico iô trc~T•andos J 
+ o, 9 + 1, 7 + 0,1 

genérico, agora particularizado para o caso da Argentina. As universidades e ;::-No:Cc:C.a::s:-::m,-ã:x:c.,::. rn:: .• c--::e-:rn:c, ;rl-------------t-------------j---------------
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logia, Química, Física, Geofísica, Heleofisica. Depois tem proteção radiológi~ ±.ões. g · · -
ca, de segurança nuclear. E depois a construção de reatares. No caso da Ar- ---------------.L~-----------1-------------.L----------
gentina é diferente daqui: TWR e lã é THWR, reatar de âgua pesada pressuri
zada.~ Então, eles têm uma cooperação com a Argentina que era praticamente 
igual à brasileira e agora vai ficar literalmente igual, com a substituição de 
uma firma de engenharia, junto com os argentinos. Assim, eles vão ter .uma 
espécie de NUCLEN, na Argentina. V. Ex•s estão vendo que não é nada de 
particular, nem de vitória. Ao contrãrio, é uma vitória da competência alemã 
em comércio exterior. Eles não são ruins por causa disso; eles 1\ão grandes co
merciantes e grandes técnicos, grandes engenheiros. Nós é q u~ ,amos ingê
nuos. Quanto à NUCLEN, vou mostrar também o resultado do programa de 
treinamento, para V. Ex•s terem uma idéia do rendimento disso. as avaliaçãO 
do programa de treinamento da NUCLEN eu o fiz pessoalmente. Fui na Ale
manha para evitar qualquer interferência de elementos perturbadores no jul
gamento. Fiz questão de eu mesmo avaliar pessoalmente, treinando um por 
um. Preparei um questionário com três grupos de perguntas. O primeiro gru
po era destinado a avaliar se o programa era bem cumprido, o Programa In
dividual de Treinamento. Era um qUestionãrio que continha perguntas refe
rentes ao cumprimento do prazo de certas exigências, fixamos prazos para de
terminadas tarefas. Então, a qualificação técnica do contraparte alemão. O 
primeiro grupo de perguntas era desta natureza. O segundo grupo era desti
nado a aferir ou avaliar a natureza do trabalho desenvolvido durante o estã
gio. Então, havia perguntas sobre o acesso, arquivo de documentação técni
ca, utilização de pool de dados técnicos, participação em etapas significativas 
do projeto em relação às futuras atribuições do treinando; obtenção de uma 
visão clara. 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DA NUCLEN 

A avaliação baseou~se em questionãrio previamente estabelecido, con:t 3 
grupos de questões, respondido pelos treinandos, individualmente. 

19 Grupo: Cumprimento do Programa Individual de Treinamento, com 
quesitos referentes ao cumprimento, no prazo, das exigências estabelecidas 
nos programas individuais, qualificação técnica e disponibilidade de tempo 
do contraparte alemão, etc ... 

O primeiro grupo de formandos, os de menos de S anos de formados, 
tem uma tendência a achar que as coisas são melhores porque não tem expe
riência suficiente para saberem que não é aquilo que é importante. Muitas ve~ 
zes vi formandos preocupados com certas coisas que na Villares são mais do 
que sabidas, quer dizer, ·estão gastando uma fortuna para aprender coisas que 
poderiam aprender aqui, e as coisas relevantes nem perceberam quais são. O 
recém-formado, por mais estudioso ou esforçado ou bom aluno que tenha si
do, não tem opção da própria ignorância técnica, não sabe o que ele não sabe. 
Somente depois que trabalhou na indústria é que começa a saber o que é im
portante, o que deve procurar aprender lá, o que jâ existe aqui. 

Os formandos com menos de 5 anos de formados, os resultados no pri
meiro grupo de perguntas, numa nota mãxima possível de 5, a nota do grupo 
inteiro, em média, foi 1 ,8, isto é, abaixo da metade; no segundo grupo a mé
dia foi 3,5 - nóta sobre a qualidade do programa; e o terceiro grupo a nota 
foi 2,6. Para os formandos mais experientes as rtotas foram 1,7, quase igual ao 
primeiro grupo, e é fácil explicar pois este grupo de perguntas era mais volta
do aos aspectos formais do programa; cumprimento de prazo, etc., quantita
tivo do programa, isto estã sendo cumprido à risca. Nas outras perguntas, 
que são os aspectos realmente relevantes, o grupo mais experiente deu nota 
sofrível, abaixo: 0,1 e no outro caso 0,9. Então o treinamento ê fraquíssimo. 

Esta orientação ·se torna ainda mais necessâria quando se consideram os 
custos do programa de treinamento: cada treinando custa ao Brasil cerca de 
CrS 700.000,00 por ano, em moeda nacional, relativos às despesas de viagens, 
salãrios e diârias, aos- quais se soman -65.000 matcos·pagosr à KWU, na Ale~ 
manha. É interessante observar que os 65.000 marcos por treinando fano gas
tos só a título de pagamento à KWU, correspondem a um custo 4 vêzes supe
rior à anuidade cobrada pelo MIT, para treinamento em curso de pós
graduação, e o MIT é uma das melhores faculdades de engenharia do mundo. 
Quer dizer, paga-se para ter o direito de entrar no prédio, sentar numa pran~ 
cheta e conversar. Eram 1.000 marcos por treinando, agora é mais, foi reajus
tado paralelamente aos salãrios dos metalúrgicos, isto deve estar por volta de 
68.000 marcos por ano, atualmente. 
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O treinamento da NUCLEN não vai nos levar a nada, não vamos for
mar uma empresa capaz de projetar uma central nuclear. O que há, o que está 
sendo razoavelmente bom, é transferência de experiência administrativa, de 
coordenação, de administração do projeto .Isto é útíl, não há dúvida que é ú
til, é claro que não se constrói nenhuma obra de engenharia sem a competên
cia organizacional e capacidade administrativa, são duas coisas que se 
apoiam: o conhecimento técnico propriamente dito, científico, e a experiência 
e competência administrativa, uma não funciona sem a outra, mas somente 
uma delas não adianta. Não adianta treinar uma empresa que vai ser compe
tente para montar ou coordenar a montagem de uma central nuclear do tipo 
PWR da KWU, é isso, a NUCLEN somente vai aprender a montar centrais 
nucleares de 1.300 mgw, se mudar qualquer coisa não sabe o que fazer. 

Senhores Senadores: Para finalizar este depoimento, que preparei movi
do pelo sincero desejo de trazer elementos importantes à reflexão de Vossas 
Excelências, que têm a imensa responsabilidade de propor diretrizes para a 
reformulação do Acordo Nuclear com a Alemanha, espero finnemente que as 
ponderações aqui formuladas sejam recebidas com a atitude e espírito públi
co que de fato as motivou. Quero ressaltar bem isso, não des~jo fazer crítica 
destrutiva, acho que as pessoas que estão empenhadas nisso têm um mérito 
enorme, estão lutando por uma coisa que acreditam ser muito importante, 
apenas houve uma deficiência de informação sobre o potencial hidrelétrico, 
uma deficiência de avaliação do crescimento da demanda de energia elétrica. 

Compreendo que a cerrada barragem de críticas, muitas delas infunda
das, movida recentemente contra o Acordo Nuclear Brasil~Alemanha, tenha 
radicalizado de tal forma as posições a favor e contra o Acordo que, no calor 
da discussão, até mesmo os funcionários governainentais mais patiiotas, de 
cujo espírito público e competência não se pode duvidar, responsáveis pela 
execução do Acordo, no empenho de defender posições assumidas naS pri~ 
meiras etapas de negociações, quando se acreditava que o potencial era mui
to menor e que a demanda era menor e que isso era necessário sejam vítimas 
do imobilismo de posições, inevitável nas situações polêmicas, a ponto de 
perderem a perspectiva dos altos interesses nacionais. 

As pessoas ficam empenhadas em defender uma posição assumida no co
meço e perdem a perspectiva da coisa, não é? 

Estes legítimos interesses, como sabe todo aquele que milita no setor 
público, exigem que posições e atitudes, estratégias e políticas sejam constan
temente reformuladas à medida em que se desenvolve o programa, e que no
vas situações, criadas pela realidade econômica de natureza eminentemente 
mutável, impõem revisões e mudanças de rumo em sua execução. 

Não há vergonha nenhuma em mudar-se uma coisa, temos que procurar 
o interesse do País, não temos que ter o respeito humano de achar que os ale
mães não vão gostar. É claro que não vão gostar, é um negócio comercial fan
tástico para eles e ruim para nós. Se nós mudarmos fica pior para eles e me
lhor para nós. É óbvio que eles não vão gostar. Temos que fazer o que interes
sa ao Brasil e não o que vai agradar aos alemães. 

No ambiente radicalizado que hoje cerca o Acordo torna-se, contudo, 
extremamente dificil senão impossível, a seus promotores, encarar com sere
nidade e isenção de ânimo, até mesmo as ponderações muitas vezes proceden
tes, algumas sérias e preocupantest formuladas, por exemplo, por professores 
e cientistas brasileiros de renome internacional, funcionários e técnicos do se
tor energético e mesmo empresários de comprovada experiência. 

Os autores dessas ponderações são, geralmente, acusados de estarem a 
serviço de interesses de potências estrangeiras, quer dizer, a coisa está tão ra
dicalizada que ninguém pode falar mais nada sobre o Acordo, porque estará 
acusado de estar a serviço da CIA, da KGB ou qualquer outro, seja de ressen
timento por não terem sido chamados para posições de destaque na NU· 
CLEBRÁS ou subsidiárias, seja, finalmente, de xenófobos e antigermânicos. 

Para que não pairem dúvidas sobre os meus sentimentos ao preparar este 
depoimento, desejo enfatizar que não posso ser classificado em nenhuma das 
três categorias. Em primeiro lugar, porque as posições e atitudes que tenho 
assumido ao longo de doze anos de atividade no serviço público demonstram 
claramente que meus compromissos são para com o Brasil. Não estou a ser
viço nem da CIA, da KGB e nem de ninguém, sou um funcionário público a 
serviço do Brasil. Em segundo lugar, porque ocupei uma função de destaque 
numa subsidiária da NUCLEBRÃS; fui Diretor lá, fui eu mesmo jã no final 
do ano passado, em novembro, que tomei a iniciativa de manifestar o meu in
teresse de deixar a Diretoria da NUCLEN, quando vi que o potencial hidrelé
trico era de tal ordem que aquilo tudo caiu no vazio, o que se concretizou em 
março deste ano. Posso afirmar que minhas relações pessoais com d Presiden
te e os Diretores da NUCLEBRÃS sempre se caracterizaram pela correção e 
cordialidade. Em terceiro lugar, não sou xenófobo e nem antigermânico, Atê. 
pelo contrário, sou grande admirador da cultura desse povo industrioso e or-

_g:anizado, que tantas e inestimáveis contribuições tem legado ao patrimônio 

cultural da humanidade, nos mais diversos campos. Esta mesma admiração 
me conduziu a aprender o idioma alemão e a trabalhar na Alemanha, no co
meço de minha carreira de engenheiro. 

Entre os engenheiros alemães da NUCLEN, pude manter excelentes e 
cordiais relações pessoais, e posso dar testemunho de sua inegável boa venta~ 
de e competência, bem como da evidente eficiência e aplicação com que se de
dicam ao trabalho, embora se deva assinalar que estes engenheiros são, na 
verdade, funcionários leais de uma grande empresa industrial alemã - a 
K WU - cujos interesses comerciais, obviamente, nem sempre coincidem 
com os interesses brasileiros, que defendo. 

Então, é claro que não posso estar concordando com os meus amigos 
alemães, claro que eles defendem outros pontos de vista, hã o interesse confli~ 
tante. 

Resta, portanto, como única e verdadeira motivação das ponderações 
aqui formuladas, meu empenho em que se otimize a execução de um progra .. 
ma nuclear para o Brasil, não necessariamente vinculado ao Acordo Nuclear 
com a Alemanha. Para que o Programa Nuclear Brasileiro consulte, de fato, 
aos interesses da comunidade, ê necessário que sua viabilidade técnico· 
econômica, e sua oportunidade estratégica sejam rigorosa e objetivamente es
tudadas à luz de uma perspectiva mais geral da conjuntura brasileira, tendo 
em conta, principalmente, os dados mais atualizados sobre o verdadeiro po
tencial hidroelétrico; sobre as reservas de carvão do sul do País; sobre o com
portamento previsível da demanda de energia elétrica; sobre os verdadeiros 
custos comparativos do Programa, face as alternativas convencionais; sobre 
os reflexos que o mesmo provocarã em noss.o endividamento externo e, en· 
fim, ·sobre seus custos sociais. 

Queria diZer também que deve haver uma preocupação de rigor e de ob
jetividade naqueles que planejam e que se declaram. Tratei deste ponto aqui 
numa parte do depoimento. Disse que depois que a NUCLEBRÃS anunciou 
que o potencial que o Brasil dispõe é de 200.000 megawatts (hidrelétrico), fi
cou patente que não há nenhwna urgência em se comprar no exterior a peso 
de ouro uma tecnologia para se construírem centrais nucleares para gerar 
energia elétrica, simplesmente porque é muito mais fácil e mais barato gerar 
energia elétrica em centrais hidroelétricas. Os países industrializados têm per
feita consciência deste fato e a prova disso é que nenhum desses países lançou 
mão da geração nucleoelétrica enquanto dispunham de alternativas mais eco
nômicas, como a hidroelétrica. 

A fim de não sacrificar a coletividade, com projetes onerosos, que po~ 
dem ser iniciados daqui a duas ou três décadas, e reservar os escassos recur· 
sos, isso ê muito importante, os recursos disponíveis, porque este é um País 
carente de capitais. Então, temos que reservar recursos para o desenvolvi· 
mente econômico e social do País. 

Não se pode transferir, como eu disse, não existe transferência de tecno~ 
logia, pelo simples prazer de dizer que se estâ transferindo tecnologia, isso 
não deve ser uma coisa repetida, isto deve acabar por aqui, não é? 

A este propósito, gostaria de salientar a permanência da verdade contida 
no aforisma de Rabelais "Science sans conscience n'est que ruine de l'áme". 

Nós temos que ter consciência daquilo que precisamos, não se pode im
portar tecnologia inconscientemente só para dizer que tem, na verdade, nem 
vai ter aqui. Não hã base industrial para isso. 

Trabalhando desde o tempo de estudante, isto é, hã mais de 20 anos, em 
funções diretamente relacionadas a atividades de caráter técnico e científico, 
estou convencido da importância incalculável do aparte intelectual represen
tado pelo método científico. O esforço científico é uma permanente procura 
de rigor e objetividade que deve servir de exemplo para outras condutas hu
manas. 

Inclusive para os próprios trabalhos da Comissão que tenho certeza es
tão pautados dentro de um clima de objetividade absoluta, não há interesse 
em se excluir nada, de maneira que devemos fazer uma crítica construtiva e 
objetiva. E propor uma solução, porque não se pode fazer uma crítica e não 
se propor uma solução. 

Particularmente na víc4t pública, o rigor e objetividade característicos do 
pensamento científico. podem servir de exemplo aos verdadeiros homens 
públicos independentes, cujo único compromisso, ao decidir sobre a priorida· 
de dos investimentos do Governo, deve ser com a melhoria dos padrões de 
vida da empobrecida comunidade brasileira, em cujo seio encontram-se bol
sões populacionais, totalizando 40 milhões de pessoas, marcadas pelo estigma 
da extrema pobreza. Como, em sã consciência, resolver esse problema, que 
cresce com tendências explosivas? 

Evidente que aí não é como o Acordo Nuclear. 
- Esta pergunta indica a medida do rigor e objetividade que devem ins~ 

pirar a definição das prioridades para os investimentos públicos. Sendo os re
cursos escassos, e sabendo-se que a energia nuclear é altamente concentrado~ 



No'lcmbro de 1980 DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc(;ào II) Terça-feira 25 7109 

ra de renda, além de exigir iOVestimentos elevadíssimos, não deveríamos nos 
deter, para repensar tudo, principalmente depois que a ELETROBRÁS 
anunciou a potencialidade brasileira no setor hidroelétrico? 

Sobre essa questão da concentração de renda ou do efeito da concen
tração de renda da energia nuclear voltarei aos debates, se V. Ex•s desejarem. 

Ao encerrar a minha exposição coloco-me inteiramente- à disposição de 
V. Ex•s para debater as questões abordadas. 

Mui to obrigado. (Palmas.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, temos uma série de da
dos que suscitaram dúvidas e que merecem respaldo nesta parte. Pediria a V. 
Ex• que suspendesse os trabalhos por um determinado tempo, a fim de lermos 
as perguntas que iremos debater porque, em cima da enunciação dessas dúvi
das não podemos debater. 

O SR. JOAQUIM CARVALHO- Terei todo o prazer e coloco-me in
teiramente à disposição da Comissão, porém, hoje assumi um compromisso 
no Rio de Janeiro e terei qtie tornar o avião mais tarde. Mas eu teria, por 
exemplo, até às 19 horas e 30 minutos... ---

0 SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, eu, porexemplo,jâ teria con
dições de interpelá-lo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. Ex• é do ponto de vista da estrela e 
eu sou do ponto de vista de Marte. 

O SR. PASSOS PORTO- Acho que não hã diferença nenhuma. Esta
mos fazendo aqui um exame crítico. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, peça a palavra. Sr. Presi
dente, foi por culpa do Senador Milton Cabral que nós não estamos ouvindo 
o depoente desde às 10 horas. Foi atendendo a sugestão do nobre, ilustre e in
signe Relator. V. Ex• suscitou isso e todos fomos de acordo. 

Nós jâ ouvimos 30 depoentes e ninguém suscitou essas dúvidas. Precisa
mos de tempo para ler e discutir com S. S• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Dirceu Cardoso, 
consultaria a V. Ex• porque evidentement~_ V. Ex• está propondo aquilo que é 
praxe. Mas o Magnífico Reitor, a meu convite, está aqui para debater. Então, 
eu consultaria a V. Ex•- e ele também tem um compromisso- se-permitiria 
que o Reitor iniciasse o debate e, após o debate, suspenderíamos os trabalhos 
para que V. Ex• possa estudar melhor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, quero ·que fique claro 
aqui. Há um divórcio, um aquarfum na apreciação da Comissão. Do lado de 
Já é ARENA, do outro lado da montanha, em sombra e água fresca, então, 
para eles, está tudo bom. Para nós, que estamos suscitando essas dúvidas e 
que temos acompanhado desde o princípio, temos que esclarecer esses aspec
tos. Como eu diria, devemos espancar dúvidas que o depoente suscitou. E, do 
lado de cá, no sol inclemente do meio-dia, do MDB, as coisas são outras. Vis
tas de lá, tudo bom. E, como dizia Anatolle France, do ponto de vista de 
Sírios e do ponto de vista de Libaneses. 

Ouviria os debates e, depois, queria meia hora, pois há coisas aqui que eu 
gostaria de debater com o depoente, Sr. Presidente. Nunca as ouvi aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consultaria a V. Ex• o seguin
te- e tenho certeza de que o Senador Passos Pôrto irá coricordar conosco ~ 
nós ouviríamos o primeiro -debatedor que seria o Reitor e, em seguida, sus
penderíamos os nossos trabalhos e o Senador Passos Pôrto seria o primeiro 
debatedor após o intervalo. 

O SR. PASSOS PORTO- V. Ex• não quer de forma alguma mudar a 
praxe. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Todas as vezes nós suspende
mos. 

O SR. PASSOS PORTO- Mas, hoje, nós estamos numa situação espe
cial. A presença do Magnífico Reitor da Universidade de Brasflia e o depoen
te que irá viajar. Então, enquanto o eminente, ilustre e conspícuo Senador 
Dirceu Cardoso iria verificar o depoimento - porque eu o li agora e já me 
encontro em condições de debater. 

O SR. DIRCEU CARDOSO~ V. Ex• ê dotado da cintilação das estre
las, eu não. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Vamos permitir ao Magnífico 
Reitor o debate e, em seguida, suspenderemos os nossos trabalhos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, quero apenas advertir· 
isto não é um debate literário. O Brasil põe neste debate altos interesses, con 
forme salientou o depoente. 

Isso não ê para ficar limitado à marcação da viagem do Sr. Joaquim Car
valho. A reunião foi marcada para às 10 horas. Ele é um homem importante e 
tem muitos compromissos, tem hora marcada para os compromissos Mas foi 
por sugestão do ilustre conspícuo e insigne Relator que não houv• reunião 
às 10 horas. 

O Brasil põe os seus olhos na conclusão da Comissão Pari l!ntar de In
quérito do Acordo Nuclear. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Aliãs o própno depoente cha
ma atenção sobre este ãsPecto. 

Magnífico Reitor, então vamos iniciar os nossos debates. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• vai verificar que vou suscitar 
questões profundas, a meu ver. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Magnífico Reitor, Vossa 
Magnificência, por favor, pode iniciar os debates. 

O SR. JOSÉ CARLOS AZEVEDO- Sr. Presidente, não tenho propria
mente perguntas técnicas mas sim algumas considerações a fazer em função 
da qual eu levantaria algumas perguntas porque o meu conhecimento da ma
téria- acho que já está ultrapassado em, talvez, 20 anos. 

Começaria tecendo considerações sobre um_pr~blema mencionado por 
V. s•, relacionado com poluição ou fim do ciclo do combustível que eu enten
di, por isso, V. S• afirmar o problema da colocação do dejeto radioativo; o 
que vai ser feitO com ele? Isso, em comparação com a questão do carvão 
parece-me que ele levanta problemas talvez significativamente maiores do 
que o problema nuclear. O enxofre, ou coisas dessa natureza, que todos co
nhecem melhor, acredito que isso não seja um fator que represente muito no 
sentido de uma opção de uma coisa ou outra. As duas devem ser conduzidas, 
talvez, paralelamente. Mas o que eu gostaria de enfatizar também -e isso 
corresponde em parte ao fato de eu não ter acompanhado, apesar de ter-me 
especializado nisso há uns 20 anos, mais 6u menos, a impressão qUe também 
me deixou o Dr. Becker sobre a iminência da solução do problema da solução 
nuclear. Lembraria que a cerca de para mais de 30 anos, quando foi feita o 
equacionamento teórico da questão, aventou a possibilidade que, dentro de 
25 anos, füncionaria o primeiro -reato r nuclear e nós estamos jâ hâ cerca de 30 
anos dessas afirmações. Acredito que isso seja um problema para o próximo 
milênio, talvez. O que não quer dizer que o problema não deva ser estudado. 
E isso é um ponto que, no meu entender, é falho no Acordo. Falho não no 
sentido radical do termo. Acho que o Acordo poderia ter considerado, para 
maiores benefícios para o País - vou voltar daqui a pouco a respeito di: 
transferência de tecnologia- um intercâmbio científico e tecnológico no se
ter da fusão nuclear coisa que, para surpresa minha, ficou revelado no encon
tro passado que isso não está contemplado. Ele foi enfático de que o Acordo 
Nuclear prevê apenas fissão e não fusão. Mas acho que a essência da questão, 
V. S• a expôs com uma felicidade e uma clareza ímpar. O problema não se si
tua no domínio da Física. Isso pertence a prê-história da Física. Fissão nucler 
é pré-história da Física. IsSo é problema das ciências dos materiais, isso é 
problema de Engenharia Civil, de Arquitetura, de Engenharia Mecânica e de 
microcomponentes e tudo mais. 

Relembraria ao que V. S• tocou de passagem que é o caso do reatar argo
nal que foi construído no Brasil a cerca de 20 anos e, ainda, funciona no Rio 
de Janeiro, apesar de tratar-se de um simples protótipo". Esse reator argonal 
está localizado n~ Ilha do fuf!dão_ foi ·construído todo com peças e compo
nerltes brasileiros, exceto a grafite para os moderadores que foi importada da 
Alemanha naquela ocasião. _ 

A transferência de tec}1ologia, concordo com V. S•, isso é uma quimera. 
Isso não existe. A tecnologia adapta-se, aprende-se, a quem roube. Mas, fazer 
um acordo para transferência de tecnologia, isso é totalmente inexeqiiível, 
porque isso depende de pe<:uliaridades diversas e particulares a nível de com
petênCia de quem recebe a transferência de tecnologia. 

No caso brasileiro, o nosso atrazo na área- da engenharia é fantástico. 
Acho que isso é um ponto de relativa fraqueza, que é urna fraqueza da nature
za humana. Acho que os dados que V. S• aponta, aqui, quanto ao aproveita
mento ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) Nunca ninguêm disse isso. 

O SR. MAGNIFICO REITOR (Josê Carlos Azevedo) -Incrível. Mui
to bem. Então, o aproveitamento dessas pessoas que estão lá acho que é alta
mente comprometedor e fiquei, também, perplexo com o custo de 32 mil e 
500 dólares por pessoa pOr ano. Achei excessivamente alto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Por pessoa. 
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O SR. MAGNIFICO REITOR (José Carlos Azevedo)- Hoje em dia, 
deve estar por volta de 7 mil dólares seco. 

Agora, eu me permitiria, também, fazer uma observação que acho que é 
importante. Acho que certamente estamos - e ninguém é lícito ignorar -
que essas reservas todas com o erro de vinte anos, de quarenta anos, de dez 
anos, de cinco anos, essas reservas mudam, a determinados instantes eram 
consideradas inaproveitadas economicamente, com a mudança de escala pas~ 
sam a ser. Mas, eu acredito voltar as atenções para os aspectos nucleares da 
questão é essencial. 

Então, feitas essas considerações, eu acharia, também, que a existência 
de recursos hidroelétricos reavaliados, também, não são, fatores determinan~ 
tes para uma aceitação ou para uma recusa do programa nuclear, porque são 
esquemas, mais ou menos, que devem caminhar de forma paralela. 

Isto posto, eu faria, então, uma pergUnta que, talvez, exigisse de V. S• 
uma outra conferência que certamente seria tão brilhante quanto essa. Que 
reparos específicos V. S•, já que nós estamos com o programa completo existe 
um acordo assinado, esse acordo não pode ser desassinado, este acordo tem, 
como V. S• apontou muito bem, me parece a gravidade da questão estâ no 
treinamento de pessoal no ponto mais sério. Que sugestão faria para que isso 
-V. S• que é um homem dotado de espírito público e fez, aqui, quase uma 
confissão de sua vida que seria de todo desnecessâria. V. S• que é um homem 
conhecido da sua preocupação com o problema, que sugestão V. S• poderia 
dar nesse caso do treinamento de pessoal que eu acho muito sério. Por treina
mento de pessoal não entendo que isso não se trata de treinamento na âre_a de 
Física, porque isso está nos livros, qualquer escola razoâvel pode dar. Mas, 
em particular, nessa que diz mais diretamente ao problema que é a parte da 
engenharia. Então, em síntese a minha pergunta: Qual a correção de rumos 
que V. S• proporia para que isso tivesse um final mais válido para o País, qual 
o objetivo de V. S•? 

Desculpe a extensão da questão. A pergunta seria objetiva, mas queria 
fazer apenas essas observações. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Para colaborar com o depoente, 
queria lembrar o seguinte: em etapas dos depoimentOs, aqui, feitos na Comis~ 
são pelos diretores da NUCLEBRÃS, nos foi dito que esse treinamento basi
camente ele realiza em três etapas. A primeira etapa é exatamente essa da visi
ta, do envio à Alemanha de pessoal com esses anos de formados, conforme 
está explicado, aqui, pelo Sr. Depoente. Na segunda etapa, esse pessoal brasi
leiro volta ao Brasil, vai praticar nas indústrias. E, na terceira etapa, depois 
de uma absorção de conhecimento, então, eles voltam numa terceira etapa à 
Alemanha para concluir o treinamento. Essa foi a explicação que nos foi da
da. Isso só para ajudar V .S• 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu me referi a 
dois. Coloquei uma lista do programa de transferência de tecnologia. Aqueles 
dados que pus nesta lista, eu me referi aos dois. Não falei da NU C LEI. Quem 
falou foi o General Coutinho. Os outros, não sei se alguêm falou sobre o ass
sunto. Falei só sobre _o item II. Digamos empresa alemã brasileira não há 
transferência de tecnologia, apenas trasnferência de know-how de fabricação, 
de inspeção, nem de câlculo de processo, nem de seleção de material. Isso jâ 
tem sido feito e faOricado, aqui, com a assistência técnica. 

Quanto à transferência de tecnologia da K WU para a NUCLEN, foi, aí, 
que me referi especificamente. Aí, o problema de transferência de tecnologia 
da K WU para NU CLEN que estã consubstanciado no programa nuclear. -
Só sobre isso que falei, - consiste no recrutamento de engenheiros que pas
sam, no começo; aliás, o que é pior, ainda são recrutados e mandados em se~ 
guida. Mas, isso me levou um pouco ... Eles ficam cerca de um ano na NU
CLEN um pouco mais, depois, voltam. Mas, são, ainda, engenheiros recém
formados. Por mais interessados, bons alunos que tenham sido, estudiosos, 
eles não têm experiência necessâria para absorver know-how. Então, eles vão e 
voltam sem ter adquirido know-how necessdârio para as atividades mecânicas 
do projeto de coordenação e construção de centrais nucleares. 

Então, antes de retomar as observações do Magnífico Reitor, desde oco~ 
meço abordar a pergunta específica que S. S• fez sobre o problema do treina~ 
menta. Então, primeiro, S. S• falou na observação que fiz no começo; eu de~ 
clarei que o problema nuclear alemão não está legislado por força de manifes
tação da vontade pública que se faz sentir atraVés dos representantes das 
grandes câmaras estaduais da Alemanha, das províncias alemãs, o público foi 
contra. Por quê? Porque a sofução final, quer dizer, a disposição final do ciclo 
do combustível não é problema resolvido. Não é problema resolvido. Quer 
dizer, hã pouco tempo a Província de Berlim votou contra a construção de 
um depósito de uma mina de sal para deposição final de resíduos radioativos. 
Esse problema é sério. O problema não estâ revolvido. f: urn problema que V. 
Magnificência mencionou muito bem a anâlise comparativa do dano ambien~ 
tal causado por energia nuclear e por carvão. O carvão, a queima do carvão 

mineral. O carvão vegetal é outra coisa. O carvão vegetal não possui- posso 
até mostrar,- porque o carvão vegetal é resultante através de uma reação de 
fotossíntese, no momento em que existe na atmosfera o carvão,a água e o oxi~ 
gênio. 

Então essa reação de fotossíntese se transforma em S02 + H 20 + fotons, 
que é energia do fotons + SH20, que é celulose, em última análise, que se 
transforma em carvão vegetal. No momento em que hâ queima do carvão ve
getal se apenas estâ colocando, outra vez, na atmosfera aquilo que tiver sido 
retirado de lá. 

Então, o carvão vegetal não polui a atmosfera, polui até o modo tópico 
- mas é uma poluição passageira - porque volta outra vez sob forma de 
força, v. Ex• está me entendendo, não? 

Então, o que polui o meio~arnbiente é uma coisa séria, sem dúvida ne
nhuma, é o carvão mineral porque particularmente tem um conteúdo de resí~ 
duos de pirita muito grande. 

Mas, acontece o seguinte: na escala, o que se pode concluir, sobre central 
ténnica a carvão no Brasil, a coisa não serâ séria, quer dizer, por mais que nós 
construamos centrais a carvão, nós só podemos construir 30 mil megawats. 
Isso não serã suficiente a criar um problema sério de poluição. Jâ pelo carvão 
mineral há um problema sério no Hemisfério Norte- muito sério. Inclusive, 
também, por outras razões geofísicas complicadas, que não é o caso de expli
car aqui. Mas, que pela preponderância de ventos no Hemisfério N arte, en
tão, hã um problema grave de poluição atmosférica pelo uso de carvão mine
ral. 

Já aqui não haveria a possibilidadse de que o Brasil fizesse um programa 
de construção de centrais térmicas a carvão, nã.quela medida, inclusive para 
criar um mercado para uma indústria metal~rriecãnica, Jâ- que isso poderia 
chegar lâ como o primeiro passado na geração da energia nuclear, quer dizer, 
que é uma geração térmica. Mas nós treinaríamos em última análise, as in~ 
dústrias na construição de componentes para as centrais térmicas. Quer dizer, 
do vapor em diante é igual a todo o circuito: em rádio a vapor, turbina, con~ 
densadores, geradores, enfim, tudo. 

Agora, a única coisa que não é igual, é o sistema nuclear de jato a vapor, 
no caso na central nuclear e noutro caso urna caldeira a carvão- essa é igual. 

Então, se nós fizéssemos 30 mil megawats a carvão, não haveria ·um 
problema sério de poluiçaõ ambiental, inclusive porque hoje, tambêm, jã hâ 
tecnologia ao preço comparativo da energia nuclear, inclusive é competitivo, 
é econômico instalar-se o precipitador de eletrostâtica, etc.,. nas centrais tér
micas a carvão. 

Nos Estados Unidos hâ centenas e milhares de megawats a carvão em 
que o problema não é desprezado. Na Inglaterra 80 ·e tantos por cento da 
energia inglesa é gerada a carvão. E eles resolveram o problema da poluição 
ambiental. Quer dizer, é caro, mas pode ser resolvido. Quer dizer, eles geram 
energia elétrica a carvão com a técn_ica moderna, adequada, que ex.iste: preci
pitadores eletrostâticos de todo o tipo de filtro, etc. 

Então, concordo com o Sr. Reitor qUC: o carvão também polui, e também 
a mineração do carvão é um problema grave hoje - que não mencionamos 
- mas que a mineração cria verdadeiros desertos negros - mas isso é um 
problema também já resolvido na própria Alemanha, quer dizer, se recompõe 
e até a paisagem se refaz. Até na Alemanha hã casos de aldeias que são retira
das do lugar, as pessoas mudam, é minerado pelo carvão de lá, depois é refei
to o solo; se transporta, etc., e refazem as casas e a aldeia volta para lã. 

Então, o problema da poluição pela mineração, também tem os seus 
contras. No caso da poluição nuclear não é pelo fato notório do tipo da de 
carvão. Evidentemente, hã uma poluição térmica numa central nuclear, por 
uma razão decorrente das temperaturas em jogo que são mais elevadas, e por 
si mesmo, por ter sido a termodinâmica, a uma central nuclear, ela tem ames
ma potência, ela provoca, ocasiona uma poluição térmica 50% .maior do que 
a poluição térmica de uma usina térmica a carvão de potência igual. 

Então, hâ potência, não é? 
(Falaram fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Peço aos Srs. toda a atenção no 
sentido de colaboração com a taquigrafia. 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo)- Eles sejogaram até ao apro
veitamento pa:ra uma criação de peixes. Eles têm até peixes tropicais criados 
ali por perto, porque eles conseguiram resolver esse problema. 

Então hâ dúvida nisso, quer dizer, o aquecimento fertiliza a âgua do 
mar, por exemplo, e aumenta, dinamiza os biociclos, sem dúvida nenhuma. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Mas o fato é que 
o calor foi transferido, foi gerado o problema que não existia antes; só existia 
sob forma de forças e foi transformado em calor e colocado na atmosfera -
isso em grande escala- mas cria um problema de poluição térmica em nível 
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de planeta, não é? Refiro-me a este tipo de coisa:: em térmica e no caso, local
mente, topicamente o problema serâ resolvido. 

Mas esta é uma discussão técnica que talvez não mude muito a colo
cação, e mesmo que haja poluição, não? 

Bom. Mas o grave em tudo isso, é o risco de produção radioativa -e aí 
é um problema ético também - que não existe no caso do carvão, decidindo 
coisas que vão se refletir sobre gerações que vão viver daqui a centenas e mi~ 
lhares de anos. Quer dizer, como é que se pode em sã consciência, decidir 
sobre a construção de um dispositivo de rejeição final de rejeitas radioativos 
no local, sem saber qual serâ o comportamento geológico ali do que pode 
acontecer daqui a 100 anos- daqui a 100 anos é razoável- mas daqui a 
1.000 anos ou daqui a 5.000 anos, como é que se pode prever isso? O que po
derâ acontecer? Pode haver até uma guerra, um bombardeio, não é? 

Então, é um problema ético da poluição radioativa mais do que um 
problema técnico. Porque, na verdade, um bom engenheiro sabe que o encap
sulamento dos resíduos em vidro, quer dizer, a vitrificação dos resíduos que 
são colocados dentro de um tambor, eles são colocados em asfalto, vitrifica
dos e colocados em tambor, isso a curto prazo jâ é uma solução. Qualquer en
genheiro sabe que é uma solução viáVel. 

Mas o problema não é esse, não é ético porque o que vai acontecer daqui 
a 1.000 -anos, ninguém pode prever. E. isso que se coloca na questão, sem falar 
no risco de acidentes nucleares que também existem -são estes que existem, 
não é? 

Portanto, eu gostaria de ressaltar que não há diferenÇa entre falha huma
na e falha de equipamentos. Não existem falhas de equipamentos; todas as fa
lhas são humanas: diretas ou indiretas. Há falha de operação que já é uma fa~ 
lha humana direta ou a falha de local que é uma falha humana indireta por
que o equipamento foi projetado pelo homem, foi fabricado pelo homem. 

Então, -o homem é falível, por isso esse problema pode falhar. Agora não 
existe esse problema de que equipamento é infalível. No entanto é falível: ele 
pode ter urna confiabilidade grande, imensa - e eu digo· isso aqui - que as 
centrais nucleares são cercadas de todos os cuidados técnicos, quer dizer, os 
programas de garantia da qualidade são extremamente rigorosos. Inclusive 
essa é uma das razões pelas quais a energia nuclear é tão mais cara do que a 
hidráulica, do que a térmica a carvão, porque se investe muito nisso. quer di
zer, o que se gasta em dinheiro para garantir a qualidade é uma coisa fantásti
ca - eles podem até dobrar o preço dos componentes, não é?-

Mas, então, é assim que se coloca a questão da poluição: não é um 
problema técnico a curto prazo, mas o problema térmico a curto prazo está 
resolvido: vitrifica-se o res'íduo, envolve-o num plástico;-quer dizer, no asfalto 
e se guarda numa mina ou num depósito biológico estável. Mas a previsão do 
comportamento daquilo a que já me referi é que é um problema sériO- e não 
é ético, certo? 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo)- Concordo com tudo o que V. 
S' diz, mas acho que antes desse problema se põe um outro que é o seguinte: 
reservas de petróleo --:- 50 a 100 anos, não é isso? . 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- É. 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo) - As outras reservas também 
para manter essa escala de crescimento, não existe. 

Então, os estudos que existem aí no· domínio público, ê que a humanida
de tem só duas opções no estágio de conhecimento da Ciência de hoje: ou V. 
Ex' queimã urânio oU queima a ãgua do mar; ou V. Ex• vai para a fissão ou 
vai para a fusão. 

Então, o que acho, é que o problema do dejeto mais grave- e por mais 
aspectos éticos que ele envolva - o problema será resolvido. Então, as so
luções podem ser até fantásticas: Põe-se um riegócio ri u-m foguete e joga no 
solo, por exemplo. Portanto, para esse tipo de coisa tem solução. 

Agora acho é que o Pafs sob esse aspecto de que os efeitos genéticoS da 
radição em um processo de geração de energia, que são até desconhecidos -
o que é verdade- ele não deve entrar no programa, aí eu acho que posso res
ponder isso com essa pergunta: muito bem, então não.entramos na questão 
nuclear, mas acontece que daqui a 50 anos, como é que nós estamOs? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Não foi bem as
sim que coloquei a questão, coloquei- aliãs eu não tinha respondido inteira~ 
mente a sua pergunta, faltava um item, então voltemos e depois volto ao item 
final da sua pergunta- eu não disse que nós devemos abandonar a energia 
nuclear por causa disso, que, no Brasil, pode eventualmente saltar a etapa da 
fissão nuclear e aguardar a fusão, ou então, pelo menos aguardar-a fissão mas 
no fast breeder, por exemplo. Então não necessitamos entrar num problema 
de disposiçãso final de resíduo radioativo sem ser com a técnica mais desen
volvida que há. Temos tempo para esperar pelo menos mais uns 30 ou 40 
anos até que se desenvolva uma técnica adequada. Até lá e possíVel que já te-

nharn desenvolvido. Então acho que nos devemos ter um programa nuclear 
brasileiro não digo- que nós não devemos ter. Acho que devemos é interrom
per o Acordo com a Alemanha, em Angra III, porque para Angra I e Angra 
II, quer dizer, para essas duas Centrais temos contratos comerciais assinados, 
que nos obrigam a comprar a Central, a não ser que a gente queira pagar a 
multa de rescisão, que é uma decisão a ser considerada. Mas, na minha opi
nião deViairi ser construídas as duas-inclUsiVe por uma questão de treinamen~ 
to de pessoas! de operação com uma certa familiarização com problemas de 
proteção radiológica, enfiin, digamos, de problemas periféricos da energia 
nuclear. Adquiriríamos uma certa prática de problemas periféricos de ope~ 
ração de central nuclear, de proteção radiológica, de manuseio, de combustí
veis, de economia de combustível nuclear, e etc. Então essas duas são sufi
cientes para isso. E devemos ter um programa nuclear brasileiro baseado num 
centro de pesquisas brasileiras que eu mencionei. Quer dizer, o IPT de São 
Paulo, o IEA, a Willy, a Escola de Materiais lâ de São Carlos, o CTA, e a Es· 
cola de Materiais da Faculdade de Engenharia de Florianópolis, quer dizer, 
se o Governo entregar a essas organizações uma tarefa e der a elas a responsa
bilidade e o dinheiro, não tenham dúvida que eles fazem um reatar. Nós fize
mos o Argonauta, brasileiro, inteiramente. O reatar de pesquisa do IEA, de 
São Paulo, foi feito aqui, no Brasil. Então, como temos tempo para fazer não 
precisamos correr. Com um cronograma elâstico e com uma pequena fração 
do que se está gastando nesse Acordo com a Alemanha nós podemos ter um 
programa nuclear muito mais importante em termos de criação e efetiva tran~ 
ferência de tecnologia e absorção de tecnologia adaptada às Peculiaridades da 
mão-de-obra industrial brasileira, dos engenheiros brasileiros e etc. A minha 
opinião é essa, não é que se deva acabar com o porograma nuclear, deve-se 
fazer uma coisa na medida das nossas necessidades e das nossas pecuniarida
des. É isso. 

Agora voltando outra vez ao problema da disposição do resíduo, não se 
deve deixar de lado a energia nuclear, por causa do resíduo apenas, acho que 
quem não precisa, não deve criar esse problema. Os japoneses, os franceses, 
os americanos e os alemães precisam de energia nuclear porque eles não têm 
outra alternativa, então é por isso que eles preferem resolver a coisa de uma 
maneira duvidosa, que é esSe problema do resíduo final dos combustíveis ir
radiados, do rejeito da colocação final, do que não ter energia elétrica. Agora 
se nós simplesmente não construffrriOs centrais, nós teremos energia elétrica. 

Agora eu queria voltar a um outro item da pergunta do Reitor, que erá 
sobre o que se deveria faZer para que o programa nuclear da NUCLEN fique 
mais eficiente'? O que eu acho é o seguinte, que só deveriam ser mandados 
para a Alemanha engenheiros com pelo menos cinco anos de experiência de 
trabalho na indústria:. Não adianta recém-formado. Tem que ser gente de 
altíssirlút qualificação, com um passado acadêmico adequado, com uma qua
lificação teórica boa, mas principalmente a experiência de prática da indús
trfa. Isso não é um problema para burocratas e nem problema para teóricos, é 
um problema industrial sério; não é funcionário público que vai resolver isso. 
Esta é a minha experiência. Outro passo seria o seguinte: a NUCLEN estâ 
mal situada, é uma empresa de engenharia cujo objetivo é construir centrais 
de geração d.e energia leve, em última análise, ela devia estar situada na ELE
TROBRÃS, porque aí a NUCLEN trabalha visando o objetivo final de gerar 
energia elétrica. Ninguém aquece a água pelo prazer de aquecer com energia 
nuclear, e a gente aquece a água com energia nuclear para gerar eletricidade. 

Esse é que é o Objetivo da coisa. Não é bonito, nem dã prazer nenhum 
aquecer água. Então se a gente aque_ce água com energia nuclear é para gerar 
energia elétrica. Então a empresa tem que visar o objetivo de gerar a energia 
elétrica da maneira mais econôrnica possível. Agora a NUCLEN estando na 
NUCLEBRÁS, ela tem por objetivo Construir- cent!il.lS nucleares, que é muito 
diferente. O objetivo é outto. E como a NUCLEN tem como sócia da NU
CLEBRÁS uma empresa que vende centrais nucleares, porque a razão de ser 
da K WU é essa, de vender centrais nucleares, então isso já se vê logo que dis
torce totalmente o pracesso decisório da NUCLEN. A NUCLEN fica muito 
mais interessada em construir centrais riticleares do que resolver o problema 
de gerar a energia leve da maneira mais econômica possível. 

Então, acabando de responder a sua pergunta, eu acho: primeiro, só po
dem ser engenheiros já de experiência grande na indústria e segundo, que a 
NUCLEN devia ser até uma empresa de engenharia bãsica que planejasse e 
desse definições gerais para utn programa nuclear e para cada central indivi .. 
dualmente, quer dizer, resolvesse os problemas locacional, o problema de dis~ 
posiçãõ, o problema de manuseio, enfim, contratasse uma empresa particular 
- e há algumas no Brasil suficientemente adequadas- para essas empresas 
particulares fazerem o pi-ojeto e coordenãr a construção. Isso é que a meu ver 
deveria aumentar a eficiência. As effipresiis particulares só cotitratam enge
nheiros competentes; se rião fOr bom, deiitite e põe outro. Então é isso; eu 
acho-que hâ empresas competentes, por exemplo, a PROMON, a NATRON, 
a MONTREAL, para a indústria, quer dizer. há empresas de engenharia bra-
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sileira altissimamente qualificada e com um substrato e uma tradição técnica 
muito mais adequada do que uma empresa artificial criada numa hora para 
outra. Eles têm jã uma massa de engenheiros enorme, têm processos de traba-
1ho, jâ utilizam com familiaridade, com facilidade, por exemplo, cãlculo ele
trônico e utilizam com grande familiaridade o armazenamento e os dados. e 
uma empresa de engenharia nuclear ao nível de empresas estrangeiras, e essas 
empresas é que são qualificadas para absorver alguma coisa, mas não uma 
empresa artificial. 

Então é essa a minha resposta: primeiro que .i NUCLEN devia ser colo
cada na ELETROBRÁS, e segundo, devia ser apenas uma empresa de enge
neering básicos, de definições gerais, sobre onde ficam as centrais, quando 
fazê-las e etc., e efetivamente o projeto de engeneering devia ser contratado 
por empresas particulares, inclusive porque estas negoCiam muito melhor a 
transferência de tecnologia, porque eJes é que estão pagando então eles vão 
saber o que é isso, que são milhões c milhões de dólares. A PROMON não vai 
contratar uma coisa sem saber exatamente qual ê o objetivo daquilo 

Então ê __issó, não sei se respondi direito a sua pergunta. 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo)- Considero satisfatória ares
posta e, para não tomar mais tempo entendo que V. S• tem objeções quanto 
ao cronograma, preocupação no sctor educacional e outros detalhes que são 
de natureza mais administrativa- da questão. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Digamos de na
tureza orgânica, organizacional administrativa. 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo)- Então seria a questão do cro
nograma, a questão educacional e o problema de uma redefinição de estrutu
ra. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Exatamente. 

O SR. REITOR (José Carlos Azevedo) - Muito obrigado. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO -Então, voltando 
a uma outra observação do Reitor, que achei muito interessante - e acho 
que isso ilustra bem, vou eu mesmo passar aqui porque anda mais depressa. 

Isso aqui é um estudo que rlZ sobre ... o Sr. mencionou o fato de que não 
teriamos tanto tempo para usar c potencial elétrico. Isso mostra que antes da 
elevação dos preços do petróleo havia uma certa correlação fincar entre con
sumo de energia e produção interno bru.to per capita, então, havia mais ou 
menos, uma tendência a seguir o comportamento dos estados Unidos, de 61 a 
68 o co_nsumo de energia por habitante, nos Estados Unidos cresceu, por uma 
correlação expotencial com o consumo de energia, cresceu com o aumento do 
produto, com algumas exceções. A França, por exemplo, onde o crescimento 
foi muito menor, a França é relativamente mais economizadora de energia e a 
Suécia, também, por razões que depois explico. Ent~o, depois da crise do pe
tróleo não se pode mais dizer, honestamente, que hã uma correlação, não hâ 
mais, aqueles dados, 61, aqui são de 75, depois do aumento do preço do pe
tróleo. Então, estâ tudo disperso, aí, hã um espalhame"rito total, os Estados 
Unidos que têm um produto interno por habitante, na otdem de 7 mil e pou
cos dólares por habitante e o consumo de energia em barris de óleo equivalen
te da ordem de 55 barris por habitante por ano. Tem casos, como na Sué_cia, 
que tem um produto maior que os Eatados Unidos e gasta a metade da ener
gia; no caso da Sujça que ainda é mais que no Brasil e tem um Produto prati
camente igual ao americano, um pouco menos de 7 mil dólares por habitante
ano, o americano um pouco mais de 7 mil e gasta menos -de um terço de ener
bia, por habitante. Está provado que não hã nenhuma correlação entre con
Sumo de energia por habitante e o nível de vida e entre produto interno per 
capita e consumo de energia e também não há urna correlação muito definida 
entre nível de vida e produto per capita. C nível de vida na Suíça é mais alto 
que nos Estados unidos, produto per capita é menos, igual a um terço. No ca
so, isso aqui mostra o seguinte, nos países que se caracterizam por boa distri
puição de rendas, Noruega, França, Dinamarca, Suécia, Áustria e Japão) p01 
exemplo, a Alemanha Ocidental, a relação entre o consumo de energia é me
~ido em dólares por habitante, quer dizer, o valor da energia convertido 
.numa unidade só e depois o valor daquilo em dólares pc;>r habitante e o pro
duto interno em dólares por habitante. Essa Relação, nesses países caracteri
zados pela boa distribuição de renda, pelo bom desenvolvimento industrial, e 
pelo nível de vida, nesses países, essa rel1;1ção gira em _torno de 0,05. No Brasil 
c no México ela é de 0,07, quer dizer, o Brasil e o Mêxico são relativamente 
mais gastadores de energi11 do que todos esses outros países. Por quê? Porque 
Brasil e méxico, vou apontar razões de caráter de deserlvolvimenio s-oci3.1, hâ 
outras de carâter social, ligadas à distribuição de_rendas. Não vou menciOnar, 
se não fica muito alongado. Primeiro, Brasil e Mêxico estavam, quando isso 
foi feito, no auge da implantação de um_ parque iridustrial de base que é alta
mente consumidor de energia elétrica, a eletrossiderurgia, a eletroquímica, o 
alumínio, por ex-emplo, 70% do peso do alumínio é energia elêtrica, então, no 

momento em que esse parque está instalado, não é necessârio mais construir, 
instalar a capacidade de geração, já estâ pronto, e a energia gerada é uma va
riável de fluxo, as pessoas confundem variãvel de fluxo com variável de esta~ 
que. A capacidade instalada é uma variãvel de estoque. a energia gerada é 
uma variável de fluxo, quer dizer, a mesma capacidade instalada gera energia 
o ano inteiro, todo ano. A Inglaterra, por exemplo, tem o cresdmento da ca
pacidade dela, zero, não constrói nenhuma central nec!ear, apenas repõe, 
apenas faz a manutenção e repõe. No entanto, c produto interno inglês cres
ceu da ordem de 2 a 3%, portantO~ ilão hâ nenhuma necessidade, isto ê uma 
coisa óbvia, não tem sentido imaginar que para o pais crescer precisa cons
truir, indefinidamente-. Chega um ponto em que não precisa mais para a eco~ 
ilomia do pais andar. No momento em que a infra~estrutura estâ sendo cons
truída é claro que a capacidade de instalar tem que crescer rapidamente, até o· 
momento em que aquilo satisfaça a demanda, a{ não precisa mais instalar, ai 
é o contrário, é partir para uma preocupação de economizar energia, por ser 
atê possível desativar algumas, gastar menos energia, não no caso do Brasil, 
por que ainda há pouco por aqui. Mas nos Estados Unidos, certamente, ha
verá isso. Eles vão ·diminuir a capacidade de instalar, eles desperdiçam a ener
gia, nos Estados Unidos, ne~ coloquei aqui porque é atípico, o caso america
no, o canadense não t~m sentido co~ocar, eles jogam energia fora. Qualquer 
pessoa que for aos Estados Unidos sabe que lã, no verão, a gente sente frio, e 
no inverno, sente calor, refrigeram excessivamente, só para falar no uso do
méstico, setn falar no desperdício geral, em tudo, existe vazamento de vapor, 
nas ruas, uma loucura, então, o que se gasta sem necessidade. 

Aqui temos, no caso brasileiro, as características da capacidade de ge
ração e do consumo de energia elétrica em 1976, são dados da ELE
TROBRÁS, do IBGE e do Departamento Nacional de Águas e Energia Elê
trica. Em 76, o Brasil tinha 11 O milhões de habitantes, um consumo per capita 
de energia elétrica de 705 quilowatts a hora por habitante-ano, para isso era 
gerar um bloco total de energia de 88 mil megawatts-hora, isso era gerado 
numa capacidade 21 mil 795 megawatts, isso era distribuído assim: na região 
Sudeste, a mais desenvolvida do País_. o consumopercapita era de 1213 quilo
watts a hora por habitante-ano e era, praticamente 13; na região Suljã era de 
478 só; nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste era praticamente igual, 
12, 269, 262, 269. Imaginei 2%. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Dentro desse quadro estatlstico 
qual a situação do Nordeste a respeito de geração e consumo? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Isso tudo não foi 
produzido no Nordeste porque há tranferência, mas aqui havia pouca interli
gação, em 72, jâ havia uma interligação com a região Norte, talvez, então 
praticamente, tudo deve ter sido gerado, então a capaCidade instalada no 
Nordeste, temoS qUe fazer a conta. Tem que ser esse número dividido por 
87,6 por 0,6, esse número aqui. 10.632 dividido por 8.766, dividido por 0,6. 

Então, era 1.700 mW instalados, deve ser só a de Paulo Afonso. Toda a 
energia é de Paulo Afonso, é isso que deve estar instalado hoje. 

Partindo desta situação de 1976, imaginei dois cenãrios para o ano 2000~ 
Num cenário uma hipótese moderada de consumo de energia. Ninguêtn tem 
de pensar em crescer a capacidade sem saber o porquê. Te!D.os que imaginar 
um parâmetro ou referência e procurar atingi-lo. Primeiro, estou defendendo 
uma tese de que a energia é uma variável do processo de desenvolvimento, 
sob a qual o legislador pode e deve incluir. Não deve considerar uma coisa 
inelutável, tem que crescer. Não tem que disciplinar, organizar, gastar menos, 
usar gás, porque gasta menos, em beneficio do nível de vida futura. Nesta hi
pótese moderada fiz as seguintes considerações: primeiro admiti que o fator 
de oscilação é muito baixo hoje, então com uma interligação vai ser muito 
maior. Ainda considerei outra possibilidade. Por exemplo, admiti estabelecer 
fuso horário. Só isso diminui muito, porque há necessidade da energia no pi
co. Como _hâ uma distância imensa daqui para lã, quando aqui é dia, lâ não o 
é, então pode começar as fábricas aqui. Então, dilui-se um pouco a hora do 
dia. Hã outras coisas que têm de ser feitas no futuro. 

Então, imaginei para o ano 2000-Q seguinte: que o consumo percapita da 
região Sudeste, que já é bom hoje, dobre nesses próximos 20 anos. Quer dizer, 
aumenta muito a população e o consumo de cada habitante dobra. Portanto, 
a capacidade tem que crescer geometricamente, são duas coisas que se somam 
geometricamente. A população da região Sudeste terá, no ano 2000, 88 mi~ 
lhões de habitantes, isso é uma" progressão do IBGE, admiti que dobre o con
sumo per capita, chegue a 2.400 kw por cada habitante. 

Quero assinalar o seguinte, que esse consumo de 2.400 kwfh por habi
tante ê o consumo da Itália, no auge do milagr~ italiano. Acho que é uma cai· 
sà extremamente otimista que a região Sudeste chegue a um nível de utili
zação de energia, portanto, de- industrialização e nível de vida que ... 

O ~R. PASSOS PORTO- Aí, teria que aumentar _muito o seu parque 
industrial e neste caso provocaria a mudança de consumo. 
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------------~--------------------------~~-----------------------
O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- V. Ex• estã con

cordando com o meu argumento. Tem que se aumentar extremamente o paw 
râmetro para se poder gastar tanta energia. Então, teremos que dobrar o con
sumo da região Sudeste. Dentro daquela tese que o consumo de energia deve 
ser utilizado como instrumento de distribuição de renda, a gente força, em
pregando mais energia nas regiões relativamente menos desenvolvidas. En
tão, na região Norte e N ardeste que consomem menos, precisam mais de de
senvolvimento relativo. Aqui nos/ide, quadrupliquei o consumo de energia 
nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. São as que gastam menos. 

Então. se o consumo quadruplicar naS regiões menos desenvolvidas, du
plicar e triplicar na região Sul, mesmo assim o Brasil precisaria 77 mw. 

Magnífico Reitor, sobre aquela observação (inaudível) bastava isso de 
capacidade instalada para satisfazer as necessidades de energia elê:trica. Quer 
dizer, 1 J3 do potencial tem sido usado hoje da capacidade hidrelétrica. 

Agora imaginei uma outra hipótese: alta, quer dizer, maior. Nesta hipó
tese alta peguei o consumo da região Sudeste e multipliquei por um valor tal. 

V. Ex' que num país de nível de vida bastante bom, como o é a Espanha. 
Uma grande parte da França, excluída a região parisiense e na Itália o consu
mo de energia ê esse de 2.800 kw. Então admiti que a região Sudeste chegue 
ao nível de desenvolvimento semelhante ao nível mêdio italiano, ao nível mêw 
dio semelhante ao meio da França, que é muito bom. Não tem nenhuma ma~ 
neira de se pensar que vai ser mais adiantado, seria uma loucura. Então, 2.800 
kw /h por habitante-ano no ano 2000. Na região Sul, onde hoje são 400 kw /h 
por habitante imaginei que vai para· 1.900, quase que quadrupliquei, hoje é 
458. Na região Centro-Oeste, na região Norte e Nordeste quintupliquei. No 
momento em que o Governo fala em distribuição de renda, tem que canalizar 
os investimentos de uma maneira que estimule, que provoque a distribuição 
de renda. A distribuição de renda tem que começar pela distribuição inter
regional dos investimentos indi.;istriais. Então, entregando energia abundante 
nesses lugares provoc_a e forçam que as indústrias vão para lã. Então, desta 
maneira, provoca uma melhor distribuição inter-regional da renda e interpes
soal da renda. Claro, como conseqUência. Mesmo com essa hipótese, a capa
cidade instalada serâ de 93.700 mw, quer dizer menos da metade de potencial 
elétrico de hoje. 

Quero dizer mais uma coisa, que é muito importante. Então, queria 
lembrar o seguinte, a capacidade instalada na Aleriülnha, é o segundo país do 
mundo de produção industrial. 'E: um dos países de maiores consumo de ener
gia elétrica de uso doméstico e industrial. Quer dizer, a Alemanha tem um 
nível de vida fantástico, de clima frio que obriga as pessoas a usarem a ener
gia elétrica para aquecimento e para o lazer doméstico, não saem muito no in
verno. então ligam direto a televisão, que gasta energia. Mas, no fim, o que 
conta mesmo é o consumo industrial. A Alemanha é o segundo parque indus
trial no mundo eril siderurgia e em eletroquímica é o maior do mundo. O que 
eles gastam em energia industrial ê fantástico. Isso é para se ter a idéia de 
quanto se gasta em capacidade instalada hoje. 

O Brasil estava prevendo no programa nuclear a necessidade de instalar 
até o ano 2000 até 85 ·mil megawatts nucleares. Sem falar no potencial hidrelé
trico, que era de 100 mil megawatts, então daria 185 mil mw. V. Ex's têm ide
ia da potência instalada no segundo maior país industrial do mundo, que é a 
Alemanha, que é um dos países que consomem mais no uso doméstico eco.;. 
mercial. Sabem qual é? 

O SR. PASSOS PORTO- Ê 80 mil. 
O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO ....... ~ de 52 mil, dos 

quais cerca de 5 ou 6 meses estão coerentes em manutenÇão porque eles têm 
uma preponderância térmica que é rriais manutenção do que hidráulica. Eles 
têm lá, talvez, uns 12 mil megawatts nucleares dos quais em função tem 6 mil, 
metade. Então, na verdade, eles têm 75 mil megawatts. 

Eu acho extremamente ousado ou otimista que o Brasil tenha no ano 
2000 a capacidade industrial que tem hoje a Alemanha, não dã para chegar lã. 
Então por quê? 

Eu acho que no Brasil, no ano 2000 serã perfeito ter 100 mil megawatts 
'de energia iristalada, de capacidade de geração. Então considerando essa ob
servação, eu acho que o Brasil pode, ainda, durante pelo menos 40 anos gerar 
energia elétrica só de recursos hidráulicos e daquela reserva de carvão do sul 
do País, aí mais com o- objetivo cie capacidade de uma base industrial para 
apressar o metal mecânico, uma série de componentes vegetais para entrar na 
era nuclear. Mas aí realmente quando for necessârio uma técnica que for dis
ponível a esta. 

Então era isso que eu queria mostrar para V. Ex•s E mais uma coisa eu 
quero mostrar que é o seguinte: a relação entre consumo total de energia e de 
energia elétrica nesse grupo, dos países desenvolvidos é a curva n~ 3, nos paí
ses em desenvolvimento é a 2, a média e a curva 1 e no caso brasileiro é a cur~ 
va 4. 

V. Ex•s viram que não dã para fazer muita coisa porque não dá para gas
tar mais luz elétrica do que 1/3, que é 28%; quer dizer, os países desenvolvi
dos gastam tanto quanto os países subdesenvolvidos~ não adianta ter energia 
elétrica para substituir o quê? Não dã para substituir petróleo, tanto que o 
consumo de combustível líquido tem que ser ãlcool, tem que ser produtos de 
biomassa, tem que ser produtos ineficientes para gerar calor. 

O SR. PASSOS PORTO- Não pode gerar muita energia? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CA-RVALHO,.,- Pode ser feito 
mais é uma loucura gerar muita energia, porque o rendimento já." é baixo, tem 
o processo térmico que a eficiência jâ é 35%. E depois pegar essa energia e 
passar numa resistência para gerar. É loucura! 

Então não só pode pensar em gastar energia elêtrica pelo processo técni
co industrial onde se usa a chama, porque não há chama. Isso em alguns ca
sos é viâvel térmico, em certos processos industriais nós temos que usar acha
ma ou então somar a alguma coisa, e o que isso pode ser somado para substi
tuir a unidade total. Só no caso da biomassa. 

O SR. PASSOS PORTO- Mas não poderia no transporte ser usada a 
eletrificação1 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CA_RV ALHO -Sim. Acontecen
do isso ela salta para câ, passa para esse número aqui. Porque a Suíça é tudo 
elétrico no transporte, trem elétrico. Não é. Então é I /3, agora lá faz 25, 26% 
do consumo de energia elétrica em relação ao consumo total de energia. 
Quando começar o trem elétrico aqui vai ser ... 

Quando inventar o automóvel elétrico isso aqui talvez vai ser um saldo 
correspondente de energia que se gasta de energia para o automóvel que é 
12%, isso não vai resolver muito o problema e aí vai dar a técnica que já estâ 
resolvida. 

Existe um processo de fabricação também, é o processo quimico a recar
ga da bateria é que tr8.D.sfere corrente. 

Agora outra coisa que eu queria mostrar aqui ê o seguinte: são os postos 
de energia elétrica, agora o Brasil está perdendo pelo fato de não dã valor a 
um bem fantástico que o Brasil tem que ê a energia hidráulica~ aqui tem os 
postos de geração. O cálculo do custo de gcraçlo que eu vejo af dúvidas na 
imprensa porque até agora ninguém acertoU o número certo, aqui estâ o câl
culo gerado nuclear completo, que eu vejo que a Comissão tem dificuldade. 
Então está aqui partindo de um número que foi dado pelo Presidente de 
FURNAS de que a central estava custando 1.570 dólares por quilowatts, isso 
é um dado que já está superado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar franco) - O último dado que foi dado 
por FURNAS a alguns meses atrãs foi de 1.623. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - Eu parti de um 
número menor, quer dizer, o meu negócio estâ mais, digamos, favorável, par
.ti de 1.570 dólares por quilowatts, então o custo total do investimento seria 
esse. O ajuste-perante a construção seria esse de 1.528 milhões de dólares, de
pois as necessidades de capital seriam essas, o valor desse capital ao fim da 
construção é claro que o investidor ... O custo da alternativa de investimento. 
Então acha um valor, hã o custo da oportunidade de investimento se fosse 
aplicado a outra coisa teria resolvido. Isso em qualquer curso da produção de 
economia tem que ser somado, então se ca;cula não é de outro jeito, se calcu
lar de outro jeito o-que é que acori.tece? Ficar descapitalizado. Isto, aqui, en
tão, é custo de operações - inclusive, isto aqui é feito, essas planíleas - eu 
~nem conheço- feito na Alemanha, pelos engenheiros da NUCLEN. Então, 
'estão aqui- custoS de-operações, retorno de capital, -e, até considerei um va
lor baixissimo, seguros, custos baixos, custo pessoal - o pessoal de ope
rações na Central Nuclear é um pessoal altamente qualitícado e ganham 20 
mil cruzeiros por mês, o que é baixo e tem que ser muito maior- são enge
nheiros, quase todos é de se admitir- 200 pessoas na op~ação. que é mais 
ou menos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO_- Mas é bem mais. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então, este câl
culo é super-conservador. Manutenção é de 2% ao ano do valor de investi
mento - 2%, por ano, é um valor baixo, um valor aplicado, mas no mundo 
tem se gasto mais que isto. Então, o custo de geração a que cheguei- tod~s 

as estacas conservarão. O custo da estaca em matéria de cus~o, é menor, é de 
82 milésimos de dólares por quilowatt/hora- portanto, é de 82 milésimos de 
dólares por quilowattjhora gerada. Então, os graus, custam 23. Inclusive, t.d
inlt1niós um cuSto de iriveStimenfo que ainda não existe no Brasil. Em ltaipu, 
por exemplo, estã custando, 670 dólares o quilowatt, mas, com a trar.smissào, 
segundo a informação do General Costa Cavalcante, P!'esidentt:- da Compa
nhia. 

O SR. JOSE CARLOS AZEVEDO- Gostaria de faz<r uma muagação. 
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O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - Pois não. Ouço 
v. Ex• 

O SR. JOSE CARLOS AZEVEDO- Eni 1975, o custo da energia nu
clear, gerada na região dos Lagos, nos Estados Unidos, era competitivo com 
o custo de energia elétrica. Por quê aqui não se chega a isto? 

O SR. JOAQU-IM FRANCISCO DE CARVALHO- Primeiro, por
que lã a estrutura industrial é um negócio fantasticamente organizado. O cus
to de investimento lã é menor. Hã uma escala maior à rehição entre indus
triais, construídas e hã mais de 70, 80 ailõiOe construção de centrais térmicas 
a carvão, essas empresas todas - Westinghouse, General Eletric e outras, 
elas não são iniciantes nesSes-·prógfamas de geração- elas trabalham na ge
ração de energia há 100 ãrios-:-EntãO~e!àSS"ãOfabriCantes de caldeiras, de tur
binas - elas têm um know how fantástico, e pelas proximidades de inter
relação, se faz com Que o custo do investimento lâ~ seja muito inilis baixo -
isto, primeiro perito.- SegUndo, ê qui lã o custo a ser comparado é relativa
mente muito maior do que o de geração a carvão. Geração a carvão--é caro. E, 
terceiro, é que grau ela não tem. Lã, estã se falando custo de geração daquelas 
grandes firmas, daquela central, é maior do que as outras- é 6 mil por quilo
watt/hora. O custo de geração em grande curva é de 6 mil por quilowattfho
ra. 

Neste aqui temos os graus, aqui- caiCuJaildo com um investimento aci
ma do que normalmente custa - nós temos aí exemplos - ltaipu estã cus
tando 670 dólares o quilowarr instalado com a transmissão. Itumbiara é atí
pico, é claro -o fato estâ aí- são 370 dólares por quilowatt usado. A ener
gia de Itumbiara sairã por 12 mil o quilowatt/hora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas a da Amazónia é de 1.500. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu não sei, mas 
mesmo que vâ a 1.500, ainda assim, será muito mais barata do que a nuclear. 

O custo da geração hidráulica, hoje, havendo uma interligação no siste
ma - eu não sei porQue V. Ex• estã dizerido que será 1.500. Eu tenho as mi
nhas dúvidas. Acho que será menos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V. S•levar em consideração estes 
custos como V. S• falou, aí, que deve ser levado, talvez até aumente isto- en
tão, as informações são vâlidas. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DECARVALHO- Acho que, pro
vavelmente, será mais caro do que a média hoje, mas não sei se chegará a 
1.500 - poderá ser mais ou poderá ser menos. 

O SR. MILTON-CABRAL- V. S• poderia me dar uma informação? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - Pois não. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• acha que as fontes de energia hi-
droelétrica, barata, t.ambénl -não estão se exaurínd-0? --

0 SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Isto aqui é o po
tencial hidroelétrico conhecido no Brasil, até a época em que foi feito esse tra
balho, aqui, por um grupo da ELETROBRÂS, para estudos energéticos e de 
geração. É um grupo, dentro desses estudos, que tem a responsabilidade de 
fazer esse trabalho - não é outro- eles dizem o seguinte: ""que, além disso, 
o potencial hidroelétrico não é uma questão de opinião de ninguém - é uma 
questão de geografia, é um problema geografiCO-- é este o relevo, é essa a es
pecificação pluviométrica e o potencial é aquele. Podem até querer que seja 
menos, mas a Geografia não deixa" -então, a GeOgrafia do Brasil diz que o 
potencial hidroelétrico é este e distribuído da seguinte maneira: na margem 
esquerda do Amazonas é 11,6 kilowatts, dos quais, instalados, jã foram ape
nas 0,6. Na Amaz_ônia, assim, em todos esses rios (J_ue -não neceSsarüimente, 
muito distantes, e há alguns aqui- não sei ao certo ToCantins, Araguaia
isto tudo aqui é para baixo, para cã. Então, varilos notar, pelo menos, que 
tem que ser transmitida. Depois eu mostrarei um outro gráfico ... 

O SR. MILTON CABRAL- A margem esquerda é mais modificada
mas é sobre a margem direita que estão sendo feitos os trabalhos da ELE-
TROBRÃS. -

O SR. JOAQOIMFRANCISCO DE CARVALHO- Então, o poten
cial maior estã na margem do lado de cá, que é mais perto e no Nordeste tem 
15,7, dos quais só_ foram aproveitados ou_ estão- aproveitados ou em cons
trução- jâ Construídos só tem 1,7, mas, em COnstrução até 1986 tem 8,3. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Interromperia V. S• para in
formar que o magnífico Reitor terá que se retirar. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu agradeço 
imensamente a sua presença e foi uma honra em tê-lo aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Uma honra para a Comissão 
também. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então, no Nor
deste é este, e, no centro-Oeste o potencial disponível é 54. Desses 54, em 
construção até 1982, ou já construídos, faltam, ainda, três para se construir 
- quer dizer que faltam, ainda, para construir, 31. Darã para entrar 31 mil 
megawatts na região Sudeste, e, na região, têm 42,2 dos quais, hoje, são apro
veitados 7 - é o potencial para a conta - é assim que se calcula. 

O SR. JUTAHY MAGACHÃES- V. S• me permite apenas uma inter
rupção - é o tal negócio - mas estou recebendo informações dos depoentes 
-as informações variam de acordo com os depoentes, daí não termos, assim, 
uma base exata. Mas, quando esteve aqui o Dr. Schubert...- o problema do 
Nordeste, o problema do Sudeste, ele declarou como se estivesse, praticamen
te, esgotadas as reservas. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Os dados aqui 
são novos - o relatório do nobre Senador Dirceu Cardoso está mostrando 
um trabalho recente da ELETROBRÃS ~-de setembro de 1979. Então, esse 
trabalho da ELETROBRÃS, diz o seguinte: 

· "na região Norte e Nordeste, aproveitado até 1990,"- mas ele somou 
N arte e Nordeste. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Colocando Norte e Nordeste- é 
bem diferente. ---

0 SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então temos
'"disponível até, segundo os qados do Professor Schubert, aqui, nesta Comis
são, este trabalho, aqui, foi feito por um engenheiro do Departamento de Es
tudos Energéticos e do Departamento de Geração da ELETROBRÃS. Este 
trabalho está anexo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou falando que V. S• não te
nha procurado os dados corretos. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu procurei dar 
umas fontes mais apreciáveis porque se eu quiser saber alguns dados ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• permite? Não estou acusando 
de jeito nerihum. Apenas se trata de uma discordância de opinião entre de
poentes. Daí a necessidade que alguns levantaram aqui e se for o caso nós po
demos chamar os depoentes. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu sugiro que V. 
Ex•s convoquem porque são as pessoas responsáveis para fazer os estudos. 
São os engenheiros da ELETROBRÃS, do Departamento de Estudos Ener
géticos. São eles que medem o levantamento de cada rio altimétrico, medição 
de vazão porque uma parte de 60% é assim e os outros 40% são estimados da 
seguinte maneira: eles têm a medição de vazão e têm o levantamento ... 

Então, 60% disso é feito sem erro ... 
Então, esses dados são da ELETROBRÃS. Quer diiCf, se eu quisesse sa

ber algum dado sobre a população brasileira, iria ao IBGE, se eu quisesse sa
ber algum dado sobre o potencial hidrelétrico eu iria à ELETROBRÃS. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aí que V. S• me dâ mais razão por
que estou falando o que o Presidente da ELETROBRÂS quando esteve aqui 
prestou como depoimento. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO~. ExaJamente. Ele 
deu um número i maior que esse. Ele falou que o potencial hidrelétrico brasi
leiro é de 209 mil megawatts_. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O potencial total estâ certo. Não hã 
dúvida. Estou falando do problema do Nordeste e do Sudeste. SãQ duas áreas 
em que estão esgotadas as suas potencialidades hidráulicas. 

Ele inclusive está mostrando o por quê que nós temos de caminhar logo 
para a execução do programa nuclear. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Não sei. Isto não 
_está coerente com os dados que a ELETROBRÃS apresentou. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Jutahy, nós ainda 
não temos o Plano 95. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Esse é o P''"o 95. 
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nesta Comissão ainda não re

cebemos o Plano 95. Estou só esclarecendo ao Senador Jutahy porque pode· 
ria parecer que eu não tivesse encaminhado ao Srs. S~nadores. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Esse Plano 95, 
uma das alternativas que ele aponta como factível, é que não se deve construir 
nenhuma central nuclear porque o potencial hidrelétrico é suficiente até o ano 
2.QQO. Aqui está escrito isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-::- Uma das alternas ti v as deve ser pro
posta por um bom administrador. Toáas. 
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O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Cabe as V. Ex•s 
escolher a mais econômica, a que seja mais interessante para o País. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Para o nosso entender esta sendo 
escolhido. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Exato. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dr. Joaquim, V. S• disse que 
teria que ... 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- V. Ex• quer. En
tão, vamos interromper. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Exatamente. O que me preo
cupa é que teremos de marcar um novo depoimento de V. 8' 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu posso ficar 
até às 20 horas. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Às 20 horas não daria porque 
o Senador Dirceu Cardoso me pede um tempo para examinar o depoimento 
de V. S• 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr., se V. S• puder, eu não preciso estu
dar para poder questionar V. S• hoje. São assuntos que estão mudando até 
certa linha aqui da Comissão. 

Então, Si'. Presidente, como estâ o tempo avançado demais V. Ex' pode
ria entrar em entendimentos com ele, que é um homem i~ portante, que dirige 
um importante estabelecimento do País, então, poderia marcar um Devo dia 
para ele voltar aqui e nós o interrogaríamos: ... 0 seu depoimento estâ mudan
do atê concepções que nós temos seguido. Então, iríamos estudar o seu depoi
mento para, então, interpelã-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dr. Joaquim, quando V. S• 
poderia retornar à Comissão?. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO - Poderia quando 
a Comissão marcat. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então, eu combinaria com V. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Joaquim, eu queria dizer a V. S• o 
seguinte: fique certo de que V. S• está dizendo coisas seriíssimas aqui nesta 
Comissão. Entã_o, nós é que estaniOs intereSSados em ouvir o seu depoimento. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu acho que no 
momento em que alguém é convidado a depor, então, ele é obrigado a dizer 
as coisas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, quando interpelar V. S• 
vou fazer umas perguntas seriíssimas para mim e para a Comissão também. 
Hoje eu não estou habilitado. _Gostaria que V. Ex•, Sr. Presidente, entrasse 
em entendimentos. Agora, ressaltando ao Dr. Joaquim Francisco de Carva
lho que o depoimento está abrindo horizontc;s. Vamos, então, examiná~lo 
para discutir com ele. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Jutahy Magalhães, 
V. Ex• com a palavra. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vou concordar com o Senador Dir
ceu Cardoso para sugerir uma outra data para o depoente comparecer, mas 
acrescendo um ponto. Acredito que aqui foi sugerido até pelo Senador Fran~ 
co Montor_o, Senador Saturnino Braga, não me recordo bem, que demonstra~ 
va que nós as vezes ficávamos nessas dificuldades que já demonstrei hoje, 
com informações divergentes, contraditórias, as vezes, e seria conveniente, 
sempre que possível, trazermos concomitantemente certos elementos aqui 
para que numa mesma reunião debatamos juntos. 

Então, sugeria que acrescentássemos CJ:ife quando do retOrno do Dr. Joa
quim, chamássemos o Presidente da ELETROBRÁS para vir aqui taMbém 
prestar esclarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O pensamento de V. Ex• coin
cide com o meu e quando o Dr. Joaquim vier depor novamente teremos aqui, 
também, um representante da ELETROBRÃS, e um da NUCLEBRÃS para 
que se possa estabelecer um debate de nível técnico como merece o nosso de
poente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Isso seria muito proveitoso para to
dos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu apenas vou, então, suspen
der os nossos trabalhos e o Dr. Joaquim voltará numa nova oportunidade. 

Vou antes conceder a palavra ao Dr. Joaquim para encerrar as suas con
siderações na noite de hoje. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- É que eu abordei 
dois pontos durante a leitur~ do depoimento e que voltaria um problema da 
distribuição de renda e o efeito concentrador da energia nuclear, efeito de ten
dência de concentração de renda. 

Então, este anexo I trata do assunto. 
Só para dar por encerrado este trabalho, rapidamente ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. S• vai me permitir, só para 
esclarecer o Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE_CARVALHO- Pois nãó. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, nós, 
após as últimas considerações do Dr. Joaquim, vamos+ suspender os nossos 
trabalhos; o Dr. Joaquim será convocado para continuar a sua explanação e 
debater, ao mesmo tempo com um elemento da ELETROBRÃS e outro da 
NUCLEBRÁS que convidaremos aportunamente. 

V. Ex• está de acordo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estou. Quero apenas ponderar à ARE
NA que o meu intuito é que se esclareça·. Nada de se contestar porque a meu 
juízo o depoente revelou aqui um novo aspecto, vamos dizer, o lado oculto da 
lua. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- As palavras de V. Ex• foram 
bem compreendidas por toda a Comissão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nós ouvimos aqui o Dr. Becker anteon
tem. A minha impressão é- a seguinte: hidrogênio, desde o enriquecimento de 
urânio pOrque são dados novos que estão sendo revelados aqui. Nós precisa
mos estudar isso. O meu intuito ~ para o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então, Dr. Joaquim, concedo 
·a-palavra a v. s• para as considerações finais. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então, quanto 
ao efeito concentradOr de renda da energia nuclear, tema que abordei de pas
sagem no meu depoimento, voltaria a ele se V. Ex• solicitasse. Desejo oferecer 
às considerações desta CPI alguns elementos adicionais relacionados à pró
pria estratégia do processo de desenvolvimento brasileiro. A conjuntura na
cional, isso é uma coisa seriíssima. 

Quanto ao efeito concentrador de renda da energia nuclear, tema que 
abordei de passagem em meu depoimento e ao qual prometi que voltaria se 
Vossas Excelências o Solicitassem, desejo oferecer à consideração desta CPI 
alguns elementos adicionais, relacionados à própria estratégia do processo de 
desenvolvimento brasileiro. 

A Conjuritura Nacional aPresenta problemas gravíssimos, já conhecidos 
de todos, a saber: 

I - Reduzidas taxas internas de poupança e conseqUente escassez de re
cursos para investimentos, que precisam, então, ser complementados com re
cursos oriundos de empréstimos externos. Disso resultam tendências de crcs· 
cimento descontrolado da dívida externa, a qual, aos níveis atuais,jâ está. as
fixiando o desenvolvimento nacional, uma vez que a renda interna é minada 
pelo serviço da dívida externa. 

2 - Inflação galopante e sistema financeiro incapaz de canalizar as es
cassas poupanças disponíveis, para investimentos nos setores diretamente 
produtivos da economia. 

3 - Excessiva concentração de renda e crecimento explosivo de bolsões 
socialmente deprimidos, particularmente na periferia das grandes metrópo
les. 

Seria muito perigoso encararmos com ufanismo uma situação dessa gra
vidade. Temos que ter a humildade de reconhecer esses problemas, enquanto 
ainda é tempo de resolvê-los. Mais do que nunca, ·devemos observar a má.xi~ 
ma do Papa Gregório, o Grande: .. Se a verdade causa preocupação, então ê 
melhor nos preocuparmos, do que abandonar o caminho da verdade". A nos
sa verdade é que hoje, cerca de 40 milhões de brasileiros vivem na extrema 
pobreza, isto é, não desfrutam de condições de vida que lhes permitam 
alimentar-se com a dose mínima de proteínas necessária para um desenvolvi
mento físico e mental satisfatório. 

Este é que é o problema brasileiro, o problema brasileiro não ê o de ge
raÇão de energia elêtrica, os recursos brasileiros são escassos, não se pode 
construir coisa que não é necessâria. É coisa séria, seriíssima, 

Em 1978, um relatório interno do BNDE, preparado para a Presidência 
do Órgão sob o título de .. Estratégia visando intensificar a produção e o con
sumo de alimentos bãsicos" apresentava dados ainda mais desalentadores. 
Segundo aquele relatório, 60% da população brasileira é desnutrida em pro
teína energética. 
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Quer dizer, eu falei que são 40 milhões._ Naquele relatório se dizia que 
60% da população brasileira é desnutrida em prOteína energética. Portanto, 
são mais de 60- õ:iilhões. 

Não precisamos inSiStir na análise dessa conjuntura, para concluirmos 
que as perspectivas futuras são sombrias e que são seriíssimas as responsabili
dades do Estado e do Governo, para evitar que o Brasil chegue ao ano 2.000 
como um país de dramátiCos contrastes -soCiais, o ride vivem pequenas castas 
extremamente ricas e pouco populosas, cercadas de uma enorme massa depri
mida, faminta e crescentemente violenta. 

V. Ex•s estão vendo todos os dias nos jornais, o nível de violência como 
está crescendo. Isso não é de graça, a violência decorre da miséria, da pobre-
za. 

Observem Vossas Excelências que esse quadro jâ se delineia, de certo 
modo. Contudo, a população brasileira ainda nãO é tão numerosa quanto a 
de certos países asiáticos, onde os contrastes entre castas jâ ficaram pratica
mente irreversíveis. 

São pafses que têm até central nuclear, que têm até bomba atômica, mas 
são países que não têm esperanças mais, más que têm central nuclear. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - lndia, não ê? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Bom, não quis 
dizer o nome. 

Nesses países já nã hã mais esperança de se reverter a situação de extre
ma miséria em que vive a maioria da população. 

No Brasil ainda há esperanças, desde que os investimentos públicos se
jam aplicados co-m o máximo de rigor e objetividade, nos setores e nos proje
tes em que a rentabilidade social seja a máxima possível, Os setores agrícola e 
agroindustrial de nossa economia, por exemplo, têm um potencial que, se 
bem aproveitado, poderá contribuir diretamente para reverter as gravíssimas 
tendências mencibnàdas, particularmente no tocante à baixa formação de 
poupança, à concentração urbana, e à má distribuição inter-regional e inter
pessoal da renda. 

Mas é necessário que as potencialidades brasileiras sejam efetivamente 
aproveitadas. De nada adianta nos ufanarmos do imenso potencial de nossa 
agricultura, e, ao mesmo tempo, continuarmos a aplicar os escassos recursos 
disponíveis, em investimentos que não contribUem para valorizar esse potenM 
cial. Por outro lado, os investimentos nos demais setores da economia devem, 
simultaneamente, colimar os mesmos objetivos, quais sejam: 

- aumentar a taxa interna de formação de capital; 
- reverter as tendências de migração rural e concentração urbana; 
- melhorar a distribuição iilterMi'egional e interpessoal da renda. 
Para aplicar os investimentos visa-ndo síriwltaneamente a esses objetivos 

estratégicos, o Estado deve ter condições de compor os interesses específicos, 
que devem ser definidos em cada setor da economia e, obviamente, em cada 
programa e em cada projeto. 

Vejamos como se situa, nesse quadro, o programa de geração elétrica: 
Vossas ExcelênciaS sabem que um dos principais fatores da desconcentração 
urbana e da fixação do horri6in ao campo, é a oferta descentralizada de enerM 
gia. ___ 

7
__ ___ -

Assim, para que o programa do setor elétrico se componha com os ou
tros objetivos mencionados, isto é, para que esse Programa vise aOs Objetivos 
de aumentaf. a taxa de poupança, fixar o homem ao campo e melhorar a dis
tribuição de renda, é necessário que os projetes do programa sejam planeja
dos de modo a assegurar uma boa distribuição espacial da oferta de energia. 
Ora, nada melhor para isso do que aproveitarmos o imenso potencial dos rios 
pequenos e médios, que são equitativamente distribuídos por todas as regiões 
do País. Ao oferecer energia elétrica de modo descentralizado, o Estado esta
rá criando uma condição necessária para que os- in-vestiirienti:>S 1ii0ustriais se 
distribuam mais unifOrfnemente. Por outro lado, a agroindústria também ne
cessita de energia elétrica, em pequenas cargas. Esta energia pode muito bem 
ser gerada em mini-hidroelétricas a partir de 0,5 MW, como existem tantas 
em países como a França, a Itália a Suíça, a Grã-Bretanha e a Alemanha, que 
aproveitaram todo o potencial hidroelétrico disponível, antes de construir 
centrais nucleares. 

É uma coisa inConCebível construir central, é um absurdo, caríssimo, an
tes de esgotar o que é mais barato, o que a Inglaterra, França, Alemanha, só 
começaram a fazer isto porque não tinham outra alternativa. Então, por que 
nós vamos construir central nuclear sem precisar? 

Em contraste com isso, as centrais nucleares que o Brasil pretende cons
truir são imensos blocos de 1.300 MW; no caso de Angra dos Reis temos dois 
desses blocos, além de um menor. de 630 MW, totalizando uma enorme conM 
centração de capacidade geradora de 3.230 MW. 

Não é segredo para ninguém que o setor elétrico brasileiro atravessa uma 
situação de penúria financeira sem precedentes na história. 

Então, nós vamos sacrificar uma-econo"Iriiajá depauperada para subven
cionar construção de central hidrelétrica só porque a indústria nuclear alemã 
1_1ão_ pode p~rar. Não tem sentido isso. Nós estãvamos, no fundo, subveJ?,cio
narldo o 3Itíssimo nível de vida de um país riquíssimo que não precisda disso. 
O que pode acontecer - ninguém deseja que um país amigo como a Alema
nha tenha um problema, mas, se a solução de um problema alemão resulta 
num agravamento seriíssimo dos problemas brasileiros, então é melhor que 
nós resolvamos e deixe que eles fiquem com um problema relativamente pe
queno no setor industrial, só isso. Isso não vai afetar drasticamente a Alema
nha. Fecha-se a KWU, nem fecha, porque eles fazem centrais a óleo, a car
vão. Eles só vão perder trabalho, 30 a 40 mil pessoas que se readaptam em ou
tros setores. O que não podemos é nos dar ao luxo de querer resolver os 
problemas de um povo riquíssimo, quando o nosso povo é paupérrimo, não 
tem o que comer. É isso, é assim que eu vejo o Acordo Nuclear, eu discuto 
com as pessoas que venham aqui sob essa ótica, não vou voltar aos problemas 
técnicOs poici_ue eu sou técníco no assuntO e eles não são. Então, não tem sen
tido discutir um problema técnico com uma pessoa da qual gosto muito, que 
é o Dr. Paulo Nogueira Batista mas que não é especialista nisso, eu gosto 
muito dele, prezo muito o espírito público dele, a tenacidade, a inteligência 
fantástica, mas ele está engajado numa batalha e perdeu a visão geral do 
problema. 

Então, Senador, o nosso setor elétrico estã muito fraco financeiramente, 
estã depauperado. Daí não ter sentido sobrecarregar ainda mais esse setor 
com investimentos como as uSinas -riucleares, que são caríssimas e podem ser 
adiadas por 3_0 ou 40 _anos, estaremos, ao mesmo tempo, sacrificando outros 
setores de economia- que deverão subvencionar a construção das nucleares 
- e exaurindo a capacidade de investimento do setor para a construção dos 
pequenos que vão resolver o problema da distribuição de renda. 

Por conseguinte, os interesses do programa nuclear, no ritmo em que o 
mesmo está planejado, não se compõem com os interesses dos programas des
tinados a: 

- aproveitar o potencial agrícola do país; 
- desconcentrar o crescimento urbano; 
- favorecer uma melhor distribuição interregional e interpessoal da ren-

da. 
Assim, no meu entender, o programa de construção de centrais nucleares 

deve ser interrompido com a construção de Angra 2 e 3, para as quais já há 
contratos assinados com a empresa alemã K WU. Isso de resto, nada tem a 
ver com o Acordo Nuclear assinado entre os Governos do Brasil e da Alema
nha pois, como Vossas Excelências sabem, este Acordo apenas estabelece a 
intenção dos dois Governos, de colaborarem no campo da utilização pacífica 
de energia nuclear, não fixando nada quanto à construção de usinas nucleoe
létricas. 

E aqui tem mais um item, que acrescentei, porque é um assunto que me 
preocupa, porque em 1975 eu fiz a Escola Superior de Guerra. Então é óbvio 
que eu ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E estudou o poder nacional. IÕ: um deoi
mento -altamente valioso ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concordamos com V. Ex•. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Então eu fiz um 
paper de três páginas, qUe vou ler para terminar. 

Reflexos do Acordo Nuclear sobre a Segurança Nacional 

O Manual Básico da Escola Superior de Guerra, edição de 1975- ano 
em que cursei aquela escola - define, à página 234, o conceito de Segurança 
Nacional da seguinte maneira: 

"A Segurança Nacional é função de um Poder Nacional fortalecido har
monicamente em suas quatro expressões; 

- de uma expressão política caracterizada por uma legislação adequada 
e por instituições dinâmicas; 

- de uma expressão psicossocial que reflita uma população higida, de 
padrões culturais elevados, com suas necessidades básicas satisfeitas e, conseM 
quentemente, com capacidade de atuar em termos de opinião pública; 

-de uma expressão econômica que possibilite à Nação um comportaM 
mente realmente soberano no plano internacional, pois nenhuma Nação será 
realmente livre sem ser economicamente" forte; 

- finalmente, de uma expressão-militar - alicerçada numa população 
significativa em quantidade e qualidade, apoiada numa sólida organização 
política e numa firme e desenvolvida economia - capaz de atuar com rapi
dez, eficiência e eficácia para eliminar focos de intranqllilidade no âmbito in-
terno e externo do País. -
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V. Ex's observem que a população tem que ser desenvolvida em quanti
dade e qualidade, nós temos bolsões de pobreza que totalizam 40 milhões de 
habitantes, então vejam que isso atinge, inclusive o poder militar. 

Nesta configuração de Segurança Nacional, seu alicerce ê a Segurança 
Individual e sua finalidade, proporcionar a conquista ou manutenção dos 
Objetivos Nacionais, no afã de possibilitar a cada um e a todos, o Bem Co
mum. 

Para analisar a influência do Acordo Nuclear sobre a Segurança Nacio
nal, vamos situá-la no contexto de cada uma das expressões do Poder Nacio
nal e avaliar os impactos resultantes em cada uma delas: 

l - Na Expressão Econômica 
1.1 - Elevação das tarifaS de energia elétrica, e conseqUente perda de 

uma vantagem relativa que a estrutura produtiva de nossa economia teria 
sobre os países que necessitam de geração eletronuclear, por não disporem 
mais de reservas hidroelétricas. Particularmente prejudicadas serão as indús
trias eletrometalúrgicas, como o aluminio e o aço, c as eletroquírnicas, corno 
sodafcloro e suas derivadas. 

Então se podemos gerar energia elêtrica a 3 milésimos de dólar o quilo
watt/hora gerado para a indústria de alumínio, isso nos dã um poder de com
petibilidade imenso,. sobre as indústrias de alumínio e aço dos países indus
trializados. Por que? Por que nessa indústria a energia elétrica entra no custo 
do produto final em cerca de 60%. Então, o quilowatt nuclear custa 32 milési
mos, portanto estamos multiplicando por quatro o insumo que incide em 60% 
no custo final do produto. Estamos entregando de mão beijada uma vanta
gem relativa que nós temos. 

Então o Programa Nuclear agrava a dívida externa, porque ele vai cus
tar, perto de, 30 bilhões de dólares, provavelmente metade disso em moeda 
estrangeira. 

1.2 - Desvio de recursos, que poderiam ser destinados a programas 
mais labor intensive e descentralizadores, tais como o programa de aproveita
mentos de pequeno e médio porte; que vão estimular a descentralização in
dustrial e vão se antepor a concentração urbana. 

Portanto, o impacto do programa nuclear sobre a Expressão Económica 
é nitidamente negativo. 

2 - Na Expressão Militar 
2.1 -Nesta Expressão, um indicador mensurável seria o impacto do 

programa nuclear sobre o material bélico e sua adequabilidade. Entretanto, 
não existe nenhuma relação entre material bélico e geração de energia elétrica 
em centrais nucleoelétricas. Em outras palavras, para se construírem artefa
tos nucleares de finalidade bélica, não é necessário que se construam centrais 
nucleoelétricas. V. Ex.'s sabem que a bomba de Hiroshima, por exemplo ex
plodiu antes de existir central nucleoelétrica; a lndia explodiu uma bomba an
tes de ter uma central. A China tem bomba, até bomba de hidrogênio e não 
tem central. Então não precisa, uma coisa não tem nada haver Com a outra. 
Pelo contrário, é muito mais simples, imensamente mais barato construir 
uma bomba atómica do que uma central nuclear. 

2.2- Uma central nuclear de 1.300 MW encerra 10 1° Curies de radioati~ 
vidade no núcleo do reatar, ou seja, a radioatividade de apenas um dos blocos 
que serã construído em Angra dos Reis é centenas de vezes maior do que ara
dioatividade da bomba de Hiroshima. Embora uma central nuclear não possa 
explodir como uma bomba atómica, ela se constitue em alvo compensatório 
para um eventual ataque aéreo ou naval. Se uma central for atingida por um 
avião "kamikaze", a radioatividade liberada inutilizará uma imensa região 
por centenas de anos. 

Porque é perfeitamente imaginável que um pafs inimigo do Brasil pegue 
um boieng encha~o de TNT e com controle remoto ... 

O SR. PASSOS PORTO- Isso é teoria do Dr. Mãrio Schemberg. 

OSR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- ... mas é perfeita
mente possível, isso não é do Dr. Schemberg, pode ser que ele tenha dito, mas 
enche um boieng de TNT com controle remoto e joga em Cima da central, ela 
irá para os ares, então libera uma nuvem de vapor radioativo qi.le inutiliza a 
região mais importante do País, no ponto de vista industrial por centenas de 
anos. Quer dizer, isto esti"itegicamente é um negócio muito ruim. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- E entra então os Estados Unidos, 
a Rússia, Alemanha ... 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Bom, não sei se 
entra. Pode até ser um terrorista brasileiro, não é? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pode. Dentro das possibilidades. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Não, é possível. 
Imagino uma guerra sem Rússia, sem nada, no âmbito da America Latina V. 
Ex's., imaginem u~a potência rival do Brasil, que se ergue numa situação de 

guerra, é possível. E possível por exemplo num ataque naval, uma sabotagem, 
por exemplo. Isto é coisa publicada na literatura, não é segredo, nem é in
venção do Professor Mário Schemberg, mas é um risco que nós não precisa
mos correr. Para que correr o risco? Se nós não precisamos correr o risco para 
que correr? Agora, por exemplo, quando a gente precisar de energia nuclear 
aí sim vamos correr o risco, por enquanto não precisa. Portanto o reflexo do 
programa nuclear sobre a Expressão Militar, tende a ser negativo. 

3 - Na Expressão Psicossocial 
3.1 - No mundo inteiro, a opinião pública é crescentemente contrária à 

energia nuclear. Esta tendência deverã, a médio prazo alcançar também o 
Brasil. 

A opinião pública é um fator de exceção psicossocial. 
3.2- ~certo que a geração eletronuclear é cercada de todo o cuidado, 

quanto à segurança. Entretanto, por mais rigorosa que seja a garantia da qua
lidade das instalações, os riscos de agressão irreversível ao meio ambiente são 
muito maiores do que em relação a outras formas de geração. 

Quer dizer uma agressão ao meio ambiente nuçlear é irreversível, em ou
tros casos não é. Isto é, se arrebentar uma represa hidréletrica o que pode 
acontecer é morrerem pessoas, acontecer uma tragédia, é claro, para quem 
mora em cidades ajuzantes como aconteceu na França. Mas o acidente se ex
tingue ali mesmo em si. Agora o acidente nuclear além de matar muito mais 
gente ainda se perpetua por gerações e gerações. Então o risco é maior sendo 
irreversível ao meio ambiente. 

Quer dizer, no momento em que nós canalizamos os recursos que po
diam ir para os institutos de pesquisas, para desenvolver tecnologia de central 
hidrelétrica térmica a carvão - que é o primeiro passo para a geração térmi
ca nucleal- nós estamos canalizando esses recursos que não são abundantes, 
são extremamentes escassos, e colocando num programa nuclear. Portanto, 
não vai haver dinheiro para outras coisas. Isto frusta equipes, de forma que 
podem fazer experiência de ir conversar com ·as pessoas lã de São Carlos, de 
São Paulo, do I PT, do IAP, o'clima é de frustração total. Quer dizer eles não 
têm este estímulo, e é uma gente do maior gabarito. Só em São Paulo no IPT, 
têm mais de 30, 50 anos de tradição de apoio técnico de contratos para indús
tria. Eles têm resolvido problemas de metalurgia e a gente vê em publicação 
de altíssimo nível do mundo inteiro, trabalho do IPT, e esta gente estã à mar
gem do processo. 

Assim, o impacto sobre a Expressão Psicossocial também ê negativo. 
4 - Na Expressão Política 
4.1 - O ambiente de segredo que cerca tudo o que diz respeito à energia 

nuclear, gera um certo grãu de inconformismo no povo, em geral. Por isso, 
sempre que hã um plebiscito para se decidir sobre a construção de instalações 
nucleares, a maioria silenciosa vota contra. 

Então no momento em que o Governo atenuar-se o rítmo desse progra
ma ele teria um ganho político ponderãvel. Ele satisfaria o desejo da grande 
maioria silenciosa. 

4.2 - Quanto à política externa, o Acordo Nuclear com a Alemanha 
apresenta um aspecto favorável, que é a autoafirmação de nossa independên
cia de outras potências, para tomarmos as decisões que nos aprovem. Este as
pecto favorável, entretanto, é anulado pelo fato de, através do Acordo, per
mitirmos que outra potência estrangeira tenha acesso ao processo decisório 
relativo ao programa do setor elétrico brasileiro. 

Quer dizer, hã uma disputa imensa de engenheiros da NUCLEN influen
ciados pelo desejo da K WU de vencer equipamentos de dizer que o equipa
mento potencial hidrelétrico não é aquilo, que é muito menor, que o custo é 
muito maior. Isso é o reflexo dessa influência do processo decisório nos seto
res elétricos, tendo como primeiro interesse o de assegurar o mercado para 
uma indústria nuclear que estâ, praticamente, ociosa. 

Por conseguinte, é negativo o impaCto sobre a Expressão Política do Po
der Nacional. 

Conclusão: 
O Acordo Nuclear cria vulnerabilidades nas quatro Expressões do Poder 

Nacional e, por isso, fragiliza a Segurança Nacional. 
Era só isto que tinha a dizer. (Muito bemt) 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a palavra o nobre Sena
dor Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O ilustre depoente saiu da parte in
teiramente do aspecto técnico e fez uma abordãgem de carâter político. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- De carâter rela
cionado à Segurança Nacional. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- De carâter político, pois acho que 
um discurso de qualquer Senador do MDB, com esses dados, seria muito nor
mal. Mas então quero fazer apenas uma indagação a V. s~ Em que ano V. S• 
deixou a direção da NUCLEN? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Em 1979. Esse 
ano, em março, pedi, manifestei o meu desejo de sair o ano passado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Antes de V. S• sair houve por parte 
do Go"frnO brasileiro, conforme V. S• declara várias vezes no depoimento
a idéia tie construir até 75 mil megawatts, até o ano 2000? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Exatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Portanto era um programa muitís
simo mais vasto que o atual. E V. S• ficou, como diretor da NUCLEN, este 
tempo todo sem realizar Obras? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Eu entrei em 
março de 1976, ou abril, e a informação que eu tinha na época era de que o 
potencial hidrelétrico brasileiro era de 60 mil megawatts. Portanto, nós tive
mos que correr este risco. Era a informação oficial... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas eu falo aqui do problema 
ético, o problema da poluição nuclear. v. s• fala que tinha de fazer uma bom
ba atômica com Angra I, Angra II, para transformar isto numa verdadeira 
bomba atômica. Então, tudo isto jâ era possível anteriormente. Aí então é 
que não vejo. V. S• era diretor da Empresa da NUCLEBRÁS, encarregado de 
fazer esse programa assim tão perigoso. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Sim, e eu não 
sou mais de lá. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, V. S• não é mais, mas levou 
três anos lã, e com esses dados todos em etapa muito maior, porque o nível 
era de 75 mil megawatts quanto as usinas ... 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Senador uma infor
mação: quando entrei lá não conhecia nenhum detalhe do programa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas nesses trés anos V. S• ... 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Eu me assenhorei 
disso e fiquei conhecendo o potencial hidrelétrico brasileiro. Quando tive a 
confirmação de que conhecia ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• só ficou conhecendo o poten
cial brasileiro em março dese ano? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Não, não. Em 
outubro do ano passado eu pedi, eu disse ao Dr. Paulo Nogueira Batista que 
desejava sair da NUCLEN. Ele considerou pouco oportuna a ocasião, e me 
declarou que eu deveria ficar e aguardar oCasiãO mais adequada, porque no 
momento em que o Acordo estava sendo muito criticado pela imprensa e 
sobretudo quando havia uma Comissão Parlamentar de Inquérito a minha 
saída seria uma coisa- realmente eu também achei que sair, seria üma espé
cie de abandonar o navio que está indo ao fundo - quer dizer, eu fiquei lá 
porque, pessoalmente, eu tenho o maior apreço pelo Paulo Nogueira Batista. 
Acho que ele é um excelente funcionário público, um grande diretor, um ho
mem inteligentrssiirio,- nl.as leigo. No começo, tinha informação sobre o po
tencial hidrelétrico errado também. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• estâ com o tempo limitado 
por isso mesmo não vou me estender, mas hã tempo para falar sobre os 
problemas de potencial elétrico e ouvir os cálculos que V. S• fez. Então acaba
mos discordando em certos aspectos. Agora não vamos ter tempo de debater, 
porque V. S• fala que é muito otimista quanto 3:õ potencial atual e do ano de 
2000. Mas dentro da projeção da própria ELETROBRÁS, esse aumento de 4 
vezes em quadro de duplicação ... 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- A projeção da 
ELETROBRÁS chega no ano de 2000 com a newssidade de capacidade da 
ordem de ... o meu número ali é 93, e da ELETROBRÁS é 97. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Então V. S• serã convocado para 
outra e o relator tem necessidade de fazer duas indagações ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Esclareço a V. Ex•, Senador 
Jutahy Magalhães, que conforme entendimento o Dr. Joaquim será nova
mente convocado e, inclusive, terâ oportunidade" de debater com elementos 
da ELETROBRÁS e da NUCLEBRÁS. " 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ele estudou o que ninguém estudou 
aqui, o problema nuclear em face do poder nacional. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO- Acho que o Se
nador Jutahy tem todo o direito de discordar, o diálogo é isso, e o meu desejo 

é chegarmos a um ponto de concordância geral. Eu não sou político, não per
tenço a partido nenhum, o meu interesse é fazer uma anâlise construtiva; 
acho que não se deve misturar aspecto político-partidário numa questão des
sa gravidade e no juramento que eu fiz disse: 

"Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade- nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento - ... " 

E aqui diz assim: 

•• ... quer quanto às supostas irregularidades ... ", acho que isso é um deta
lhe, isso deVe ser avaliado numa Comissão de Inquérito Administrativo, se 
existe alguma, acho que esta Comissão tem que se situar em um nível maior, 
elevar o programa à luz do desenvolvimento econômico e social do País. Es~ 

-ses problemas daí não vêm ao caso, inclusive é comum, isso existe em tudo 
que é grande obra, as estacas estão insufiCientes, então é um problema de en
genharia, não foi só aqui que aconteceu não. 

A problemática é outra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permita-me discordar cm favor do 
Senador Dirceu Cardoso, ela examina o problema de estacas mas como 
problema de segurança. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Um aparte, porque entrou na minha 
seara. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para estudar e investi~ 
gar todas as irregularidades, da construção da usina e o Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha. Tínhamos que estudar, estudamos e chegamos a essa con
clusão, hoje Angra 2, não chegou ainda a dois terços de implantação de esta~ 
cas, e estâ com a despesa de 8 bilhões e 800 1pilhões de cruzeiros e não chegou 
a preparar um lugar para acentar a Usina Nuclear. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Bom, então, quero 
dizer que tem-se que dizer tudo, quer quanto essas tais irregularidades, quer 
quanto a concepção e implantação do programa nuclear, por isso é que eu 
disse essas coisas. Eu não podia calar isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou negando a V. S• o direito 
de dizer _nada, apenas estou discordando. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Agora, como cursei 
a ERG, é óbvio que uma das preocupações que me veio a mente foi esta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Sa. disse que não ia debater com 
o Dr. Paulo Nogueira Batista, porque Dão entendia de técnica, mas de repen
te saiu da parte técnica e foi para a parte política, não quero com isso dizer 
que V. Sa. não tivesse o direito. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Sim, mas estou deba
tendo um assunto que eu conheço.- que estudei. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Relator, Senador Milton Cabral. -

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, va
mos ter o prazer de ter o Dr. Joaquim Carvalho de volta à Comissão, mas 
para facilitar exatamente a análise da questão quando V. Sa. voltar aqui, que
ria pedir a confirmação apenas de dois pontos, para ver se eu realmente en
tendi. 

Um ponto central no seu depoimento é que não há correlação entre o 
crescimento do Produto Interno Bruto e consumo de energia elêtrica. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Isso deixou de haver 
a partir da evolução brutal dos setores, as políticas de economia de energia fa
zem com que isso tenha perdido ... 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. Sa. confirma? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Confirmo. Projetei 
até um gráfico do anuário estatístico da ONU. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Para ficar bem claro que V. Sa. 
confirma. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Confirmo. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) O segundo ponto também me im
pressionou, é que V. Sa. disse que na preparação de recursos humanos para 
otimizar. .. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Disse que não há 
correlação exponencial. Disse o que estã escrito aí. Estã escrito e assinado. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) Estâ certo, V. Sa. confirma? 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Confirmo. 
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O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O segundo ponto é o seguinte: na 
preparação de recursos humanos V. Sa. tambêm me deu a entender que se os 
institutos de pesquisas existentes no País, pudessem selecionar pessoal com 
experiência míniina comprovada para estagiar na alenha os resultados seriam 
bem melhores. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO - Exatamente. Seriam 
bem melhores. 

O SR. RELATOR(Milton Cabral)- Era só para confirmar o entendi
mento. 

Muito obrigado. 

O SR. JOAQUIM FRANCISCO CARVALHO- Desejo agradecer aos 
Senhores a atenção com que me ouviram, desejo ressaltar a absoluta isenção, 
não sou de partido nenhum, sou um técnico que vim aqui fazer uma análise e 
meu desejo foi colaborar com a Comissão: Fiquei Com a impressão de que o 
Senhor Jutahy Magalhães me interpretou mal, não tenho desejo de oferecer 
argumentos para debates no plenário e peço a V. Ex's que não usem esses ar
gumentos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Estão encerrados os nossos 
trabalhos. 

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 40 minutos.) 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice-Presidente: Ag:onor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Euni<:e Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

l. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro 1\Anevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~ccào 11) 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO 00 MOVIMENTO DEM,OCRÁTlCO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Bronard 

Vlc•·Lideres 

Humberto Lucena 
Jos6 Richo 

Marcos Freire 
Maurb Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quérda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: TerÇas-feiras, à5 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
J.'i'-Vic"·Presidente: Aloysio Chaves 
2"'-Vice-Presiden,e: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 1. lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. Hugo Ram()s 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milt()n Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Luiz Fernando Freire 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. M.oacyr Oalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1 . Orestes Quércia 1. Cunha Lima 
2. Leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lázaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Bro~ard 
6. Franco Montoro 

Àssistente: Paulo ROberto A. Campos- iHll~3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local, Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: -
Vice·Presiàente: Ló:zaro Barboza 

Titulares Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos P6rto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Cc:smargo 
6. Murilo Badoró 
7. J()sé Caixeta 

Novembro de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jarbas Pa»arinho 

Vlc•·LídeJoes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José Lins 

Lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

Jutahy Magalhães 

1. Itamar Franco 1 . Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gi!van Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Lot:al, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidentet Roberto Saturnino 

Suplentes 

]. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Lins 
4. Leno1r \!argas 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavakante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teotôn!o Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

, 1 . Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
.4. Vlc~Dnte Vuolo 

1. José Richa 
2.. Orestes Quérda 
3. T ancredo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3.495 
Reuniões: Quartas·feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEq 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joõo Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy MagolhQes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Dutra 2. Amon de Mello 
3. Jutohy MagalhQes 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedros.sian 

5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Mc:srcos Freire 
2. Evelcisio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montoro 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211-3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às l0100 ht.ras 
local: Sala do Anexo B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha üma 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

ntulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lúcio 
3. lomanto Júnior 
41 Affon~ Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlan 
8. Jorga Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mondas Canale 

• Cunha lima 
2. Tancredo Nevai 
3. Roberto Saturnino 
4. Ame~ral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1, Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando freiw 
3. Jessé Freire 
4. José Sorney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiamard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro Barboza 
4. José Rlcha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 21 1 ·3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: l.enoir Vargas 

Titulares 

1. lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 
3. Martins Filho 
4. Moacyr Oalla 
S. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chov•n 

1. franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Joison Barreto 

Suplentes 

1, Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
.4. Benedito Canelas 

1. Nel~n Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11100 horos 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO 6E MINAS E ENERGIA - (CME) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente: Arnon de Mello 
Vico-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1, Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistentê: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniõas: Quartas-feiras, às l1100 horas 
Local: Sala do Anexo "S" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prasidente1 Lamento Júnior 
Vke-Presidente1 Orestes Quércio 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito CanelaS 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2, João lúcio 
3. Aderbal Juremo 
.4. José Sarney 
S. Murilo Badaró 

6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vorgas 
8. Moacyr Oalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Oerzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quérda 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
S. lózaro Barbozo 

1. Affonso Camargo 
2. Evelcisio Vieira 

1, Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1, Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local. Solo "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1 . Tarso Outra 
2. Saldanha Oerzi 
3. Mendes Canole 

1 . Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. João Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. José Sarney 

1. Itamar Franco 

Assistente: Fátima Abrahão de Aroúio - 2i 1·3266 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevitócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: ToNo Outra 
1'1-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
2'~'-Vice·Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1, Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. Lomonto Júnior 
5. Mendes Conale 
6. Aderbal Juremo 
7. Alrr;• Pinto 
8. Lenc.... Vergas 
9, Jose Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1 . Paulo Btossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 
.S. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Terça-feira 25 7121. 

1. Marcos Freire 
-2. Mauro Benevides 
3. Leite Chaves 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMI~SÀO DE SAÚDE 
fl membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto Júnior 1. Saldanha Der:zi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1, Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Prosidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1, Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo BodarO 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Bonevidos 1. Cunho Lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quérda 

Assistente: .Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quortas-foiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreiro 1. Orestes Quêrcio 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feira5, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Artexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titul,ares 

Preslcfénte: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: VIcente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira· 1. Passos P6rta 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto JUnlor 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso CamarQO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào li) 

1. Evandro Carreira 1. Ll!•ite Chaves 
2. Lázaro Barbo:to 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino_ dos ,Son'tos Camelfo- 21,·34'99 

ReUniões: Terças·.feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo IJ - Térreo- 211-3507 

Assistentes: 
Heleno lsnard Accauhy - 211-35 tO 
Mauro Lopes de Sá - 211·3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

NovembrO de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUI:RITO 

Chefe: Cleide Maria 8. F. CrUz 

local: Anexo 11 -Térreo- 211-~11 

Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vianna - 211-351 O 
Nodir do Rocha Gomes- 211-3508 · 
Horoldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

. 
11,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal- 4154 Ramal-4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA RUY BARBOSA 

C.A.R. Ramal-4139 
GUILHERME C.S.P.C. 

Ramal- 4154 LEDA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARlOS JO,oo 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-4154 

LEDA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.5: 
Ramal-4154 LEDA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal-4154 

SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,QO C. R. F.ATJNIA 
RUY BARBOSA 

Ramal-4139 

C. R. E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

I LOO C.M. 
Ramal 4154 CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA. 191' SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1980 

!.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

L2.J -Me-nsagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sanciOnados; 

- N• 307/80 (n' 53S/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 55/80 (n' 3.357 j80, na Casa de origem), que dispõe sobre o pa
gamento, aos dependentes ou sucessores, de valere~ _não r_ecebidos em vida 
pelos respectivos titulares. (Projeto que se transform(ni-na Lei n9 6.858. de 
24-11-80.) 

- N• 308/80 (no 539/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n' 
31 /80-CN, instituirido, no Ministério das Relações Exteriores, Quadro 
Especial integrado por diplomatas, nas condições que menciona. (Projeto 
que se transformou na Lei nO? 6.859, de 24 de novembro de 1980.) 

- N• 309/80 (n' 540/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 66/80 (n' 3.359/80, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Petrônio Portella, e dá outras providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei' n' 6.860, de 24-11-80.) 

De agradecimento de comunicação: 

- N• 310/80 (n' 542/80, na origem), relativa à aprovação das ma
térias coristantes das Mensagens da Presidência da República n9s 038, 161, 
264, 287, 291, 292, 295, 378, 390 e 448, de 1980. 

1.2.2 - Ofícios do Sr. )\'-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 38/80 (n"' 
3.044(80, na Casa de origem), retificando, sem ônus, à Lei n' 6.730, de 3 
de dezembro de 1979, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício financeirO de 1980. (Projeto eriviado à sanção em 24-11-80.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dás seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 85/80 (n' 3.714j80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Seilfior Presidente da República, que cria a 12• Re
gião da Justiça dQ Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, 
institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 86/80-Complementar (n' 153/80, na 
Casa de origem), que altera a redação do art. 6• da Lei Complementar no 
28, de 18 de novembro de 1975, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 87/80 (n' 3.898/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
provimento de cargos de Juiz de DireitO dos TerritóriOs, nas condições 
que menciona, e dá outras providências. , , 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 29 (80 (n' 39/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo para evitar a dupla tributação 
em matéria de transporte aéreo, celebrado entre a República Federativa 

do Brasil e a República da Venezuela, em Caracas, a 7 de novembro de 
1979. 

1.2.3 - P3rcceres 

Referent(!S às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 35/80, que estabelece normas de pro
teção à empresa privada nacional, produtora de bens de capital e de ser
viços de engenharia. 

- Projeto de Lei do Senado n9 29 j80, que obriga a identificação nu
mérica de motores pelas fábricas produtoras de veículos automotores e dá 
outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n' 191 (79, que dispõe sobre o parcela
mento dos prêmios anuais de seguros de ramos elementares. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 70/80 (n' 2.641-B/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a inscrição de médicos veterinários militares nos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 46/79 (n' 1.775-B/76, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a apresentação de espetâculos musicais ao vivo, 

- aditando capítulo à Lei n9 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que instituiu 
a Ordem dos Músicos do Brasil. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n' 85/80, lido no Expediente. 

-Recebimento da Mensagem no 311/80 (n' 541/80, na origem), do 
Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado proposta do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda para que o Governo do Estado da Paraíba 
seja autorizado a realizar operação de crédito, para os fins que especifica. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALOYS/0 CHAVES- Reivindicações do Estado do 
Pará no tocante à execução do Projeto Carajâs, destinado à exploração 
das reservas minerais ali existentes. 

SENADOR MAURICIO LEITE- Defesa do aproveitamento do 
potencial hídrico do rio São Francisco, visando minorar os efeitos do fe~ 
nômeno cíclico das secas no Nordeste brasileiro. 

J .2.6 - Leitura de p~:ojetos 

- Projeto de Lei do Senado n"' 331/80, de autoria do Sr. Senador 
Passos Pôrto, que erige em monumento naciorial a cidade de São Cristo
vão, no Estado de Sergipe. 

-Projeto de Resolução n9 149/80, de autoria do Sr. Senador Jutahy 
Magalhães, que acrescenta parâgrafo ao art. 344 do Regimento Interno. 

1.2.7 - Requerimento 

- N9 552/80, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, solicitando in
formaç-ões ao Poder Executivo. 

1.2.8 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Nilo Coelho, que se ausentarã do País. 
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1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 65/80 (n• 3.543/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor 
Público, e dá o:utra_s_ providências. Aprovado. A sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 68/80 (n• 2.973j80; na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente_ da _República, instituindo, na 
Fundação Projeto Rondon, a concessão de bolsas especiais a estudantes, 
nas condições que especifica, e dá outras providências. Aprovado. Ã 
sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 69(80 (n• 3.160/80, na Casa de ori
gem), de iniciativã do Senhor Presidente da República, que concede pen
são especial a Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras providências. Aprova
do com destaque, após usarem da palavra os Srs. Luiz Cavalcante e Paulo 
Brossard. À Comissão de Redação. -

-Projeto de Lei da Câmara n• 74/80 (n• 3.945/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente _da República, que autoriza o Po
der Executivo a alterar efetivos de postos fix_ados em decreto, na forma do 
art. 2• da Lei n• 6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do 
Exército em tempo de paz, e dá outras providências. Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 1/80 (n• 28/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do convênio de criação de um Conselho 
de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 
1950. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de De_creto Legislativo n• 10/80 (n•49f80, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto da Resolução n'? WHA 29.38, aprovada 
pela 29' Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. Aprovado nos 
termos do substitutiVo" da Comissão de Relações Exteriores. Ã Comissão 
de Redação. 

-ProJeto de Resolução n9 140/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usarem da pa
lavra os Srs. Dirceu Cardoso e Bernardino Viana. Á Cotriissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n9 141(80, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado 
a investimentos prioritãtiOs naqi.fele Estado. Aprovado, após usarem da 
palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Affonso Camargo e Luiz Cavalcante. Ã 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 142/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 663.074.320,00 (Seiscentos e sessenta 
e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum, tendo usa
do da palavra o Sr. Dirceu Cã.rdoso. 

- Projeto de Resolução n9 143/80, que autoriza a Prefeitura de 
Mauá (SP) a elevar em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, nove
centos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e vinte 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta 
de quomm. 

-Projeto de Resolução nQ 144/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis.(MT) a elevar em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte e 
dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqüenta e quatro cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n• 539/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, dO Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Lei do Senado n'? 248/79,_do Senador Itamar 
Franco, que regulamenta o exercício da prqfisSão de maitre e garçom, e dá 
outras providências. Votação adiada por falta de quoruln. 

- Requerimento n• 540/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, ur
gência para a Indicação n9 2/75, do Senador Itamar Franco, que sugere à 
Comissão Diretora instituir, no Senado Federal, estágios para universi
tários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 73/80 (n• 3.598/80, na Casa de ori
gem), que cria o quadro permanente da Secretaria do Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/79 (n• 32/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Convênio sobre Transporte Interna
cional Terrestre, aprovado pela 8' Reunião de Ministros âe Obras Púlicas 
e Transporte dos países do Cone Sul. Discussão sobrestada por fal~_9e 
quorum para votação do Requerimento n9 549/80, de adiamento da dis
cussão. 

-Projeto de Resolução nQ 147/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
47,000,000.00 (quarenta e sete nVIhões de dólares americanos), destinado 
ao programa de investimentos do Estado. Discussão sobrestada por falta 
de quorum para votação do Requerimento n'? 550/80, de adiamento da dis
cussão. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 81/79 (n• 431/71. na Casa de origem), 
que regulamenta o exercício da profissão de sociólogo, e dá outras provi
dências. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, 
ficando a votação adiada por falta de quomm. 

-Projeto de Resolução fi9 148/80, que autorizá o Governo do Esta~ 
do do Maranhão a realizar operação de emprêstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuãria. Discussão adiada para a próxima ses
são. 

-Projeto de Resolução Q9 14S/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Pará a alienar uma gl~ba de terras públicas, totalizando 31.971 ha, 
situada na Fazenda Porto Alto, no MunicípiO de Acarâ, com vistas à regu
larização da posse e da propriedade fundiárias na localidade. Discussão 
encerrada, após usar da palavra o Sr. Leite Chaves, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Morosidade que estaria ha
vendo na decisão sobre os novos concessionários de canais de televisão do 
Grupo associado. Alienação, pelo Sr. Daniel Ludwig, do direito de lavra 
de jazidas de bauxita no rio Trombetas. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Mensagem transmitida aos, 
fiéis católicos de todo o País, durante a celebração litúrgica do último dia 
23, alusiva à expulsão do padre Vito Miracapillo. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Importância de atividades 
desenvolvidas pela LBA em prol da população de baixa renda, sob a di
reção da Prof' Léa Leal. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Movimento grevista dos 
professores dos esta_belecimentos oficiais de ensino superior. 

SENADOR PEDRO SIMON - Considerações sobre a economia 
gaúcha. Estruturação de uma alternativa de política econômica regional. 

SENA DO R FRANCO MO NTOR O - Irregularidades na comerciali
zação de carne bovina e suína em Jacare!-SP. 

SENADOR ROBE'ITO SATURNINO- Movimento dos professo
res das universidades federais. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Evelásio Vieira, proimnCi"ãdo na sessão de 24-l t-80. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 17, de 1980 

4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

N• 70, de 1980 

5 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 

N• 464, de 1980 

6- ATAS DE COMISSÕES 

7 -MESA DIRETORA 

8- LiDERES E VICE-LíDERES DE BLOCOS PARLA"IE:-<TA-
RES . 

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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ATA DA 191ª SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, 
LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Aloysio Cha
ves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Bernardino Viana- Helví
dio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Dinarte MariZ- Maurício Leite
Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista
Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moa
cyr Dalla - Hugo Ramos - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Gas
tão MUller- Affonso Camargo- Leite Chaves- Eveiãsio Vieira- Jaison 
Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nOssos -trabalhos. 
O Sr. {9-Secretãrio proei"cíeiá--à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

N• 307/80 (n' 538/80, na origem),"de24 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 55, de 1980 (n• 3.357/80, na Casa de origem). que dispõe 

, sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 
em vida pelos respectivos titulares. (Projeto que se transformou ria Lei n9 
6.858, de 24 de novembro de 1980.) ·· 

N• 308/80 (n' 539/80, na origem), de 24 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 31, de 1980-CN, instituindo, no Ministério das Relações Exteríores, 
Quadro Especial integrado por diplomatas, nas condições que menciona. 
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.859, de 24 de novembro de 1980.) 

N• 309 j80 (n• 540/80, na origem), de 24 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 66, de 1980 (n' 3.359/80, na Casa de origem), que autori
za o_ Poder Executivo a instituir-á Fundação Petrônio Portella, e dâ outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.860, de 24 ~e novembro 
de 1980). · 

De agradecimento de comunicação: 

N• 3!0/80 (n• 542/80, na origem), de 24 do corrente, relativa à apro
vação das matérias constantes das Mensagens da Presfd-êõcia da República 
n•s 038, 161, 264, 287, 291, 292, 295, 378, 390 e 448, de 1980. 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 

N9 538/80, de 24 do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1980 (n' 3.044/80, na Casa 
de origem), retificando, sem ónus, a Lei n9 6~730, de 3 de dezembro de 1979, 
que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício frnanceiro 
de 1980". (Projeto enviado à sanção em 24 de novembro de 1980.) 

OF(CIOS 

Do Sr. ]\-"-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à re,·isão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 85, DE 1980 
(N• 3.714/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria a 12' Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional 
do Trabalho respectivo, institui a correspondente Procuradoria Regio
nal do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e dâ 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 Ficam criados por esta lei a l2f- Região da Justiça do Trabalho, 

que abrangerá o Estado de Santa Catarina, e, comjur:.;dição sobre ela, o Tri
bunal Regional do Trabalho da 12• Região, que terâ sede em Flo·rian6polis. 

Art. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região serã composto 
de 8 (oito) Juizes, com vencimentos e vantagens previstos na legislação em vi
gor, sendo 6 (seis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de in
vestidura temporária, repreSentantes, respectivamente, dos empregados e em
pregadores. 

Parágrafo único. Haverá I (um) suplente para cada juiz classista. 
Art. 39 Os juízes togados serão nomeados pelo Prsidente da República: 
I- 4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Con

ciliação e Julgamento, por antiguidade e por merecimento, alternadamente, 
com jurisdição na área desmembrada da 9• Região da Justiça do Trabalho; 

II --1 (um) dentre integrantes do quadro de carreira do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho; e 

III- I (um) dentre advogados no exercício efetivo da profissão. 
Parãgrafo único. Para fins de preenchimento, por mereciffiento, das 2 

(duas) vagas de juiz togado reservadas a magistrados de carreira, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 9• Região, dentro do prazo de dez dias, contados da 
publicação desta lei, elaborarâ duas listas tríplices, atendido o disposto no inM 
ciso I deste artigo, que serão encaminhadas ao Ministério da Justiça, por inM 
termédio do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 4~ Os juizes classistas serão designados pelo Presidente da Re
pública. na forma dos arts. 684 e 689 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
dentre nomes constantes de listas tríplices organizadas pelas Associações Sin
dicais de grau superior, que tenham sede no território da 12• Região. 

Parágrafo único. O Presidente do tribunal Superior do Trabalho, denM 
tro de dez dias contados da publicação desta lei, manda rã publicar edital con· 
vocando as Associações sindicais, mencionaâas -rieStC artigo, para que apre
sentem, no prazo de trinta dias, suas listas tríplices, que serão encaminhadas, 
pelo Tribunal Sup~rior do _Trabaiho, ao Ministério _da Justiça. 

Art. 59 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas e os Juízes Substi· 
tutos, que tenham, na data da publicação desta lei, ju'risdição sobre o terri· 
tório da 12f- Região, poderão optar por sua permanência, conforme o caso, 
no Quadro da 9• Região. 

§ J9 A opção prevista neste artigo serã manifestada, por escrito, dentro 
do prazo de trinta dias, contadOs da publicação da presente lei, ao Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região e terã carãter irretratável. 

§ 29 Os JUízeS do Trabalho Pfesldeiltf:s de iuntãs que optarem pela 9• 
Região permanecerão servindo na 12• Região, garantidos os seus direitos a 
remoção e promoção, à medida em que ocorrerem vagas no Quadro da 9• Re
giãõ, observados os critériOs- legais do preenchimento. 

Art. 6• O Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região terã a compe
tência atribuída aos Tribunais Regionais do Trabalho pela legislação em vi
gor. 

• Art. 7" O novo Tribunal serã instalado e presidido, atê a posse do Pre· 
sidente e V ice-Presidente eleitos de conformidade com as disposições da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, pelo Juiz togado mais antigo oriundo da 
Carreira de Juiz do Trabalho, computada a antiguidade de Classe de Juiz Pre
siâente de Junta de Conciliação e Julgamento. 

Parágrafo único. O novo Tfibuna-1 aprovará seu Regimento Interno 
dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de sua instalação. 

Art. 89 Uma vez aprovado e publicado o Regimento Interno, na sessão 
que se seguir o Tribunal elegerA o Prsidente e o V ice-Presidente, de conformi
dade com as normas da Lei Orgânica da Magistrratura Nacional. 

Art. 99 Atê a data da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 
12' Região, fica mantida a atual competência do Tribunal Regional do Tra
balho da 9• Região. 

§ l• Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, o Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região lhe remeterá todos os 
processos oriundos do território sob jurisdição do novo Tribunal, que não te
nham recebido .. vista" do Relator. 

§ 29 Os proceSsos que já tenham recebido .. visto" do Relator serão julga· 
dos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9• Região. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no Estado de 
Santa Catariria ficam transferidas, com seus funcioi1ários e seu acervo mate
rial, para o Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, sem prejuízo dos 
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direitoS adquiridos e respeitadas as situa_ções pessoais de seus juízes, vogais c 
servidores. 

§ 1• Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional do trabalho 
da 9• Região, a que se refere este artigo, são transferidos para o Tribunal Re: 
gional do Trabalho da 12• Região. 

§ 29 Os juízes: vogais c sérvidores transferidos na forma deste artigo conw 
tinuarão a aprcebcr vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Tra~ 
balho da 9• Região, até que o orçamento consigrie"ã:áTi'íbunal criado por esta 
lei os recursos necessários ao respectivo pagamento. 

§ 3• Poderão ser aproveitados no Quadro de PeSsoal do Tribunal ora 
criado, em cargos equivalentes, os funcionários requisitados de outros órgãos 
da Administração Pública Federal em exercício nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento subordinadas à jurisdição, desde que haja concordância do órgão 
de origem. 

Art. I I. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da 12• Região, com a retribuição pecuniária prevista na legislação 
em vigor, 2 (duas) funções de juiz classista e 6 (seis) cargos de juiz togado. 

Art. 12. Alêm dos cargos e funções transferidos ou criados na forma 
dos arts. 10 e II desta lei, ficam criados no Quadro de Pessoal da 12• Região 
da Jutiça do Trabalho, com os vencimentos e vantagens fixadoS pela legis
lação em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os cargos em comissão 
constantes do Anexo I do presente diploma legal. 

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, dentro do 
prazo de noventa dias, contados de sua instalação, abrirá concurso público de 
provas e títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto, depois de 
satisfeito o disposto no art.- 5'~' desta lei. 

Art. 14. Os cargos constantes do Anexo I, de que trata esta lei, serão 
providos após a intalação do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, 
com sede em Florianópolis, nos termos da legislação em vigor. 

Art. IS. Os servidores atualmente lotados nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento com jurisdição rio território da 12• Região da Justiça do Traba
lho poderão permanecer no Quadro de Pessoal da 9• Região, mediante opção 
escrita e irretratâvel, manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, den
tro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei. 

Art. 16. Fica criada, como órgão do Ministério Público da União junto 
à Justiça do Trabalho, a Piocuradoria Regional do Trabalho da 12• Região, 
com a competência prevista na legislação cm vigor. 

Parágrafo único. A Procuradoria Regional do Trabalho da 1'2• Região 
compor-se-â de 4 (quatro) Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, um dos 
quais será designado Procurador Regional. 

Art. 17. Para atendimento da composição da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 12• Região, ficam criados 4 (quatro) cargos de Procurador do 
Trabalho de 2• Categoria, os quais serão preenchidos de conformidade com a 
legislação em vigor. 

Art. 18. Fica criado o Quadro de Pessoal da.Procuradoria Regíonal do 
Trabalho da 12• Região, na forma do Anexo II desta lei, e seus cargos serão 
preenchidos de conformidade com a legislação vigente, sendo-lhes, entretan
to, aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificação e 
condições de trabalho fixados pelo Decreto·lei n• 1.445, de 13 de fevereiro de 
1976, com as alterações posteriores. 

Art. 19. O Ministério da Justiça, ouvido o Procurador-Geral da Justiça 
do Trabalho, promoverá a instalação da Procuradoria-Regional do Trabalho 
da 12• Região. ~-~-

Art. 20. Os juízes nomeados na forma do art. 39 desta lei tomarão poss_e 
em Brasília, perante o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Parágrafo único. A posse dos juízes referidos neste artigo deverá 
realizar-se dentro de 30 (trinta) dias contados da nomeação, prorrogãve~s Por 
mais 30 (trinta) d{as, "em caso de força maior, a juízo do Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho. 

Art. 21. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, através de seu 
Presidente, tomar todas as medidas de natureza administrativa para insta
lação e funcionamentO do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região. 

Art. 22. O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos especiais 
até os limites de Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) e de Cr$ 
25.000~000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), para atender às respectivas 
despesas iniciais de organização, instalação e funcionamento do Tribunal Re
gional do Trabalho da 12• Região e a Produradoria Regional do Trabalho da 
12• Região. 

§ 1" Os créditos aos quais se refere este artigo serão consignados, respec
tivamente, em favor do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Públi
co da União junto à Justiça dq Trabalho. 

§ 29 Para atendimento das despesas decorrentes da abertura dos créditos 
especiais autorízados neste artigo, o Poder ~x.ecutivo poderá cancelar do-

tacões consignadas nos orçamentos da 9• Região,da}ustiça do Trabalho, des
tinadas a despesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julga.' 
.mento desmembradas, outras dotações orçamentárils, bem como utilizar do~ 
tações constantes do orçamento do Ministério da Justiça. 

Art. 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 24. Revogam-se (.IS disposiçõeS em contrário. 
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MENSAGEM N• 401, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do Art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter a ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que cria 
a 12• Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho res
pectivo, e institui a correspondente Procuradoria Regional do Ministério 
Público da União junto ã Justiça do Trabalho, e dá outras proVidências. 

Brasília (DF), 25 de setembro de 1980. -Joio Figueiredo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• E.M(DAJ/0402, DE 22 DE 
SETEMBRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA JUSTIÇA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblka: 
Prosseguindo na execução do programa de reforma do Judiciário, com 

énfasc agora, à melhor distribuição de Justiça para a -população obreira, te
nho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência, para 
merecer aprovação e posterior encaminhamento ao CongreSso Nacional, a 
inclUsa minuta de Projeto de Lei que objetiva cfíiiY;- basicamente: 

a) a 12• Região da Justiça do Trabalho, que abrangerá o Estado de San
ta Catarina; 

b) o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, com jurisdição sobre o 
seu território e sede cm Florianópolis: e 

c) a correspondente Procuradoria Regional do Ministério Público. 
Trata-se, Corno se vê, de medida de longo alcance social e que, para sua 

proposição atual, mereceu cuidadosos estudos técnicos-deste Ministério e dos 
próprios órgãos interessados, havendo requerido, principalmente, fundadas 
apreciações do EgrégiO Tribunal Superior do Trabalho, tendo em vista o seu 
papel de coordenador das reiVindicações regionais e- de órgão representativo 
máximo da Justiça trabalhista. 

O projeto, não obstante constituir justo anseio das unidades benefi
ciárias, como atestam centenas de documentos processados neste Ministério, 
originários de Federações, Sindicatos, Associações- de Classe em geral, Parla
mentares e mesmo de autoridades executivas estaduais e municipais, repre
senta, sobretudo, a perspectiva de desafogo da 9• Região cujo Tribunal está 
sediado em Curitiba, no Estado do Paraná. 

Vale ressaltar, finalmente, que o Projeto em apreço estâ sendo apresenta
do sob o mais simples aspecto formal possível, adequando-se, assim, a reco
mendações técnicas e às conveniências configuradas- nos regimes de con
tenção de despesas. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de pro
fundo respeito. - lbraim Abi-Ackel, Ministro da Justiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.445, DE 13 DE SETEMBRO DE 1976 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores civi~ do Poder 
Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da 
llniào, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe co_nfere o art. 
55, item III, da Constituição, decreta: 

Art. J? Os atuais valores de vencimento, salário, provento e pensão do 
pessoal civil. ativo e i n-ativo, do pessoal civil docente e coadjuvante do magis
tério do Exército e dos pensionistas, decorrentes da aplicação do Decreto-lei 
n? 1.34~. de 24 de outubro de 1974, serão reajustados em 30% (trinta por cen
to), excetuados os casos previstos nos arts. 2'1,_ 3'1, 4'1, 5'1, 8'1, 99 e 17 deste 
decreto-lei. 

Parágrafo único. Em relação ao pessoal civil docente e coadjuvante do 
magistério da Aeronáutica, o reajustamento previsto neste artigo incidirá 
sobre os valores fixados pela Lei n9 6.250, de 8 de outubro de 1975. 

Art. 2'~ Os vencimentos mensais dos MinistrOs de Estado; dos membros 
da Magistratura, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público; 
do Consultor-Geral da República e do Oiretor-Geral do Departamento Ad
ministrativo do serviço Público serão fixados nos valores corfstantes do Ane
xo I deste decreto-lei. 

§ I'>' Incidirão sobre os vencimentos a que se refere este artigo, nos casos 
indkUdos no Anexo I deste decreto-lei, os percentuais de Representação 
Mensal especificados no mesmo anexo. 

§ 2'~ Os membros dos Tribunais, quando no exercício da Presidência 
destes. e o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral terão o valor da respecti
va Representação Mensal acrescido, respectivamente, de 10% (dez por cento) 
e de 5% (cinco por cento). 

§ 311 A gratificação prevista no art. 12 do Decreto-lei n'i' 113, de 25 deja
m~irn de 1967. nara os Juízes da Justica do Distrito Federal e dos Territórios. 
i·i~~ ;bs~~~i-d~ P~~~- ~~1~~-g~-~b~i de reÍribuiçào estabele~ido, para-~s--respecti~ 
vos cargos. no Anexo I deste decreto-lei. 

Art. 3"' Os vencimentos ou salãrios dos ça_rgos em comissão ou das 
funções de confiança integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores, a que se refere a Lei n'i' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serão fixados 
nos valores constantes do Anexo II deste decreto-lei, ficando a respectiva es
cala acrescida dos Níveis 5 e 6, com os valores fixados no mesmo Anexo. 

§ l '~ Incidirão sobre os valores de vencimento ou salário de que trata 
este artigo os percentuais de Representação Mensal especificados no referido 
Anexo II, os quais não serão considerados para efeito de cãlculo de qualquer 

vantagem, indenização, desconto para o Instituto de Previdência e Assistên
cia dos Servidores do Estado. ou proventos de aposentadoria. 

§ 29 É facultado ao servidor de órgão da Administração Federal direta 
ou de autarquia, investido em cargo em comissão ou função de confiança in~ 
tegrante do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, optar pela retri
buiçãO de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida de 20% (vinte 
por cento) do vencimento ou salário fixado para o cargo em comissão ou 
função de confiança, não fazendo jus à Representação Mensal. 

§ 39 A opção prevista no art. 4'1, e seu parãgrafo único, da Lei n9 5.843, 
de 6 de dezembro de 1972, far-se-á com base nos valores de vencimento ousa
lário estabelecidos nos Ánexos I e II, para o cargo ou função de confiança em 
que for investido o servidor e sem prejuízo da percepção da correspondente 
Representação Mensal. 

§ 49 Os valores de vencimento e de Representação Mensal, a que se re
fere este artigo, não se aplicam aos servidores que se tenham aposentado com 
as vantagens de cargo em comissão, cujos-proventos Serão reajustados em 
30% (trinta por cento),-na conf0rri11dade do art. 111 deste decreto-lei. 

§ 5'1 A reestruturação do Grupo-Direção e Assessorarrtento Superiores 
e a classificação, na respectiva escala de Níveis, dos c:argos em comissão ou 
funções de cofiança qu~ o integrarão far-se-ão por decreto do Poder Executi
vo, na forma autorizada pelo art. 711 da Lei n'? 5.645, de 1970. 

Art. 411 As gratificações correspondentes às funções integrantes do 
Grupo-Direção e Assistência lntermediârias, código DAI-110, serão reajusta
das nos vaioreS estabelecidos no Anexo II deste decreto-lei, observado o dis
posto no parágrafo único deste artígo. 

Parágrafo único. A soma de Gratificação por Encargo de Direção ou 
Assistência Intermediãiia Cúm a retribuição do servidor, designado para exer
cer a correspondente função, não poderá ultrapassar o valor da estabelecida 
para o respectivo cargo ou -emprego, acrescida de 20% (vinte por cento) do 
vencimento ou salário fixado para o Nível do Grupo-Direção e Assessora
mente Superiores. 

Art. 5? A partir de 111 de março de 1976, será aplicada aos servidores em 
ativídade, incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n9 
5.645, de 1970, a IX Faixa Gradual correspondente ao Nível 1 da classe que 
tiver abrangido o respectivo cargo ou emprego, com o valor constante da Ta~ 
bela "B" anexa ao Decreto-lei n• 1.348, de 1974, reajustado em 30% (trinta 
por cento). 

Parágrafo único. Em relação aos Grupos Defesa Aérea e COntrole do 
Tráfego Aéreo, Segurança e Informações e Planejamento, os valores de venci
mento ou salário fixados, respectivamente, pelos Decretos-leis n9s 1.392, de 
19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de 22 de abril de 1975, e pela Lei n• 6.257, de 
29 de outubro de 1975, serão reajustados em 30% (trinta por cento). 

Art. 6'1 A escala de vencimentos e salários dos cargos efetivos e empre
gos-permanentes dos servidores em atividade, incluídos nos Grupos de Cate
gorias Funcionais compreendidos no Plano de Classificação de Cargos, será a 
constante do Anexo III deste Decreto-lei. 

§ J9- As Referências, especificadas na escala de que trata este artigo, in
dicarão os valores de vencimento ou salário estabelecidos para cada classe 
das diversas Categorias Funcionais, na forma do Anexo IV deste decreto-lei. 

§ 29 Na implantação da escala prevista neste artigo, será aplicada ao 
servidor a Referência de valor de vencimento ou salário igual ao que lhe cou
ber em decorrência do reajustamento concedido pelo art. 5'i' deste decreto-lei. 

§ 39 Se não existir, na escala constante do Anexo III, Referência com o 
valor de vencimento ou salário indicado no parágrafo anterior, será aplicada 
ao servidor a Referência que, dentro da classe a Que perctencer o respectivo 
cargo ou emprego, na forma estabelecida no Anexo IV deste decreto-lei, con
signar o vencimento ou salário de valor superior mais próximo do que resul
tar do reajustamento concedido pelo art. 511, e seu parágrafo único, deste 
decreto-lei. 

Art. 79 Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de 
uma para outra Referência de vencimento ou salário, serão estabelecidos no 
regulamento da Progressão Funcional;- previsto no-a.rt. ~-da.Lein\1:5.645,-de 
1970. 

Parágrafo único. As Referências que ultrapassarem o valor de venci
mento ou salário, estabelecido para a Classe final ou única de cada Categoria 
Funcional, correspondendo à Classe Especial, a que somente poderão atingir 
servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação global 
da Categoria, segundo critério a ser estabelecido em regulamento. 

Art. 8'1 Os vencimentos do pessoal integrante da carreira de Diplomata, 
Código D-30 I, quando em exercícío na SeCretaria de Estado, serão os fixados 
n_o Anexo V deste decreto-lei, sobre eles incidindo os percentuais de Repre
sentação Mensal específicados no mesmo anexo. 



7128 Quarta~feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO 1\iACIOJ'\AI. ( St.•çáo II l "\itncmbro d(' 1980 

§ I" A Representação Mensal a que se refere este artigo não serã consi
derada para efeito de cáculo de qualquer vantagem, indenizaçào, proventos 
de aposentadoria ou desconto previdenciârio. 

§ 2" Os valores de vencimentos e de Representação Mensal, de que tra~ 
ta este artigo, não se aplicam aos i nativos, cujos proventos serão reajustados 
em 30% (trinta por cento), na conformidade do disposto no art._ 111 deste 
decreto-lei. 

Art. 911 A escala de vencimentos e salârios dos cargos efetivos e empre
gos permanentes dos servidores em atividade, incluídos no Grupo Magis
tério, Código M-400 ou LT-M-400, bem assim dos Auxiliares de Ensino, será 
a constante do Anexo VI deste decreto-lei. 

§ 1" Os cargos ou empregos de dirigentes de -onrversidades e de Estabe-
. .lecimentos Isolados de Ensino Superior mantidos pela União, relacionados 

no art. 16 da Lei n" 6.182, de II de dezembro de 1974, serão incluídos e classi
ficados no Grupo-Direção e Assessoramento Sup_eriores, não se lhes aplican
do o sistema de Incentivos Funcionais, inclusive os previstos no§ 19 do referi
do art. 16. 

§ 211 Os valores de vencimentos e salãrios, a que se refere este artigo, 
não se aplicam aos inativos, cujos· proventos serão reajustados em 30% (trinta 
por cento), na conformid_ade do disposto no art. 19 deste decreto-lei. 

Art. lO. Ficam instituídas a GratificaÇão de Atividade e a Gratificação 
de produtividade, que se incluem no anexo II do Decreto-lei n"1.34l, de 22 de 
agosto de 1974, com as características, definição, beneficiários e bases de con~ 
cessão estabelecidos no Anexo VII deste decreto~lei, não podendo servir de 
base ao cálculo de qualquer vantagem, indenização, desconto para o Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do EStado, ou proventos de apo
sentadoria. 

§ I' A percepção das gratificações de Atividade e de Produtividade su
jeita o servidor, sem exceção, ao mínimo de 8 (oito) horas diárias de trabalho. 

§29 As Gratificações de que trajã este artigo nã<? se aplicam ,aos servi
.dores integrantes dos Grupos- Magistério e Pesquisa CiCntífica e tecnológi~ 
ca, os quais estão sujeitos ao sistema de Incentivos Funcionais previstoS. na 
Lei n' 6.182, de 1974, nem aos do Grupo-Diplomacia. 

§ 39 A gratificação de Atividade serã concedida a membros do Minis
tério Público, nos casos e percentu.al especificamente indicados no Anexo I 
deste decreto .. (ei, aplicando-se a ressalva constante da parte final do ,caput 
deste artigo. 

§ 49 As Gratificações de Atividade e de Produtividade ficam incluidas 
no conceito de retribuição, para efeito do disposto no§ 211 do art. 39 e no pará
grafo único do art. 49 deste dcçreto-lei. 

Art. ll. O percentual referente à Gratificação por Trabalho com Raios 
X ou Substâncias Radioativas é fixado cm 40% (quarenta por cento), de con
formidade com a Lei n9 1.234, de 14 de novembro de 1950, e na forma estabe
lecida no Anexo VII de•te decreto-lei. 

Art. 12 .. Qs beneficiâr:_ios do Auxílio para Moradia, prevista no item IX 
do Anexo II do Decreto-lei n9 1.341, de 1974, passam a ser os indicados no 
Anexo VII de,$-te decreto-lei. -

Art. 13. Fica incluída no Anexo II do Decreto-lei n• 1.341, de 1974, sob 
a denominação de Gratificação por Produção Suplementar, a vantagem de 
que trata a Lei n9 4.491, de 21 de novembro de 1974, com as características, 
definição, beneficiãrlo!fe bases de concessão indicados no Anexo VII, com as 
,mesmas ressalvas aplicáveis às demais gratificações Previstas neste decreto
lei. 

Art. 14. Os ocupantes de cargos e empregos integrantes da Categoria 
Puncional de Médico ficam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas de traba
lho~ podendo, a critério e no interesse da Administração, exercer, cumulativa
mente, dois cargos ou empregos dessa categoria, inclusive no mesmo órgão 
ou entidade. 

§ }9 O ingresso rtas Categorias Funcionais de Médico de Saúde Pública e 
de Médico do Trabalho far-se-á, obrigatoriamente, no regime de 8 (oito) ho
ras diárias, a ser cumprido sob a forma de dois contratos-individuais de traba
lho, não fazendo jus o servidor à percepção da Gratificação de Atividade. 

§ 29 Correspondem à jornada estabelecida neste artigo os valores de ven
cimento ou salário fixados para as Referências especificamente indicadas no 
Anexo IV deste decreto-lei. 

Art. 15. Os ocupantes de cargos ou empregos _integrantes das Categorias 
Funcionais de Odontólogo, Técnico em Comunicação Social e Técnk'9 de 
Laboratório ficam sujeitos à jornada de 8 (oito) horas de trabalho, não se lhes 
aplicando disposições de leis especiais referentes ao regime de trabalho esta
belecido para as correspondentes profissões. 

Art. 16. Os atuais ocupantes de cargos ou empregos das Categorias 
Funcionais de Médico, Odontólogo e Técnico de Laboratório poderão optar 
pelo regime de 30 (trinta) horas semanais e os da Categoria de Técnico em 

Comunicação Social pelo de 35 (trinta e cinCO} horas semanais de trabalho, 
casOem que perceberão os vencimentOs ou salários correspondentes às Refe~ 
rências especificamente indicadas no Anexo IV deste decreto-lei, não fazendo 
jus-à Gratificação de Atividade. 

Parágrafo único. NOs casos de acumulação de dois cargos ou empregos 
de Médico, a opção assegurada por este artigo somente poderá ser exercida 
em relação a um dos cargos ou empregos. 

Art. 17. As retribuições dos servidores de que trata o art. 29 do Decreto
lei n" 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, serão reajustadas de acordo coiri o cri~ 
tério indicado no mesmo dispositivo e respectivos parágrafos, observado o 
disposto no art. 15 do Decreto-lei n' 1.341, de 1974. 

Art. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamentos em decorrência deste 
decreto-lei: 

I -os valores de:: vencimento e de gratificação de função, corresponden
tes aos cargos -em comissão e às funções gratificadas previstos no sistema de 
classificação de cargos instituído pela Lei n9 3.780, de 12 de julho de 1960; 

II - as gratificações, vantagens e indenizações mencionadas nos §§ 39 e 
4• do art. 3• e no§ do art. 6• do Decreto-lei n' 1.341, de 1974. 

§ 19 Os valores das gratificações pela Representação de Gabinete serão fi
xados em regulamento. 

§ 29 A norma constante deste artigo alcança os servidores não incluídos 
no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n' 5.645, de 1970. 

Art. 19. As diferenças individuais de vencimento, salário ou vantagem, 
a que fizer jus o servidor em decorrênCia da aplicação das faixas graduais ins
tituídas pelo Decreto-lei n" 1.541, de 1974, serão absorvidas pelo valor de ven
cimento ou salârio resultante do reajustamento concedido por este decreto
lei. 

Parágrafo único. O servidor continuará a fazer jus à diferença indivi
dual que venha a subsistir pOr forÇa-da aplicação deste artigo, a qual serâ ab

-sorvida, progressivamente, na mesma proporção dos aumentos de vencimen
to, progressão ou ascensão funcionais, supervenientes à vigência dos efeitos 
financeiros deste decreto-lei. 

Art. 20. __ O reajustamento dos proventos de inatividade, na forma asse
gurada pelo art. }9 deste decreto-lei, incidirá, exclusivamente, sobre a parte 
do provento- correspondente ao vencimento-base, sem reflexo sobre outras 
parcelas, de qualquer natureza, integrantes do provento, ressalvada, apenas, 
a referente à gratificação adicional por tempo de serviço. 

Art. 21. A partir de 19 de março de 1976, os titulares de cargos em co
missão e de funções de confiança, integrantes dos Grupos-Direção e Assesso
ramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, não poderão ser 
designados para o desempenho de funções de Assessoramento Superior a que 
se refere o Capítulo IV do Título XI do Título XI do Decreto-lei n' 200. de 25 
de fevereiro de 1967, na redação dada pelo Decreto~lei n9 900, de 29 de se
tembro de 1969. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às designações 
para funções de Assessoramento Superior ocorridas antes da data da publi
cação deste decreto-lei, não p,odendo, nesses casos, haver alteração nos valo
res da retribuição percebida pelos respectivos titulares em razão do exercício 
de tais funções, enquanto nelas permanecerem. 

Art. 22,_ Os órgãos da Administração Federal direta e Autarquias fede
rais deverão providenciar a redução progressiva dos respectivos Quadros e 
Tabelas Permanentes, m6diante extinção e supressão automáticas de cargos e 
empregos que vagarem em virtude de aposentadoria. 

§ }9 A norma constante deste artigo não se aplica aos integrantes do Mi
nistério Público e dos Grupos Diplomacia, código D-300, Polícia Federal, có
digo PF-500, e Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código TAF-600. 

§ 29 Para efeito do disposto neste artigo, deverão os órgãos e autarquias 
~ncaminhar ao Departamento AdministrativO do Serviço Público, a }9 de ju
nho e a I<? de dezembro de cada exercício, proposta para reformulação das 
respectivas lotações, observadas as nprmas legais e regulamentares pertinen
tes. 

Art. 23 O reajUstamento de vencimentOs, salários, proventos e pensões, 
concedido por este decreto-lei, e o pagamento das Representações Mensais e 
das Gratitificações de Atividade e de Produtividade, nos casos e percentuais 
esPecifi-cados, vigorarão a partir de }9 de março de 1976. 

Art. 24. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste decreto-lei serão 
desprezadaS as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que in
cidirem sobre o vencimento ou salãrio. 

Art. 25. O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Adminis
tração Federal- SIPEC elaborará as tabelas de valores de níveis, símbolos, 
vencimentos e gratificações resultantes da aplicação deste decreto~lei, bem as~ 
sim firmará a orientaçãO normativa que se fizer necessâria à sua execução, in
clusive quanto à aplicação do disposto no art. 21 e seu parágrafo único deste 
decreto-lei. 
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Art. 26. Continua em vigor o disposto no§ I • do art. 6• da Lei n• 6.036, 
de I• de maio de 1974. 

Art. 27. O reajustamento de proventos de aposentadoria previsto no 
Decreto-lei n9 1.325, de 26 de abril de 1974, com as alterações constantes des
te artigo, terá inicio a partir de J9 de maio de 1976. 

§ J9 O pagamento da importância de aumento, decorrente de reajusta
mento de proventos a que se refere este artigo, far-se-á em parcelas bimestrais 
c em percentuais a serem estabelecidos de modo que o novo valor de proven-~ 
tos seja totalmente atingido cm 19 de março de I 977. 

§ 29 O valor de vencimento que servirá de base ao reajustamento será o 
correspondente à classe inicial da Categoria em que seria incluído, mediante 
transposição ou transformação, o cargo ocupado na atividade, considerado o 
valor da IX Faixa Gradual estabelecida para a referida classe, resultante da 
aplicação do disposto no art. 59 deste decreto-lei. 

§ 3"' Para efeito do disposto no parãgràfo anterior, não serão considera
dos os casos de transformação de cargos ocorridos em Categoria Funcional 
diversa daquela em que estes seriam originariamente incluídos. 

§ 4"' Se as atribuições fnerentes- ao cargo em que se aposentou o servidor 
não estiverem prevista-s no nOvo Plano de Classificação de Cargos, tomar-se-á 
por base, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a Categoria Funcio
nal de atividadcs semelhantes, inclusive no que diz respeito ao nível de res
ponsabilidade, complexidade e grau de escolaridade exigidos para o respecti
vo desempenho. 

§ 5'? No caso dos agregados, a Categoria Funcional que servirá de base ao 
reajustamento dos respectivos proventos será aquela de atribuiçõe~ correlatas 
com as do cargo em comissão _ou função gratificada em que ocorreu a agre
gação, observado o disposto no § 29 deste artigo. 

§ 69 O reajustame-nTo-de proventos assegurado por este artigo incidirá 
sobre a parte do provento correspondente ao vencimento-base e acarretará a 
supressão de todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras re-
tribuições percebidas pelo inativo, ressalvados, apenas, o salário-família e a 
gratificação adicional por tempo de serviço. 

§ 79 Não haverá o reajustamento de proventos de que trata este artigo 
nos casos em que este jã sejam superiores ao_ valor de vencimento da classe 
inicial que servirâ de base ao respectivo cálculo. 

§ 8• Caberã ao Orgão Central do SIPEC elaborar Instrução Normativa 
disciplinando a execução deste artigo, be~.assim as tabelas com os valores de 
proventos reajustados e com os percentuais bimestrais de-pagamento a que se 
refere o§ I•. 

Art. 28. A despesa decorrente da aplicação deste decreto-lei serã aten
dida à conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 29. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposiçõeS em contrário. 

Brasília, 13 de fevereiro de 1976; 155% da Independência e 889 daRe
pública. - ERNESTO GEISEL - Armando Falcão - Geraldo Azevedo· 
Henning - Sylvio Frota - AntônJo FranCisco Azeredo da Silveira - Mário 
Henrique Simonsen- Dyrceu Araújo Nogueira- Alysson Paulinelli- Ney 
Braga - Arnaldo Prieto - J. Araripe Macedo - Paulo de Almeida Machado 
- Severo Fagundes Gomes- ShiJeakl Ueki- Joio Paulo dos Reis Velloso 
- Maurício Rangel Reis - Euclides Quandt de Oliveira - Hugo de Andrade 
Abreu- Golbery do Couto e. Silva -João Baptista de Oliveira Figueiredo-
Antônio Jorge Correa - L.G. do Nascimento e Silva. · 
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M>'-IOIU 011 
IJ'·»I*lOOf 
164-\Dflt 011 
I.T,.,.._iOOi 

rN-1014 w 
LT..Y."'10l4 

lroJ.$.10U ou 
lT-fl.'-lOlS 
NJ•tnn ou 
LT•I+I*lt'<CZ 

1*1\111 ou 
LT-Il-1-1011 

lf4•1015 "" 
LT•p.Jl.lO)S 

10+-tOIZ ou 
t.T•If.'-111'1~ 

lf'-1011 ou 
LNt~lOII 

lf.f-10:5-4. 011 
J,T·I+I-J,I)H 

)foL-1003 0\.1 

LT·lf.I.·IOOl 

lf4-10l9 w 
LT-1+4-lOlO 

tf+.lMO CIJ 
LT·I+HOCO 
JH-1009 ou 
LT·If.f-1009 

N+-1021 ou 
LT·l~HOZI 

1+1*1019 cu 
LT-H+-1019 

lf+1043ou 
LT·N+-1043 

lM-1016 ou 
I.T·Nf-1016 

..... ]031 ou 
LT•N+l831 

'*1011 ou 
I.T•If.l-1017 

N+-1036 "" 
I.T•NHOl6 

CLA~SI! I!SI'tCl~L • de S1 a U 
1:t.ASSI! I 

c:u.ssa A 
•lleUaS,t 
.... 33 • 41 

·CU.Sst! !SPECIAL • h Sl a U 
CLASSE t • 4• 4l a st 
CLAISI A • 41t :n & n 

a.ASS8 ltSri!ClAI. ... do 37 ll 3? 

.. daZ:4aSO 

c..1~~;~~ J:.'>ln:JA.t. - 1k ll o .\~ 

Cl.A."St U • ti,• Jtl n l! 

a..ASSI: ESPte'IAL. • de lt & l5. 

Cl.ASS! I • de- 21 • ll 

·d•lOaZ1 

O..ASSI! tsl'tCI.\L • « !<7 • 39 
a..<SSl! c - de l2 • 36 
WSS< I .. &: 16 • 31 
CL<SS< A .. de 19 :1 u 

CIAC:.'>Ii r~o::~n:t.\1. - tiC" 34 , ~c, 
OAS!;i! C • •k• JO 11 3) 
O~<:P.I • u.: l6 :J :~ 
C1kiS! A .. d"" ' '. n 

OA~t! E.'>PI!Cl)J. • ~ 3l 1 l.& 
O.A.'>SE J ·dl.'.:ó•ll """"". .. <k' " ... ~ 
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ANI:XO rv 

CAUGORIAS J 
_"_"_"'_o_s--f--'-'"-".:.''_o_•_"_•.___ c<HHco 

RHERI:MClAS DE 'fCNClMJ::N'fO 
OU SALARJO, POR CI.A:..SE 

C'IA'i.'il: (SI'f".CIAL - de 37 a 3') 

&) ~~~~~~;;,,~;l\~~.~Vl<l~~ 
Huvl~is 

t.N·Il•H ou 
l.'l·tfi·\OH 

N-f.lll~C• ull 

1.1'•/f'-IO:r. 

CIA'>':.I: D • .Jc ll a 3(. 
rtA<;:~rc ·cltJOall 
t~~ll •rk261l2Y 
nA'ISC A - 111! 20 a H 

I'I,A'õ'~l 1~>11\'L,\1, • ''" H • J' 
nl•~·l' t: • ,J~ lO ' lO 
nA:~·m M - Je Zl" zy 
C:IA'iSl:A. •d11U112l 

I) Au.tlllar t• Anu11 NH·lOHt ou CLASSI! C 

l:!/~!~~:~:~~~~~~ LT·Ni-i·U26 CLASSti I 

- ela U I 3Z 

• do lO • 27 
Oorn4d:a de lo hor;u) CLA!ISC A • da 11 a U 

j} ÀJ:fMC da D~r('u N."'•IOOI ou 

Florestd !.T·N!-!·1001 

CLASSE tSPECJA.1. • dt' H 1 36 
CLASSE C 8 d~r Z7 1 U 
CLASSE J • dr ZO a l6 
CUSSI!: A • dt' 1Z a ~t 

lr.) AuxlliH dt "!e-tu :oot-1010· ou 
rólotl;~ - Lf•).:M-1010 

Ct.ASSt ESPI!CIAL.-- de 27 1 2J 
CI.ASSE I • dt !O 1 26 
CLASSC A • ote l1 1 U OUTRAS AT!VID6 

DES Dt: stvEL 1-------+---+-----------1 
\1(1110 l J TtiC'ÍOn'Utll HN•IO~~ ou CLASSl' t:Si'l!CIAL- • de H 1 16 

(h~l· 1 ntrtl 011 

I. L ·N~I· I tHIU! 

oum,\S ATl \'!~ 

ll:S 11! Jdvt:l. 

~tlitltl 

~1-l(H,W U,l 

I.T-1.!'1-IUOO) 

:Tu~~·IIJ· 
(SJ-1100 ClU 
LT·SJ·UO:•J 

SIJXVIQlS 00 

l,'f·mJ•LtlU CI.A•:SI! J • o.lc III 1 2) 

10) AI:C'riiC' d•• ,L'It'1'.tro I\:J.l•ltl27 OIJ 

~~:~:j~'.tl o 1.1<:11 1 J,'!' ~-lUll 

A••• 11 ''', ... /1••1111 ""' 1 u:~ "'' 
lo> o I >IIII ~' l<~n01l• 1.1 ~H IIIJJ 

J.L.A:,:;t: lo. • .!t LI • li 

CI.ASSil t:SI'I!CIAL • da 31 1 39 
t:I.A:iSI\ D • d• lZ I lt 
t'\,1\!0':Il C 
1:1 A'•:•l: 11 
I'J,A't!:l! A 

• dr l7 1 H 
• o.lt :u • Jro 
" Út' I J 1 IV 

n) ~:~~·t~~~,j~~r~=·~~~~~ ~~:~!ioz:u CI.ASSr. !!SL'ItCIAI. • du l7 I 311 
~·u1 ~·1 ru 
AJ:C'ntc de Atloti<b HN·It101 OU 
llu Atf'UJ>C'O:IJ!Íf' l•i LT·NN•l807 

~f~=~;" "'~o '~:f?a ~=~~~oz~"' 
Aco:nt• d• ~aüdco ~N-1002 ou 
Publlc.a LT"IJM·lOOZ 
A&cnu dr hrvlça NH•1013 ou" 
dt E'nJ:t'nharil LT•t."M•IOU 

Cl.A:C:SE O • de 30 1 l6 

CLASSI! C • d;e U I Z9 

Cl-ASSE J ·de H • n 

CLASSE A • dt 1 • ' 

. Cl.ASSE E.'iPB:IAL ~ ck 34 .a J6 
o) ,\Jcntc.o dC' Assmtos 

d:~ ImAistrio ~bdt'l 
rc.olrõl -

N+-1013 ou CLASSE D • de 30 a ll 

p) Àl!l:l'ltt' t,l<) 1TIIII$P<'I" 
te ·~tarftllld c nü 
\ll~l -

~~~ J!~~~::~~r 
V•IMI• .. 

CV.S.'il: C .. da ZJ a 29 
LT·M+-102'3 c:t.ASSt B • d1 lO • 16 

1-N-lOll ou 
LT~!o.'l-lOll 

c:u.sst A. • de l • ' 

Cl.AS:::E l:."''t:rT,\L • ~~,. 31 :1 l3 
Cl.Jo.:>St::O •L!oHo.lO 
CI .. \SSt r.: • llo.: :1 u :6 
tlA';SI: 11 • •!.' \f'l • lto 
ClA'\$1! t.. • Li•· : • V 

------- ---·-···-· -- -------·· ---- -- -
4) T~J;n!C:O .Jo Ülbol'!, 

tiirlo 
(J on'\tlt.ln llc I 1\orns) 

r) ~t~!c:o U t.:~bor,! 

(Jol"!Uda de6 horas) 

I) Atente dll Cine!o· 
tOJTifia • Mi.c'I"'"' 
(il.a~:e~a 

(1,1[1!-it; I:Slu:I"L- • tk• J-.7 ~ :1';1 
ttt·l OOS ou t:LN;:)l; 1: • t.ll" J2 11 .\(, 
LT•tl'HOOS CLAS$11 lf • •I\' 7-1 :. 31 

t:V.SSI! A. • Lic ' .1 l\ 

N-1·1005 ou ·CU.S..~ c: • do- lO I ~' 

LT•t-1-HOOS CUSSl: D 

CU.SSF.A 

• c!r na zp, 

• ~Se- 4 a 11 

N+-lOll ou 

l.'N*lDll 

CUS.'!iF. E!:PECI.'L .. dc.o ll a lS. 
ClliSSE C • êc 21 t1 :n 
Cl.ASSr: I • Lie Zl a ZC• 
CLASSt::A ·Uc taU 

aJ.SSI! rA'>PO::L\l. .. do li • zo 
llWGORTI. •) Aaenta d...- Portaria TP·lZOZ cu 

LT·TP·UDl 
CUSSI:t: ·dC'UaU 
CLASSC 8 • de 7 a lZ 

OFICIAL I 
I<>ITAAU 
(l'P·llOO ou 

t.T-TP-1200) b) M:ltothta OUc::lal TP•lZOl ou 
LT•TP•l'ZDl 

ClASSI: A .. de 1 a l 

CLASSE I!SPECIAL • d11 21 a lS 
CtASSE I • de 16 :t l\1 
Cl.ASSE A .. de 11 a U 

A M E I O IV 

ca.uros t'A.TECOUAS CGD1C:O ~~~"~~fo. ~~~~r,~o 
FU!iÇIOt:J\1:> 

a) Têcn.ico de' Oc.-rcsu 
I::U$1: tsPB:W. • de S'Z a S4 
CIA.~C • do 41 a Sl 

Aãre:.~ c Controle LT·MCTA- CIASSli • * df 44 I 47 
do Trirco;.o Aért'u "'" CtA.S$1! A. ·dol!laU 

Dl:ftiS..I. APU:.A 
E rot.m:>l! 
00 """""' t.miJ b) Técnico ca In!o~ LT-Dr\CrA.-

çõu Ac1'01Úut1cai ll02' Ç[A'õ,')J! t::SPOCW. - d• 40 • u 
(l.T•EW:TA. - Controlador dc.o Trj l.T·MCTA-

ct.ASSl:. c - 4t' .,1 • l!il 
llCO) (llfO úroo ll03 CWSI! I .. dc-ll•l6 

CUSSf A ~delDalZ 

c:) ~~:i~oT~~~~ CUSSE. WOCIAL • ck 40 a '1 
LT-tw:I'A.• CLASSE C ·do31•U 

ot;;õc-s Ac-roruúní- "'" CU.SSE I - dtt 3:). l7 

'" C~ A - do ll 1 J.4 

Analist:~ de In!orwo<;ões LT·SI· CLASSE ESPECIAL. .. de S4 a 57 
SEaiii.'JO;A E UOl C1ASS!i • -c!.- u. 53 
lNIQtow;oes AruJbt.:z de s.curanç_a LT·SI- C1ASS!i A -dal7aU 
{LT·SI-lAOO)_ 

N.:lc:ionoll •t.'ObiliZDÇõlO 1402 

PL\NEJ,V>D::.NTO 
CLASS5 ESPD:L\L _ ... !LI S4 a S7 

P-1501 CWSE C ·dG-SlaSl 
(P-1500 "" Técnico de Planej.cn cu LT- C1ASS!i I ·da46aSO 
t.T-P-1500) to P-1501 cu..ssr:. A ·del7aU 

AHIIOV 

(A.rtlr:o I' do Dcoc:n.•to•hl n' l hM • d• 1.3 ,, trrere1ro •• 11176) 

~ ! ptPLD*fl4 

Cúdisot D•lOO 

g..!!!,W RJ DIPLOMATA 

CÕdir:o:· D~JOI 

-
Dc:no•ln•çio d1 chsu VC'IICi•e•t• •on11l Jt..opreso111Uçlo 

C•l ..... 1 

Nlftlttro lllle 11. Cl•n• U.400,00 "' 
Ministro de h, Clasu lO.OOO,OO "' 
Conselbr 1 ro l.lOO.tHt 

301-----~ 

-
1' Se-I:I'IOC.iria 6.100,00 "' 
2' Secr.tirh s.,,oo,oo lO\ 

l' Stcntir1o 4 .aoo,oo '" 

A N E X O VI 

Artigo 9' do Decrcto•lel n' 1 1145 del3 de teYorol:o!ct 1176) 

GJI.UPO ' NAGISTSJ.lO 

CODICO ' M·400 I 
I 

N!VEL leai.e df! trabalho Vcnciaento 
acns3l 

• lO horas tcaanah 6 .oo~:~-o 
s ZO honJ scaanais S.lOO,OO 

• 20 hpns seaanols ~.600,00 

' ZO horas uaanais c.ooo,oo 
2 20 bons scaands 2.100. 00 

I 20 horas u•ands 1.750,00 

DonoaJ.nação do Jtet&bt do trabalho Salil'io Mensal 
eapreeo 

C• I 
Auxiliar do Ensino 40 horaa a.ooo.oo 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 1980 
(Complementar) 

(N' 153(80, na Casa de origem) 

Altera. a redação do art. 6. o da Lei cOmplementar n. o 
28, de 18 de novembro de 1975, e dá outras Providências. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. 1.0 O art. 6.0 da Lei Complementar n.O 28, de 18 de no
vembro de 1975, passa a vigorar oom a .seguinte redação: 

"Art. 6.0 A criação e qualquer alteração territorial de 
Município somente serão feitas no período fixado na lei 
que dispõe, em cada Estado, sobre organização municipal 
(Lei Orgânica doo Municípios). 

Parágrafo único. A criação ou supressão de Distritos, 
Subdistritos e de suas sedes, bem como o !desmembramen
to do seu território, no todo ou em parte, para anexaçãO a 
outro Município, dependerão sempre de aprovação das Câ
maras Municipa.Ls interessadas, através de resolução apro
vada, no mínimo, pela msiorla absoluta dos seus mem
bros." 

Al't. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇJI.O CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.o 28, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1975 

Modifica o art. 6.0 da Lei Complementar n.0 1, de 9 
de novembro de 1967. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o COngresso Nacional decreta e -eu sanciono 
a seguinte Lei Complemenbar: 

Art. 1.0 O art. 6.0 da Lei Complementar n.O 1, de 9 de no-
vembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. s.o A crl.a<;OO e qualquer alteraçOO territorial de 
municipio somente poderão ser feitas no período compre
endido entre dezoito e seis meses anteriores à data da 
·eleição municloal." 

Art. 2.0 Esta Lei Coimplemlll).tar entrará em vigo:r na data de 
sua .publlcaçOO. 

Art. 3.0 Revogam-se as dlspooições em eontrárlo . 

Brasília, 18 de novembr() de 1975; 154.0 da Independênei'a e 87.0 
da República. - ERNESTO GEISEL - ArDJ.ando Falcão. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 87, DE 1980 
(N• 3.898/80, na Casa de origem) 

DE INICIAT!VA DO SIR. PRESIDENTE DA REP'OBLICA 

Dispõe sobre o provimento de cargos de J"uiz de Di
reito dos Territórios, nas condições que menciona, e dá 
outras providências. 

O Co1;1gre~w Nacional decreta: 

Art. 1.0 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ter
;itórios poderá promover concurso apenas para o preenchimento 
dos cargos de Juiz de Direito dos Territóros, até serem preenchidas 
as vagas atualmente exlstentes. 

Art. 2.0 A remoção de que trata o art. 50 da Lei n.o 6. 750, 
de 10 de dezembro de 1979, somente será permitida após 3 (três) 
anos de efetivo exercido dos aprovados no concurso de que trata 
o artigo .anterior. 

Art. il.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-sé as disposições em contrário. 
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MENSAGEM N.0 434, D1E 1986 

E..xcelentí.Ssl~os Senhores Membroo do COngresso NacionaL 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenl10 a honra de sub
meter à elevada deliberação de Vossas Excelêncla.s, acompanhado 
de Exposção de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça o 
anexo projeto de lel que "dlspóe sobre o provimento de cargos de 
Juiz de Direit.J cios Territórlo.s, nas condições que menciona, e dá 
outras prov!dêncLas". 

Brasília, 21 de outubro de 1980. - J<Jã<J B. Figueired<>. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.0 EM/DAJ/0447, DE 21 DE OU
TUBRO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA JUS
TIÇA. 

~xeelentís~imo Senhor Presidente da RE"pública.. 
Acolhendo proposta do Egrégio Tribunal de Justiça do DIStri

to Federal e d<Js Territórios, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência, para merecer posterior remess•. 
ao Congresso Nacional, Projeto de Lei que estabelece condições 
para aplicação de n<>rmas da Lei n.o 6. 750, de 10 de de20.mbro de 
1979 (Lei de Organização Judiciária do D!strito Federal e dos 
Territóros). · 

A m<!dlda está sendo pleiteada objetivando enfrentar de modo 
imediato e eficaz a situação d·a Justiça nos Territórios FederaiS, 
onde é notória e conhecida a carência de magistrados, cujo recru
tamento é feito através de concurso .público de provas e titules. 

De ressaltar, neste passo, que o Egrégio Tribunal de Jus·tiça do 
Distrito Fede~al e dos Territórios entende da maior conveniência 
a realização de concurso apena.<; para preenchim'ento de cargos de 
JUiz de Direito daquelas unidades. até serem preenchidas as vagas 
atualmente exlst<mtes. 

Valho-me do ensejo pa~a renovar a Vossa Excelência protestos 
de elevada estima e profunda respeito. - lbrahim A'bi .. Aekel,. Mf ... 
nistro da Justiça. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 3.'750, DE lO DE DEZEMBRO DB 1979 

Dispõe sobre a Orga11ização Judlelá.ria. do Dbtrlto Fe
deral e dos Territórios. 

.................. ;.~----~············---···--~-~---~·-···~··········· 

CAPíTULO II 

Do Provimento dos CargOS 
. . . . . . . . . . . -. ~ ..... :."~ ;-...... ···-··· .- ... ... :~ -·~- ~ ::-,_,. --~~ ........ _,._. ····· .... . 

Art. 50. O preenchim<>nto dos cargos de Juiz de Direito do 
Distrito Federal far-se-á, alternadamente, por promoção dos Jui
zes Substitutos do Distrito Federal e remoção, a pedido, dos Juizes 
de Direito dos Territórios. 

§ 1.0 Somente após dois anos de exerclclo em entrãncla po
derá o Juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, 
quem ac-eite o lugar vago, ou se forem todos recusados pela maio
ria absoluta dos membr~s do Tribunal de Justiça. 

f 2.0 As indicações para promoção, por merecimento serão, 
sempre que possivel, feitas em lista trlpllce. 

§ 3.0 No caso de promoção por antigü!dade, o Tribunal de 
Justi~a ,comente poderá recusar o J_uiz mais antlgo pelo voto da 
maicria absoluta dos seus membros, repetindo-se a votação até 
fixar-se a indicação. 
. . . . ·-· ~ ...... -- .. -~ ,;-:-_-:.;~ ~ ... ~ ............ -~·-·. ~.-.-~-..- ......... ~ ....... . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1980 
(N• 39/80, na Câmara dos Deputad<Js) 

Aprova o texto do Acordo para Evitar a Dupla Tributação em 
Matéria de Transporte Aéreo. celebrado entre a Repúbllcq, Federativa 
do Brasil e- a República da Venezuela, em Cart~cas, a 7 de novembro 
de 1979. 

O Congresso Nacional ~ecreta: 
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo _para Evitar a Dupla Tribu

tação em Matéria de Transporte Aéreo~ celebrado entre a República Federa
tiva do Brasil e a República da Veneluela, em Caracas, a 7 de novembro de 
1979. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi-
cacão. 

MENSAGEM N• 583, -DE 1979 

Excelentíssimos Senhores MembroS do COngresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44 inciso I1 da Constituição Fe

deral, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelên-

cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mínistro âe Estado 
das Relações Exteriores, o texto do Acordo para Evitar a Dupla Tributação 
em Matéria de Transporte Aéreo, celebrado entre a RepiíbHca fec.lerativa do 
Brasil e a República da Venezuela, em Caracas, a 7,.do novembro de 1979. 

Brasília, 17 de dezembro de 1979. - J<Jio Figuelreóo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPF /DAI/DTC/DAM·ll1273(680.4(B 46) 
(B 35), DE II DE DEZEMBRO DE 1979, DO SEJ'HOR 1.~; ,liSTRO 

DE ES:rADO DAS RELAÇÕES EXTERiORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente de República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o texto 

do Acordo para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Transporte Aéreo, 
firmado em Caracas, a 7 de novembro de 1979, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Venezuela. 

2. A semelhança de acordos anteriormente celebrados no gênero, o 
presente Acordo visa, através da isenção d_e impostos, a reduzir os encargo.s 
fiScais incidentes sobre lucros, receitas e ganhos de capital realizados por uma 
empresa de um dos Estados Contratantes no território do outro Estado, de-
correntes de operações de transporte aéreo no trAfego internacional, propor .. 
clonando, assiin~ condiçõeS mais vantajosas ao desenvolvimento do referido 
transporte entre os dois países. 

3. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente, considero o 
Acordo merecedor da aprovação do Poder Legislativo e, para tal, junto à pre
sente um projeto de Mensagem, a fim de que Vossa Excelência, ~e assim hou
ver por bem, se digne encaminhá-la ao Congreso Nacional, nos termos do art. 
44, inciso I, da Constituição FCderal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA VE· 

NEZUELA 
PARA EVITAR A DUPLA TRI!lUTAÇÂO EM MAT!::RIA 

DE TRANSPORTE A!::REO . 

O Governo da República Federativa do Brasil e·o Governo da República 
da v enezuela, 

Desejando concluir um Acordo para evitar a dupla tributação dos lucros 
dâs ·empreSaS dedicãdas às operações de transporte aéreo . 

Havendo examinado e verificado a reciprocidade de tratamento no que 
respeita ao regime tributário a que estão sujeitas tais empresas, 

Acordam no seguinte: 

Artig" I 
1. Com ressalva do disposto no Artigo II deste Acordo, todos os lu

cros, receitas e ganhos de capital auferidos por uma empresa de um dos Esta
dos Contratantes, provenientes de_ operações de transporte aéreo no tráfego 
internacional, estarão isentos no outro Estado Contratante de todos os im
postos desse outro Estado Contratante (excetuados os impostos municipais), 
que sejam ou venham a ser aplicáveis aos lucros, receitas e ganhvs de capital. 

2. O dispostc neste Artigo aplicar-se-ã, também, aos lucros provenienM 
tes da participação em um .. pool'', uma associação ou um organismo interna
cional de exploração . 

Artigo 11 
I. A isenção prevista no Artigo l será aplicada a toda empresa de um 

dos Estados Contratantes que, ni dãta da assinatura deste Acordo, servir re
gularmente um aeroporto localizado no território do outro Estado Contra~ 
tante. 

2. Tal isenção será aplicada, igualmente, a toda .:mpresa de transporte 
aéreo designada nos termos de Acordo sobre Transporte Aéreo entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República da Venezuela, que venha a ser ce
lebrado entre os Estados Contratantes, ou qualquer outro instrumento bilate
ral que eventualmente o substitua. 

3. Toda empresa de cada_ um dos Estados Con-tratantes que estiver 
isenta do imposto, de acordo com as disposições deste Acordo, apresentará à 
autoridade competente do outro Estado Contratante, somente prt.ra fins es
tatísticos, uma declaração anual de seus resultados financeiros, provenientes 
de operações de transporte ãéreo e de qUalquer operação a elas relacionadas, 
realizadas pela empresa nesse outro Estado Contratante, sem prejuízo do 
cumprimento de outras formalidades exigidas pela legislação interna de cada 
Estado Contratante. 
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Artigo III 

1. Os dois Estados Contratantes procurarão rezolver, de mútuo acor
do, atravês da celebração de consultas, qualquer dificuldade ou dúvida que 
surgir da aplicação deste Acordo. 

2. Se for necessârio manter consultas diretas entre as autoridades com·· 
petentes, estas realizar~se-ão dentro de um prazo razoâvel, após terem sido 
solicitadas por um dos Estados Contratantes ao outro Estado Contratante. 

Artigo IV 

Para os fins do presente Acordo: 
a) as expressões "um dos Estados Contratantes" c "o _outro Estado Con

tratante" designam a República Federativa do Brasil ou a República da Ve
nezuela, consoante o contexto; 

b} a expressão ~·empresa de um dos Estados Contratantes" designa o 
Governo desse Estado Contratante,_ uma pessoa fisic?.. residente desse Estado 
Contratante e não residente do outro Estado Contratante e uma companhia 
ou sociedade constituída de acordo com as leis vigentes nesse Estado Contra~ 
tante e que nele tenha sua sede efetiva; 

c) a expressão uoperações de transporte a~reo" designa a atividade co
mercial de transporte de pessoas, animais, bens e correio exercida pelo pro
prietário ou fretador das aeronaves; 

d) a expressão .. autoridade competente" designa, no caso da República 
Federativa do Brasil, o Ministro da Fazenda, o Secretârio da Receita Federal 
ou seus representantes autorizados e, no caso da Repü.blica da Venezuela, o 
Miriistério da Fazenda, Direção Geral de Rendas ou seu representante auto~ 
rizado. 

Artigo V 

Os dois Estados Contratantes notificar-se-io mutuamente, por escrito, 
através dos canais diplomãti~os, do cumprimento das exigancias legais para 
entrada em vigor deste Acordo. O Acordo entrará em \ligor na data da última 
dessas notificações e terã efeito com relação aos lucros, receitas ou ganhos de 
capital auferidos a partir de 1<~~ de janeiro de 1979. 

Artigo VI 

Este Acordo permanecerã em vigor indefinidamente, mas poderâ ser de
nunciado por qualquer dos Estados Contratantes, mediante aviso por escrito, 
entregue ao outro Estado Contratante, através dos canais diplomâticos, até 
30 de junho de qualquer ano ·calendãrio. Em tal c3.so, deixarã de ter efeito 
com relação aos lucros, receitas ou ganhos de capital que forem auferidos 
após 31 de dezembro do ano no qual o aviso de denúncia tiver sido dado. 

Feito em Caracas, aos 7 dias do mês de novembro de 1979, em dois 
exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igual
mente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer .. 
reiro. 

co. 
Pelo Governo da República da Venezuela: José Alberto Zambrano Velas.. 

É cópia autêntica. 
Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores. 
Brasília, 3 de dezembro de 1979. 
(Ilegível) 
Chefe da Divisão de Ates Internacionais. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comuni~ 
cações e Obras Públicas e de Finanças.) 

Publicado no DCN (Seção II), de 26-li;SO 

PARECERES 

PARECERES N's 1.122 E 1.123, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 35_. de 1980 que 
"estabelece normas de proteção à empresa. privada.' na .. 
cional, produtora de bens de capital e de serviços de en .. 
gcnharia". 

PARECER N.0 1.122, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 

O Senhor Senado·r Passos Porto c;onsubstancfia. no pres1ente 
Proj-eto {) pe.n~ra.1n.ento dra. _.;.,se:::~dação Br-a.s.r:ei!la. ;Pa.Tia o De..sen\"'0'1 .. 
virmento dia3 IndústriE:3 d:o ru~.::. muieo bem il1!berpr,e•bado :por IS:eU 
Presiden:be, Dr. W·aLclyT A. Gdannetti, quando _do ".seu magnífico 
depoimento" p&'ante •a C<Jm!ssão Pwliamentar de Jnquétiro diO 

AcOrdo Nudeii-r Brasti-A1imanha, ooa&ão em que àestla.cou, â:e 
furma marC!a:ru!•e <•a fragílidJade d3. L~gisl<ação P.r01tetoll"a da,. I'ndús
tria. de Bens de Oapltatte de s.erviços do Engenl:>axla 11;<> Pals, cuja 
única. p:roteção COiD~Ebte na "r.eGerva -d_e mercado" ® qu;e Wa.tam 
um:a IRieGo•lução do Ooruelho dre Dez.t:mYolvime-nto Industrial e 'O De
CJ.1eto· n.• 78.945, de 15 de dezembro <>> 1976. 

o F.rojeto .-en1 s:p.reciação, segunà.o 1afi.rmoa l!:t&U illllke a..n•t:.il', 
dá fomma !egrul às as'Plo:•açõoo dia A&sociação :sro.s;:,eWa. pam o De
senvolvilnenro das Indúotrias de Base, ootaooo-a, ool>l..1n, diO instru
mento de .apoio de que se cr:reGCente. no ~.e:ntido de melho·r pugna:r 
···na -dlefe.:.a; d.!a ~~omp:r:esa priva:C!a naci:m:ü e o seu .p!ivilégio no far
neclmento de bens od.e cap.~~a.J. 1e dle IS:erviçc.s, dle !engeu.tltaria.", visla.ndc, 
oomo ob.j.eti-v·o maio:r, a da.r iníCio ·ao "g.r:ande com.bwte à explo
r-ação -da.s .multiruaclonrad.IS", 001,11 o fortale·cinrento do oempreoorlado 
nacional e ,st>a prep31tação "pam compet!r n~ "l1BJilklng" int:enna
cianai••. 

A .P<ropooição, po•r seus alt.a1s- p.ropóSito3, :e po:r não !e!loonlbmr 
quaisquer óbices juridico-constitucionais merece aprovação, no 
que ;respe>ba à área .de CC>!llpetênda desta Comissão. 

Sala. .e<t.s Com1s·sõe•"3·. 27 de. 1a.goo.to d.:.: ISSO. -- A!ã:ysio Chaves, 
P·residentie - Franco Montoro, Relator - Cunha Lima. - Lás&ro 
Barboza - He-!vídio Nanes - Raimundo Parente - Bernardino 
Viana - Aderba1 Jurema - Moacyr Dalla - A1mir Pinto. 

. PARECER·N.0 1.123, DE 1980 

Da Comissão de Economia 

Re!ato.r: Senador Bernardino Viana 

Cumpr.e ·a. esta Con;ú;soS.ão de Economia. examJ..nar, qU!Mlto -ao 
mérito, o •P<'<>J etc> •d.e Lei oo S.·nado n.o 35, de l98G, que e..IJa.belere 
no-rmas dle proteçã·o à empr·E·~9. privadl·~ naclon•a.l, produtora de bens 
de .crupttale ~ 1c;ervi~o.3 ·d!e -engenhrur-!.a. 

Re"'•altancl-<> tratar-~e ·d:e um p::-ojeto técnieo, superpa.t>i;idáJr!o, 
fruto do con.:::·ensJ da ~p-e+riência exP'De.sarial ·e- do des-ejo ~ eman
cipação eoonômiro. e tecnolôgica da Pát:ri1a, o ·auto:, em sua ju.s
·tificaçáo • .a:firma que sua in.i.ci·a-tiva é ·llmla de.co . .m:-êneLa doas su.goo,
tC.e3 S,fA'.e~len'tra!cLa.s :P'~-1a. P..BDiiB. CA~!:ro"'..&ação Bm.;siletr.a pana o De
senvolvimento das Indústrias d:e BaS~a). A regui<r, transcreremos o 
teor <!e C·ua Jlli>tlflcação, a saber: 

"O presente P·ro1e~o s:e 1"8pO!"'ta: ·ao con1_1)rom.isso !S.S3oumido 
pe' a Oom1<São p,:cun::cta.- ée Inquérl·ro diO Acordo Nucleaa' 
Bwsia-Alema.nha. Quando· "' Presidente da Asrociação Bre
sllelra. j)all'a o D~:.anvclvimento daa Indústrias de Base 
(ABDmJ, Dr. Waudyr ·A. Giannettl, pronunciam o seu mag
nífico !(!'êp.of.mentc lJieiante "e.Se:L Co:nlssão, rbeve o.pon~uni
dad:~ •de 0all8n1lalr a f"aglll<!ade da leg!shção .protetc>ra da 
indústria de bens de C'apital e c>e se.rviçoo de Engenblaria 
!lJG pai,g. InformavG. qru.e só uma. :ReGOlução do conselho de 
D~.senvolv~ro índusbrlal e o Deor<>ro n.• 78. 9-4!5, de 
15-12-78; propunham wn1a ".resei'V'a de moeroa.rlo" às empre
sas naeiorua!s na á.roo, de fOil'necilnento de bens de <>api\ial. 
N.,..., oportunl<iade, intel'Vi no d;epo!mento do -.rente 
da. ABDm J>3..-'13. propor à CPI que O><>'icitoose ao <liep<lente 
o envio de sugestões a um Projeto de Lei que consubstan
ciasse as ooplrações da Ao310ciação na defesa oo mnprooa 
priv1ada .nacional e o seu privilégio ·no fornecimento de 
benos de capital :e Ce s.ervlço•:i-·ô!e-.engenh·ar:.•a. 
o P·roj1eto que ·ai ·es•.á é IB.. adaptação legislativa às suges
tões dia ABDm. ll: U!lll •esb~ inicial do Gran.dte Projteto que 
ha-.erá de ser feito vizo.nclo o fo.rt.a.J:eclmenro da empre&ll. 
de ca'PitaJ nadc.nal. ll: o inicio de g.roauLe combate à ex
plo'!'ação od~~ multinac~n._ah atn:l.véis de e~pedien·teSI cs 
m.a:i.s &b'a·r~o·s -qu•e i~.ibem ·a ·tr-an5f2'rêncLa e J..bSW'Ç[O de 
t~nologia e esmag~a.m :as- iniciativas <le criação e desenvol
vimentc do no.soo·- próprio pacote tecno-lógico."· 

A Propc.s!ção P"'etende que o apoio do Gov-erno F1ed""'al à em
presa privada nacional, especificamente a produto·ra de bens de 
c2pita! e dJe seil'Viços de engenharia, e uma vez ildrentifioocia qual
quer opo:rtuniodaiCle d:e inv·e~.tf.mento, ·se faç1a d:e forma- a e,s.gobM 
todas suas poss.ibillôades de pa!!ticipaçã10. 

Ntesre sentido, nos .prCJC<>sros d.e ·assocliação de Mplta.J :na.donal 
e >e13t,rangeiJro., o Gov-erno d:eve.r& d-ar ·:orio·rldadte e.:o SOcio nacloill3.l 
me.cLi..runte, se n-eces,sário, o ofe:rec:m·e:t~:~ de recursos oficiai_~ para 
a.~a c~pitalização. 

Quanto ·ao 'Sócio estr.angeia::o, este _dJev.e.rá ser p:refen.c1lé..lmente 
c que doer f51EN:oanoHa d1a· ·aJ:ertui'a da.. tec-nologia -eXterna de P'l'IOOeiSS'Os
e/ou j)<l'Od,ul:os, de forma " paGSib!ltta<' oo sócio naclona,J obte.: a 
.e:re.Uv-a .transferênci·a da tecnologia e sua aiSSlm.Uação. 

O Projeto •dete:mnina uma sérle ·C2 _p.riorldJa.des p.;:..r~ lf!. ,,__..uu
za.ção. absorção e nac-ionJ.·:iza-ção d:e tecn:J:ogi!a., bem cc:-.cc, condi
ciona a.s import·ações ou a.qtris.içõe3~ no P..aís, de bens de ea.pi:baJ. e 
serviç.c-3 .de ·e~ngenhari·a à inrx;dência de simnar n~...cion.·aJ. e/ou 
cap:acidz.de de proó.'ução, a:lém de Pr<>í>Or"-o reqr..Y.íbrto na. análise e 
aprovação .de p.roj etos doe form•a. 'f'. evi]a.r ta. mo lo,polizaçã:o ou o rc:x
oes.sivo número C e -etnpre.:.:a.:i na m2f'ma 11crlhe de pl"'du.-;;a'O. 
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Sem dúvida, a matéria é de real importância, pois envolve a 
produção de bens IS.ltamentle i:ntensivos em ciência. que são os. bens 
d:e c.apL'tlll. Estes simbollimm, em gnande mon•ba, a mra.teriaJ.iza.ç.ão 
do progresso cientifico alcançado r:or uma ação. 

1J comum, ·Wda<'ia, <lar-se um t"aJtamento à tacnol<Jgia. dis
sccrado de sua lmportânc.\a, como re·sulta<fo do processo de <le
senvclvimento cultural ·dos .povos e de, e<>ii>eclf!oomente, retrata.r a 
ciência a.plioad~s às técnicas ·e proce.s:soo pr.odut!vos. 

As !DeLaçõe3 ·de ds"Pen.dêncta :ent.l'e o dooenYÇJolvimento- c.u1tu,ml, 
.progre:::1.ro científico e 133 :técniCJa.S e ,pr(ICfeSsoo prodwtivos, tozm.raJm 
quase lmp"atlcá"eJ, quando não lml<leqwllldo, qualquer ·tenootlva. 
de otra,nsierência de tecnologia., daí o mérito da i!>recsente propo
sição, em prool.lii'·ar di!.slclplin1a·r o .processo .cte .assoc~ação de oapirba.l 
nacional e [estr.an~etro nesse seilltido .e fortaLecer o lempreS'Ial"ila.do 
rul.ICio:nal, prod-utor de bens de capital 1e <S:eTviços de enge:n.harla:. 

nez.sa f.orm•a, 150m_~ .pel,a aprovação do Proj~e·to de Uei do se
nado n.o 35/80. 

Sala ,.,., OomLsiSÕ€5, 20 de nov€1lllbl10 <1e 1900. - Teotôn.io Vuela, 
Põlesiden!Je- Bernardino Viana, RJela,tor- Lenoir Vargas- José 
Lins ..- Vicente Vuolo - José Richa. 

PARECERES N•s 1.124 E 1.125, DE 1980 

Sobre' o Projeto de Lei d-o Senado n.0 29, d.e 1980, que 
"obriga a identificação numéricn de motm·c:;; !Jelas fábri
cas produtoras de veículoS auto-motores, e dá outras pro .. 
vidências''. 

PARECER N.0 Ll24, DE 1980 

Da Comisaão de Constltn.ição e Justiça. 
Relator: Senador Amaral Furlan 
o projeto sob el<ame, 1c!e autorta. do ilustre Sen&:lor G&stão 

Müll<;r, estabelece' a obrigatoriedade da indúttria automobilistica 
identificar, com gravações numéricaí3 em alto relevo, COtlTOOil<m
dentes .a3 !:uas ..resp·ectl~ra.s séri:::G de fallrieaoção, tc.das .o:; motor.sa 
e chas.:f:s que ~aírem de suas lin.l1.as tde montagJem pai"a sexem co
mro-cializad.ol'>. 

Na Ju5tiflcação, salienta· o Autor que a me<l>c!a decorre ele não 
poueas "reclam.ações diOs consumidores c'Om referência à falV::t de 
iã;entiiioocão nos motor_e3 e chassis <de automóveis, ·caminhõe3;, tra
tores etc.,-o que V·em. permitindo furtos freqüentes deS"Be\J. veícUlos". 

Temos ra obsell'Var que, em v.en:iz.1.:1e a proposição i:nova :çor re
comendar as gravações ,pelo sistema de alto-relevo quando, atual
mente nos motores o são POI!' meio de rebaixamento (baixo rele
vo) e, nos chassis, a identificação nwnérica é promovida, normal
mente, através de ehapi!ll.hM. fixado.ll por rebltes, fáceis, portanto, 
<~<; serem adulterruda~ ·por melo de si~I~u'>les subStituição. tal oomo é 
com.um ocorrer com a cumpltcida:ie de ~'feTIOOs-v,elhos". 

o proJ~~ é, assim, útil no mérito e de"Vle osel!"- aprovado por não 
existirem, outrossim. óbices quanto ao aspecto jurídico-constitu
cional. 

Sala d•as Comlzsões, 4 de ]11n.h0 de 1980. '- Henrique de La Roo
que, Presidente -· Amaral Furlan, Relart.or - Moacyr Dalla - Ber
nardino Viana - Aderbal Jurema - Murilo Badaró - HClvídio 
Nunes, contrário - Almir Pinto. 

PARECER N.0 1.125, DE 1980 

Da Comissão de Economia. 
Relator: Senador Bernardjno Viana 
O !lusre Senador Ga.stão Muller propõe o Projeto d,e Lei do 

Senado n.0 29, de 1980, que obriga a idarutlficrução numérica. d:e 
motores pelas fábricas produtoras dte veículos ·automotores e dá 
outras providências. --- -

Especificamente, determina que •a• fábricas de veiculo.s auto
motot~es .sejam obrtgadas a ictentifiC!fui" com g:I'Iavações cr1uméricas 
em alto relevo, correspondentes as suas respectivas séries de fa
bricação, cada motor e chassi utiliZlados par-a fW..s de co..m•crciaJ:
zação. 

A .rwtlfieação do •autor é a ~eguinte: 
"Não ·ten1 sido poucas as <reclamações dos consumi'd'ores 
oom 'r.eferência à faHa de ~dentifi·caçOO nos motor-es -e chas
sis de automóveis, cami11l16es trator-es et.c., o que v~:!'ln r.-e,..
nútindo furlios freqüente5 <Cte.sse3 v.eículo.s. 
De fato, não estando estan'lpado :rw restJ:)ect~vo mo1~0! e 
chassis, em alto-rel'evo, o número de sua série de farica
ção, fácil s·erá a modificação das cairacterístieas ge•rajs do 
veiculo - tais como: cor, acessórios, estafamentos: etc. -, 
objetiv·ando o acobertamento do furto." 

A matéria mereceu a aprovação d:a douta Comissão de Con.c.~
tituição e Justiça, de cujo parecer de.s.taca.."!los a segu:nte obser
v·ação: 

~'Temos a observar que, em verdade a proposição inova por 
recomendar as gravações pelo sistema de alto-relevo 
quando, atualmenrte. nos motores, o são por meio d·e re
baixamento (baixo-relevo) e, nos chassis, a identificação 
nmnérica é .promovida, normalmente, a_través de chapinhas 
fixadas por rebitE'~, f/t.c.~is, pc·.:·knto, de serem adultera-· 
das por meio de s:mrples substituição, tal como é comum 
ocorrer com a cumplicidade de· "ferros-velhos". 

Na verdade, a proposição pretende in~itui,r mais um meca
nismo de controle na c01m.ercialização de veículo.s automotores, de 
f(llrma. a rr.esguardá-lcs da ·adu.lte'fa.ç§o dos ·seus númE"!'OS de ~êrie. 
o que tem propiciado um significativo comércio paralelo de veí
culos ·roubaAdos. 

De fato, trata-se de uma proposição que, se aprovada, se cons
tituirá em mais um instrumental de que se valerá o Estado para 
imperfeições no Sistema de Mercado. 

Do e~osto, somos pela aprovação do Proje-to de Lei do s~
na:do n.0 29/80. 

Sala das Comi.ssões. 20 ele novembro de 1980. - Teotônio Vi
lela,. Ptlesidlente - Bernardino Viana, Relatai!" - Lenoir Vargas -
José Lins - Vicente Vuolo - José Richa. 

PARECERES N•s 1.126 E 1.127, DE 1980 

Snbre o Projeto de Lei do Senado n.o 191, de 1979, que 
"dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de se
guros de ramos elementares". 

PARECER N.O 1.126, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre S_enador Lázaro 
Barboza, estabelece que as .seguradoras poderão parcelar, sem 
juros e impostos, os prêmios anuais de seguros elementares, em 
até 10 (dez) parcelas mensala e oonsecutiva.s. 

Diz o Autor na Justificação que, como o prazo atual para o 
parcelamento desses prêmios é exíguo - quatro meses - quando 
seja ultrapassado (jos bancos financiam os seguros em até dez 
prestações, cobrando juros e o Dnposto de Operações Financeiras 
;_ IOF~ além de custos de apólice", o que onera o .sistema, por is.so 
que a medida proposta, "ampllando o prazo de !racionamento dos 
prêmios anuais para até dez meses, benefida tanto as Seguradoras 
como os Segurados". 

.Diante do expo.sto e inexist!ndo óbices quanto ao a-specto ju
:1-ídico~coristituoional, nosso p.arecer é pela aprovação do presente 
Projeto. 

Sala da.s Comissões, 29 de agosto de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Almir Pinto, ·Re,la,tor - Nelson Carneiro -
Franco Montoro - Aloysio Chaves - Moacyr Dalla - Bernardino 
Viana - Amaral Furlan. · 

PARECER N.0 1.127, DE 1980 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador José Richa. 

:C:e acordo com os preceitos regim-entais, cumpre a esta douta 
comis.3ão de Economia apreciar o mérito do Proj-eto de Lei do ~e
nad·o n.o 131/79, que dispõe sobre o parcelam·ento dos prêm1os 
anuai.s de seguros de ramos elementares. 

De autoria do ilustre senador Lázaro Barboza, a proposição 
faculta às Sociedades Seguradores proceder, sem juros e impos
.tcs ao parcelamento dos prêmios anuais de seguros element.:r~; 
em' até 10 (dez) parcelas mensais -e consecutivas. 

Acompanha. o projeto ju.stificação do autor, onde apresent.a 
suas razões para a necess.!dade de dUatação do praw para o par
celamento dos prêmios anuais de seguros de ramos elem·enta.res, 
a saber: 

"Atualmente os ramos elementares de seguro, os quais, 
de acordo oom o Decreto-lei n.O 2.063, de 7-3-1940, se 
destinam a garantir perdas e danos, ou responsabilidades, 
provenientes de riscos de fogo, transportes, acidentes pe.~
soais e outros eventos que ocorram contra pessoas cu coi
sas dispõem ·ae prazo exíguo de quatro meses para o par
ce 1àmen to dos prêmios. 

Quando ultrapaSsa -este praro, os bancos financiam os se
guros em até dez prestações, cobran!'o juros e o Impos!'J 
de Operações Financei.ras - IOF, ruem d.e: custos de apo-
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lices. Com isto, as instituições financeiras quitam as Se
guradoras; mas, se os segurados não pagarem as pres
tações, elas debitam- as Seguradoras e n~o acionam o Se
gurado pela sua lnadimpléncia. Este fato, por si só jus
tifica, a aprovação do presente projeto, pelo alto alCance 
soo!al que contém, vez que, ampliando o prazo de fra
rionamento dos prêmios anuais para até dez meses, benefi
cia tanto as Se.guradoras como os Segurados. 
De fato, como se sabe, tendo a apUcação do seguro a fi
nalidade precípua de socorrer na eventualida_de de uma 
perda ou dano de caráter aleatório, em virtude deste seu 
i-mportante cunho so-cial, é de toda conveniência que o 
prazo em vigor, de parcelamento dos prêmios, manifesta
mente angusttoso, re que toma o .seguro um CO'IJ.tra:to one
roso, seja, pelo menos dobrado. Esta qnatação de prazo 
interessa sobremodo, não só as Seguradoras, que poderão 
dispDr de meios e condições favoráveis para a consolidação 
de linha de crédito própria, sem afetar a Vi<la dos demais 
oetores crediticlos, como também o Segurado, que pOderé. 
contar com pmw mais amplo para a quit,ação do prêmio. 
Acresce que, dispondo de um prazo maior, as instituições 
financeiras que atendem as Seguradoras com um vultoso 
montante de Vinte a vinte e einco bilhões de eruzelms 
anuais para financiá-las, poderão canalizar estes recursos 
para o comérclo, indústrla e outras fon~s_ de prodUção, 
já que as Segurãdora.s passariam a- prescindir deles." 

Esta Comissão nada ~tem a obstar quanto ao mérito da ma
téria. Trata-se de uma ampliação do prazo para o parcelamento 
dos ·Prêmios de seguros de ramos elementares, e que não i·mplica 
em maiores ônus para os Segurados. 

Dessa form-a, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Se
nado n.0 191/79. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Teotônlo Vi
lela, Presidente - José Richa, Relator - Lenoir Vargas - Bernar
dino Viana - José Lins - Vicente Vuolo. 

PARECERES N•s 1.128 E 1.129, DE 1980 

Sobre o 1Projeto de Lei da Câmara n,0 70, de ·1980 (n.o 
2. 641 :B, de 1981}, _n~ Origem~ que ''dispÕe sobre a inscrição 
de medicos-vetennarlos núhtares nos Conselhos Regionais 
de Medicina Veterinária". 

PAR,ECER N.0 1.128, DE 1980 
Da. Comissão de Segurança Nacional 

Relato-r: Senador 1\lurilo Badaró 

. Oriundo do_ Po~er Executivo, vem ao exame deste órgão Téc
n~co o presente. Pro3et9 de Lei, que dispõe sobre a inscrição de mé
~~~~~~~~áriOs mil1tares nos Conselhos Re~~onais de Medicin.a 

A matéria foi submetida à consideração do Congresso Nacional 
pelo Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição' 
acompanhada de exposição de motivos em que o Ministr.o do Exér~ 
cito salienta: 

- Os médicos-veterinários do Exército não fOram beniflclados 
pela L0i n.• &,681, d-e. 16 dJ agosto de 1979, que dispõe sobre a 
1nscriçao de ~edicos, crrurgioes-dentistas e farmacêuticos miJ.itaTeS, 
em serViço ativo nas Forças Armádas em Conselhos Regionais de 
Medicina, Odon tologla e Farmácia. ' 

- Com isso, há div·ergência de tratamento entre os militares 
dos Quadros de Saúde e de Veterinária do ,Exército. 

. - PGr eqüidade, toma-se necessárioo que oS médicos-veteri
narios do Exérctto·oojam inscritos nos COnselhos Regionais de Me
dicina Veterinária, nas mesmas condições estabelecidas pela Lei 
n.o 6. 681/79, para os profissionais da área de Saúde indicados. 

cA. Lei que dispõe sobre o exercício da pr<>fissão de médico
veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medlctna 
Vetelinária, é de 100'8, e tem o número 5. 517. Este Diploma, no· 
Capítulo II (arts. 5.0 e 6.0 ) trata do eiercicio profissional fixando 
a competência privativa do médico-veterinário. ' 

O texto em exame já foi aprovado pelaS Comissões e pelo 
Plenário da Câmara dos D"putados. 

Ressalta, da matéria submetida ao exame desta co-missão. o 
direito que as.siste aos médicos-veterinários militares de usu!ruí
rem, por eqüidade, dos benefícios atri-buí<ios a prOfissionais de 
categorias semelhante. 

Somos, portanto, pela aprovação do p\:esente Projeto de Lei. 

~a das Comissões, 19 de novembro de 1980. -_Jorge Kalume, 
Presidente - Mtuilo Badaró, Relator - Cunha Lima - Raimundo 
Parente - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 1.129, DE 1980 

Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Aimir Pinto 

A Lei n.o 5 .517, de 23 de outvbro de 1968, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos 
Federal e Regionais de Me.dicina Veterinária estabelece, no art. 2.0 , 

que só é permitido o exercic_io da p-rofissão de médico-veterinário: 

1 - aos portador.es de diplomas expedidos por escolas oficiais 
ou reconhecidas e registradas na Di:retoria do Ensino Superior do 
Ministério da Educação e Cultura.; 

2 _--aos profissionais diplomados no estrang-eiro que t-enham 
revalidado e reg\stra-é!o seu diploma no Brasil, na forma da legis
lação em vigor. 

Dessa forma, e de acordo com o art. a. o do mesmo diploma le
gal, o exercício das atividades profissionais só é permitido aos 
portadores de carteira profissional .expedida pelo COns·elho Federal 
de Medicina Veterinária ou pelos Conselhos Regionais.' 

.Por outro lado, o exercic\o profissioiral _- que compreende, 
entre outras, atividades de clínica, direção dos hospitais para 
animais, planejamento e execuc;ão da def.esa sanitária animal; di
reç.ão técnica-sanirtária de estabelecimentos industriais. comerciais 
e de pesquisa sanitária animal; peritagem sobre animais, inspeção 
e fiscalização sanitária e tecnológica de :;natadouros, frigoríficos 
etc. - é da competência exclusiva do médico veterinário. 

O Projeto de Lei que vem à análise deste órgão Técnico deter
mina a inscrição dos médicos-veterinários do serviço at_ivo do Exér
cito (onde integram o Serviço de Veterinária) nos Conselhos Re
gionais de Medicina V·eterinária. 

Para que se ·efetive a inscrição preconizada, é necessário que 
o interessado comprove a condição de médico-veterinário em serviço 
ativo no Exército~ Portanto, desde que prove a condição de médico
veterinário militar, o .profissional dessa categoria poderá benefi
ciar-se do disposto na Lei n.• 6.6'81, de 18 de ~sto de 1979, que 
possibilitou a inscrição, nos Conselhos Regionais respectivos, dos 
médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos, em serviço ativo nas 
Forças Armadas. 

A proposição é oriunda do Poder Executivo, e o :Ministro do 
Exército, em exposição de motivos ao Presidente da República, 
ressaltou a necessidade de corrigir-se a div.ergência de tratamento 
existente, entre os militares dos Quadros da Saúde e de veterinária. 

É evidente, na realidade, que se torna imprescindível a eqüi
dade, no caso em exame. Os médicos, cirurgiões-dentistas e farma
cêuticos mUi tares já foram beneficiados com a possibilidade doe 
inscrição nos Conselhos Regtonais que regulam o exercício das 
respectivas profissõ·as. Deixaram de s-er abrangidos, até agora, os 
médicos-veterinários. 

O Projeto de Lei que ora nos ocupa tem o objetivo de sanar 
a distorção. Opinamos, por isso mesmo, pela sua aprovação. 

S-ala das Comissões, 24 de novembro de 1980. - Henrique San
tillo, Viee-Presidente no exerciclo da P1·esidência -'Aimir Pinto, 
Relator - Adalberto Sena - Jorge Kalume - J'osé Guiomard. 

PARECERES N•s 1.130, 1.131 E 1.132, DE 1980 

Sobre o Projeto de ·Lei da Câma:ra n.o 46, de 1979 -
n.0 1. 775-B, de 1976, n:a. Câmara. dos Deputados -, que 
"dispõe snbre a ap·resentação de espetáculos musicais ao 
viro, aditando capítulos à Lei :n.0 3.857, de 2-2 de dezembro 
de 1960, que insLi.tuht a Ordem d.os Mús.\eos do Brasíl". 

PABECER N.0 1.130, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

O Projeto S·ob exame, oriundo da Câmara dos Deputados, acres
centa dispo.sitivo à Lei n.0 3. 857, de 22 de dezembro de ,196{), com 
o objetivo d•e estabele-cer normas quanOO à apresentação de e.spe
tácu:os musicais ~.-o vlvo, nos. ·astabelecimentos de diversões públi
cas. 

A matéria foi aproVada na Casa d:e--Orig·am. eom pareCeres fa
voráveis: das doutas Com!ssõe.s de Constituição e ·Justiça e de .Eco
nomia, Indústria e Comércio, tendo rece·bido substitutivo da Co
missão de_ Trabalho e Legislação Social. 

O ref-erido substitutivo, apresentado pelo Relator da matéria 
naqu·ela Comi.::.são, simplesmente tran.s:mudou o conteúdo do pro
j1et.o num capítulo da Lzi n.O 3.857/60, como salienta seu próprio 
Autor, mantendo-se na integra as medidas alvitradas. o que velo 
aperfeiçoar a proposiçfro- sem, contudo, alterar-lhe a essência. 
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'Diante do exposto e como in.exLstem óbices quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação. 

Sala das O:nni.<:sõe.s, 21 de novembro de 1_979, - Henrique de 
La ·Rocque, Preside·nte - Lá~aro Barboza, Relator - Cunha Lima 
- Almir Pinto - Raimundo Parente - Amaral Furlan - Murilo 
Badaró - Bernardino Viana. - Lenoir V a.rgas. 

·PARECER N.• 1.131, DE 1980 

Da. Comissão de Legislação Soelal 

Relator: Senador Ralmnndo Parente 

Oriundo da. Câmara dos Deputados, onde a matéria foi apro
vada com par·.eceres favoráveis das doutas comissões que a exami
naram, o presente .Projeto visa a aditar normas às estabelecidas 
pela Lei n.0 3.857, de 22 d·a dezembro de 1950 relativas à apresen
tação de espetáculos musicais ao vivo, nos' estabelecimentos de 
diversões públicas. 

A proposição recebeu emenda substitutiva da COmissão de 
Trabalho e LE·g!slação Social, na casa, de origem, que, apenas, a 
aperfeiçoou, sem, contudo, altre~ar-lhe a essência. 

Na Justificação, diz o ilustre autor do Projeto, Deputado Jorge 
Paulo: 

"COnsiderando que, em Direito Trabalhista, exiSte uma 
norma estipulando a T·~lacão de dois terçcs, tanto- em 
número quanto no montanté pago .a 1brasileiro, entendemos 
que e.s.se dispositivo legal deva estender-se ao traba:ho ar
t:ístico em idênticas proporções." 

O que se persegue, é, portanto, a aplicaçã;o da conhecida "Lei 
dos Dois Terços'' aos artistas intérpretes e músicos que apresen
tem e.spetáculos musicais ao vivo em e.stabelec~qtentos de diversão 
pública. 

Par.ece-nos justa a medi<la, não só no campa sócio-econôrn1co, 
como no Dir<>ito Trabalhista, tornando-o mais :>brangente e eficaz. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto. 
Sala d-as Comissões, 9 de outubro de 1980_. - Helvídio Nunes, 

Pr:e.sid·ente - Raimundo Parente, Relator - Humberto Lucena -
Franco 1\l<>ntoro - Nelson Carneiro - .Jutahy Magalhães. 

PABEOER N.0 L 132, DE 1980 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

Sob exame o Proj-eto de Lei da Câmara, de iniciativa do ilustre 
Deputado Jorge Paulo, que dispõe sobre a apresentação de espe
táculos musicais ao viro, aditando capítulo à Lei n.O 3.3-57, de 22 
de dezembro d·e 1960, que Instituiu a Or<iem _ _dos Músicos do Brasil. 

Justificando sua proposição salienta o autor: 
'~É s~bido que certos estabel·eclmentos contratam artistas 
estrangeiros a preços exorbitantes, enquanto alegam in.su
ficiênc!a de verbas quando se trata de remunerar o artis-

f! ~~-~íc~~~~o:~~I~~r:d~u!, :~a~J~e~~ ~~:~!~~~~~· t~~u; 
em numero, quanto no mcntante pago a brasile-iros, en
tendemos que esse dispositivo legs.l deva ·estend_er-se ao 
tra.balho artístico em idênticas proporções. 
Pretend!emos_. e_om a aprese-ntação do pr.esente projeto. 
corrigir as distorções existentes no já d·ep!asiado augusto 
campo do trab:J.lho do artista brasileiro. 
COnvenie·nte seria aduzir que nada temos contra o.s artis
tas visitantes que nos traz.em o fulgor do seu talento e 
nos atualizam .sobre a evolução da :mús:c_,a forânea. 
Devemos, porém, mantermo-nos atentos- à comp.ensação 
pecuniária dos nossos próprios talentos e assegurar-lhes, 
não só quanto à possibilidade de apresentar-:s.e a um pú
baco sedento das produçCe.s _na..c1onais, como t'ambém uma 
proporcionalidade nos proV€'ll_tos econômico.s por eles au
feridos nessas apresentações. 
COnvictos eEtamos de que o presente proj-eto, s-em ofender 
à tradicional receptividade brasileira à cultura externa, 
assegurará ao artista patrício a certeza de uma divisão 
equânlme, não .só de uma retribuição, como sobretudo, da 
atenção do público." . 

Na Câmara dos DEputados, o proj·eto foi apreciado pelas 0:::1-
missões de Constituição e Justiça, de TrabalhQ e Legislação Social 
e de Economia, Indú;stria e OOmércio, C·:Jlhe-ndo parec-er-es favorá
Veis. Sua aprovaçã-o em_ Plenário se deu_ em sessão de 19 de junho 
d:e 1979. 

Tramitando no-senado Federal, manifestaram-s-e pela aprova
ção as Oomissõe.s de Constituição <::- Justiça e de Legislação S.ocial. 

Trata-se d·e proposição que obj etiva a apresentação obrigató
ria de no mlnimo 2/3 (dois terços) de aJitlstas intérpretes e músi
cos l>raslleiros, no.s estal>eleclmentos de diversões públicas. 

A medida é justa sob todos os aspectos, protegendo o artiSta 
naciona:l. 

No que se ref·er.e ao aspecto financeiro - competência regi
mental da COmissão de Finanças - destacamos a multa de 1 a 10 
salários mínimos vig·zntes no Est;;tdo, por espetáculo. A multa será 
reajustada na forma da Lei n.O 6. 205, de 29 <ie abril de 1975. 

Face as razões expostas, mamife.stamo-nos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 46, de 1!179. 

Sala das Comissões, 20 <ie novembro de 1950. - Cunba Lima, 
Pres!d·ente - Vicente Vuolo, Relator_- Saldanha Derzi - Ammal. 
Peixoto - Raimundo Parente - Affonso Cama.rgo - .José Richa. 
- .Jutaby Magalhães - Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- No Expediente lido, consta o 
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1980, que receberá emendas, na primeira 
comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos 
termos do art. 141, II, h, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu a Mensa
gem n• 311, de 1980 (n• 541/80, na origem), de 24 do corrente, pela qual o Se
nhor Presidente da República, nos tennos do disposto do art. 42 item VI, da 
Constituição, submete ao Senado proposta do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda para que o Governo do Estado da Paraíba, seja autorizado a realizar 
operação de crédito, para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDEN"I:E (Nilo Coelho) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Sr. Presidente, desisto do uso da 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobres ... 
nadar Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PD5- PA. Pronuncia o seguinte discur· 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Conselho de Desenvolvimento Eco~ 
nômico, no dia 19 deste mês, por decisão do eminente Presidente João Figuei
redo, autorizou a execução do conjunto do projeto e empreendimento deno
minado- Projeto Carajâs: 

Essa decisão presidencial amplia e completa a decisão tonlada pelo Presi· 
dente no dia 15 de outubro último. Nessa data, igualmente em reunião do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Presidente João- Figueiredo ha
via autorizado a implantação do Projeto Ferro-Carajâs, parte do grande pro
jeto aprovado no dia 19. 

O grande Projeto Cafajâs, segundo comunicaçãO com que ine honrou o 
nobre Ministro das Comunicações Sociais, Dr. Said Farah, desenvolver-se-â 
em extensa parte dos Estados do Parâ e do Maranhão, área compreendida en
tre os rios Amazonas~ Xingu e Parnaíba, até o paralelo de 8 graus sul. 

A. autorização presidencial possibilita a execução de serviços de infra
estrutura, com ênfase na criação e utilização doS corredores de exportação da 
produção de Carajás. Tais serviÇos compreendem, além de outros neces
sários, a ferrovia serra dos Carajâs-São Luís, instalação e ampliação do siste
ma portuário, obras para cri3.ção de hidrovias, com capacidade para trans
porte de grandes volumes de cargas, e aproveitamento hidrelétrico dos rios da 
região. 

Simultaneamente, serão desenvolvidos projetas de pesquisa, prospecção, 
extração, beneficiamento, elaboração primária ·ou industrialização de mine
rais encontrados na região da serra dos Carajâs. Inclui também projetas de 
agricultura, pecuâria, pesca e·agroindústria, reflorestamento, beneficiamento 
e industrialização de madeira. 

Parte do projeto são, também, o aproveitamento de outras fontes energé
ticas-disponíveis na região, ·e as demais atividades económicas necessárias ao 
desenvolvimento dessa ârea. 

A fim de acel~rar _o processamento dos projetas e sua implantação, o 
Presidente João FigUeiredo deverã colocar a região em regime especial de in
centivos tributários e financeiros. Em ·consCqiiência, o Senhor Presidente da 
República criarâ na estrutura da SEPLAN um Conselho Interministerial do 
Grande Carajás. Sua finalidade será coordenar, promover e executar, de for
ma integrada, as medidas necessãrias à viabilização dos projetes e à conces
são dos incentivos anteriormente referidos. O Conselho Interministerial do 
Grande Carajás será íntegrado pelo Ministro-Chefe da SEPLAN, que o presi
dirá; pelo Ministro das Minas e Energia, que serâ seu Vice-Presidente; pelos 
MinistrOs dos TransporteS, da Indústria e do Comércio, da Fazenda, do Inte
rior e da Agricultura. 
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Senhor Presidente, Senhores Senadores, como se sabe, essa grande 
província míner3.1 de Carajás está inteiramente situada no Estado do Pará, 
entre os rios Tocantins e Xingu. Todos os projetes federais envolverão, neces· 
sariamente, uma cooperação a nível estadual para os serviços de infra
estrutura física e social, e para uma adequação indispensável entre o planeja
mento estadual, regional e federal. Daí é fácil se concluir que nesse Conselho 
Interministerial deverá o Governo incluir, necessariamente, um representante 
do Estado do Parã, que será o elo de união entre a programação federal e o 
planejamento a nível estadual. 

Esse Conselho Interministerial terâ incumbência, entre outras, de estabe
lecer polfticas e objetivos e critérios referent-es à apreciação e aprovação dos 
programas e projetes específicos, para fins de concessão de incentivos e su-· 
pervisão de alocação de recursos para aplicação nos projetes e programas 
aprovados. 

Segundo se anunciou na histórica decisão do dia I9 deste mês, o eminen· 
te Presidente João Figueiredo espera que, com a criação do Conselho Inter
ministerial, será possível reduzir substancialmente os prazos de análise e 
aprovação de projetes. Prbcurou, também, estabelecer um interloçutor único 
com os investidores interessados na ativação de projetes concretos. 

Uma vez aprovados pelo Conselho, tais projetes serão considerados pre
ferenciais para as licenças e demais providências administrativas relacionadas 
com a sua execução. . 

O Projeto Grande Carajás ê concebido como um projeto voltado para a 
exportação, com a finalidade de gerar novas divisas, em valores compatíveis 
com as necessidades do Brasil nos próximos anos. 

O investimento total está estimado no equivalente a cerca de 28 bilhões 
de dólares, excluídos o Projeto Ferro-Carajãs e o projeto de Estanho, com a 
redução da cassiterita, a ser estudado convenientemente. Vinte e oito bilhões 
de dólares a serem aplicados nos próximos 10 anos, os investhqcntos serão 
feitos em larga proporção sobre a forma de capitalização da empresa de ma
neira a evitar pressões inflacionárias adicionais. 

As exportações de minérios in natura, beneficiados, elaborados ou indus
trializados deverão gerar recursos em moeda estrangeira - quando atingir 
sua fase de plena produção- da ordem de IO a II bilhões de dólares anuais. 
a preços de hoje. 

Todos os serviços de mineração ficarão sob controle' estritamente nacio
nal. Para as fases de processamento e industrialização dos minérios, serão ad
mitidas. associações, dando-se preferência a empresas que se coMprometam a 
_garantir a venda dos produtos. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, eis aí, sem dúvida alguma, uma 
noticia alvissareira, mas que comporta alguns esclarecimentos adicionais. Em 
primeiro lugar, é preciso situar no espaço geogrãfico esta área que constitui a 
grande província mineral de Carajás. 

Ela está situada nos Municípios de Marabâ e São Félix do Xingu, no Es
tado do Parã, a cerca de 780 km de São Luís, Capital do Estado do Mara
nhão, a 550 km de BClém e a 130 km do núcleo urbano mais importante, que! 
a cidade de Marabã. 

Os minérios jã identificados, ferrosos e não-ferrosos, nessa área, constam 
de um extraordinário elenco divulgado pelo Ministério das Minas e Energia. 

Cito, em dados globais, as informações oficiais que chegaram ao meu co
nhecimento. 

Manganês: reservas da ordem de 60 milhões de toneladas, com teor mé
dio de 43%. 

Co~re: o potencial cupdfero na região de Carajás é considerável, poden
do súperar - segundo anuncia o Ministério das Minas e Energia - cm im
portância estrÇlté_gica. o próprio minério de ferro. 

Trata-se de uma reserva de um bilhão de toneladas, com minério de 
cobre com teor da ordem de 0,5 a I%. 

Bauxita: 40 milhões de toneladas com teor médio de 45%. 
Níquel: a jazida estã localizada a cerca de 50 km do terminal de Carajãs, 

próxima à futura linha de transmissão de força de Tucurur. Reserva superior 
a 47 milhões de toneladas, com teores entre 1,2 a 2,2% de níquel. 

Os trabalhos de pesquisa já dimensionaram a reserva de estanho: mais de 
13 mil toneladas de concentrados de cassiterita, e permitem a estimativa de 
um potencial total da ordem de 100 mil toneladas para produção de estanho. 

Ouro, com ocorrências bastante promissoras, na serra das Andorinhas, 
aproximadamente a 120 km da serra Norte, e na serra Pelada, ou serra Leste, 
parte integrante da concessão de minérios de ferro da AMZA. Serra 'Pelada, 
mina descoberta no início de 1980, produziu, no perfodo de maio a agosto 
deste ano, 3,2 toneladas de ouro. As reservas estão estimadas em 100 tonela
das. 

Senhor Presidente, faço agora referência indispensável ao minério de fer
ro, cuja grande jazida está localizada ao longo dos dois flancos da serra dos 
Carajás- serra do Norte, serra do Sul- separadas por uma distância de 35 

km. São cerca de 18 bilhões de toneladas, com uma concentração de minêrio 
de ferro de alto teor: 66%. 

Para a exploração desses recursos minerais, a programação do Governo, 
constante do grande Projeto Carajãs, ainda delineado em termos gerais, im
plica na constituição de 4 núcleos de vocação industrial: três no Parâ e um no 
Maranhão, a saber: Carajás, Marabâ, Tucuruí, Vila do Conde e São Luís do 
Maranhão. 

Para. a realização do complexo mínero-industrial-agrícola são considera
das as seguintes obras de infra-estrutura: a usina hidrelétrica de Tucuruí, a 
ferrovia de Carajãs-São Luís, transporte fluvial Trombetas-Belém-Vila 
do Conde, 'transporte fluvial Belém-Marabã, eclusa de Tucuruí, que serâ o 
elo de ligação no rio Tocantins no trecho lpixuna-Vila do Conde. 

Senhor Presidente, em virtude da escassez de tempo que o Regimento me 
reserva, vou deixar de apresentar outros detalheS que pretendo trazer ao co
nhecimento do Senado, oportunamente, mas creio indispensável registrar que 
no chamado esboço dos projetes se inclui uma produção de 1 milhão e 60 mil 
toneladas/ano de concentrado de cobre. com teor de 32%, do qual será recu
perado como subproduto o ouro. Metade da produção do concentrado 
destinar-se-â ao suprimento de outras empresas que estão implantadas no 
Brasil, reduzindo significativamente as necessidades de importação. 

Cobre metálico. Produção de 160 mil toneladas fano, a partir de outra 
metade do concentrado produzido na área. Onde será implantada a metalur
gia .do cobre? Nesta fa~ preliminar, não há uma definição. 

Ouro. Produção de 6,5 toneladas fano, recuparado na metalurgia local 
do cobre. Onde será instalada essa redução? Supostamente ao lado, próximo 
à redução ou metalurgia do -cobre. 

Alumínio. Além dos projetos ALBRÁS/ ALUNORTE, que hâ mais de 
cinco anos estão para serem efetivamente implantados, já se encontra em fase 
de execução a instalaçij,o de uma redução de Itaqui, para beneficiar bauxita 
do Trombetas e; possivelmente, de Paragominas, cuja grande reserva fica a 
uma distância de 100 quilômetros do traçado da ferrovia Carajâs-ltaqui. 

Níquel. O estágio atual das pesquisas geológicas permite estimar a re
serva, como jâ declarei, em 47 milhões de toneladas. Apesar do níquel ser um 
mineral abundante no Brasil, a produção de ferro-níquel exige uso intensivo 
de energia elétrica, da ordem de 15 mil quilowatts/hora por tonelada de 
ferro-níquel. 

O projeto para aproveitamento de niquei considera apenas o potencial 
de jazidas do seguimento denominado Vermelho, em Carajás. Local dessa in
dústria: ainda não definido oficialmente. 

Manganês. Produção destinada à exportação e à metalurgia, com uma 
capacidade adicional de ferro-ligas de manganês a ser rigorosamente defini
da. Local da indústria não divulgada oficialmente. 

Ferro. Alêm do projeto de ferro exclusivo da Companhia Vale do Rio 
Doce, que se acha em desenvolvimento e deverá produzir 35 milhões de tone
ladas fano de minério de ferro, outros projetas a base do ferro deverão ser ins
talados na região. São eles: sintetização do minério de ferro, gusa, ferro es
ponja, semi-acabados de aço, coque. Local da indústria já divulgado pela im
prensa em publicações hebdomadãrias: São Luís do Maranhão. 

Silício metâlico. Indústria com localização não definida. 
Estanho. Extraído da ãrea de São Félix do Xingo. Local da indústria 

também não divulgado oficialmente. 
Ao lado desse projeto para aproveitamento das riquezas minerais, hã um 

vasto programa no setor agrícola e na pecuária, envolvendo investimento ele
vadíssimo. 

Não vou, Senhor Presidente e Senhores Senadores, detalhar o setor agro
pecuário, porque exigiria, sem dúvida alguma, uma exposição circunstancial 
ao Senado, impossível de ser colocado dentro do espaçao de tempo de que 
disponho. 

O Sr. AI mi r Pinto (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço com muita atenção o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) - Peço desculpas a V. Ex• por interrom
per o importante pronunciamento que vem fazendo, neste momento, mas é 
justamente o ponto em que eu desejava aparteá-lo, antes de V. Ex• entrar no 
setor agrícola. V. Ex• fez uma exposição brilhante sobre a parte de minérios e 
falou precisamente sobre Carajâs. Hã poucos dias, assisti um discurso aqui 
do nobre Líder Jarbas Passarinho, em que ele afirmava aquilo que a imprensa 
agora vem afirmando, que o próprio Presidente achou que Carajâs seria a sal
vação econômica do País. Depois de toda pronta, a província mineral dará 
uma renda anual ao Brasil de dez bilhões de dólares. Ora, nobre Senador, sou 
da Comissão Mista, da parte financeira, e dizia a um doS conferencistas, há 
poucos dias. o seguinte: que tinha lido no Jornal de Brasília, artigo de fundo 
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que dizia o seguinte: "o Brasil, para melhorar a sua situação financeira, o seu 
balanço comercial, deveria fazer o que o ex-Presidente Jânio Quadros havia 
feito, renegociar a sua dívida com a carência de três anos". Com essa renego
ciação o Brasil pagaria uma reserva, nesses trêS anos, de aproximadamente 27 
bilhões de dólares, e quando voltasse a pagar a sua dívida externa, já estaria 
com Carajás produzindo algun mineral, dando uma certa renda para a 
Nação. Itaipu também já estaria com uma turbina em funcionamento, dando 
perfeitamente bem para miOimizar a situação da balança econômica do Bra~ 
sil. Eu fui dizer isso a um dos conferencistas e ele disse: Olhe, isso é muito in
teressante, mas nessa altura quem vai falar em não pagar? Eu respondi: O 
pior é deixar esta situação se agravarl O Presidente Jânío renegociou, e o Go
verno brasileiro poderia renegociar, se fosse possível, porque hã credibilidade 
e nós temos potencialidade para resgatar toda essa dívida externa com Cara
jâs, Itaipu e outras fontes, que, se Deus permitir, dentro de dez anos estarão 
todos produzindo. Eu deixaria esta idéia, e vejo que o nobre Líder Jarbas Pas
sarinho vai apartear a V. Ex•, e, quem sabe, vindo até em meu socorro. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Nobre Senador Almir Pin
to, esta é uma sugestão dentre muitas que foram apresentadas para solucio
nar.o problema brasileiro, ou, entre aspas, "para salvar o Brasil". Não sei se 
seria conveniente e factível, neste momento, o Brasil solicitar praticamente 
uma moratória, interromper os seus compromisssos na órbita internacional, 
perder o seu crédito, vê-lo atingido duramente para tentar retomar esse paga
mento depois de três ou quatro anos, à medida em que amadurecem esses 
projetas que estão em execução, ou por-serem inici3d0s. No caso de Carajâs, 
como V. Ex• verificou, é um grande programa para a execução dentro de uma 
década. 

Mas o que nos preocupa, sobretudo como paraenses, como homens da 
Amazônia, é ler uma publicação que merece credibilidade porque é acolhida 
em todos os setores, o chamado Relatório Reservado, especial de novembro 
de 1980, sobre o que ele denomina "O CarajazãO", Onde se vê: 

"Nos planos do governo está prevista a instalação, em São 
Luís, de uma siderúrgica com capacidade para 10 milhões de ton~la
das de semi-acabados por ano, uma usina de sinterização com capa
cidade para 5 milhões de toneladas, uma coqueira para 2 milhões de 
tonelaQas, uma fábrica de alumina para 2 milhões de toneladas e 
uma usina de alumínio para 400 mil toneladas anuais. Além disso, 
também poderão ficar em São Luís uma usina de cobre e usinas de 
ferro-ligas para exportação." 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço V. Ex•, nobre Líder 
Jarb~s Passarinho, com muita satisfação. 

O Sr. Jarbas PassarinhQ (PDS- PA) -Aguardava que V. Ex• chegasse 
exatarnente a este ponto no seu discurso, porque me parece de extrema im
portância para nós que representamos o Estado do Parâ nesta Casa. Note V. 
Ex" que aqui mesmo jâ tivemos oportunidade de debater com aqueles que 
apresentam objeções com relação ao Projeto Carajâs. Inicialmente, o nobre 
Senador Leite Chaves, quando atribuiu que o investiMento em Carajâs seria 
um investimento em detrimento do Nordeste e provavelmente em comprome
timento com âreas multinacionais, V. Ex• acabou de ler a exposição que foi 
feita pelo Ministro Said Farhat, em nome do Governo, onde se declara que 
no setor de mineração não haverá a menor participãÇã:o do capital estrangCi
ro, mas O!;' setor da comercialização e industrialízação é necessário que tenha
mos sócio's para garantir a compra. V. Ex• citou muito claramente a riqueza 
do nosso minério de fero. No entanto, o minério de ferro da Serra dos Cara
jâs ainda é um pouco menos puro do que o minério de ferro da Austrália, que 
está muito mais próximo do)apão do que nós estamos. A luta para colocar 
esse produto no Japão só terá êxito se tivermos interesses japoneses na com
pra e, automaticamente, na associação cOm o GovernO brasileiro em alguns 
desses projetas. O grupo Xenófobo acha que isso é entregtiísino-. As pessoas 
que são sensatas sabem que não se pode tocar um projeto desse péira frente, 
com 26 bilhões de dólares em 10 anos, exclusivamente com a poupança nacio
nal. Então, a mim me parece que a primeira objeçãá-rião -tem o nieTior cabi
mento. A segunda foi repetida aqui, ora pelo Senador Roberto Saturnino, ora 
pelo Senador Itamar Franco, criticando a venda de energia produzida em Tu
curuí por preÇo mais barato do que aquele que, no entender de S. Ex•s, devia 
ser feito, e dizendo que, com isso, estarfamos beneficiando uma multinacio
nal, que era a multinacional de alumínio. Ora, a oportunidade de fazermos do 
Parâ o pólo aluminífero do Brasil está diretamente subordinada à existência 
de uma energia elétrica barata. A construção da Hidrelétrica de Tucuruí é vi
tal - como V. Ex• mostrou - para a implantação dessas indústrias, como 
também, através dás eclusas, para garantia do transporte, pelo rio Tocantins, 
dos produtos, que podem ser semi-acabados, em siderurgia, no próprio pólo 

de Marabá. Resta, agora, a questão da localização, que V. Ex• está mostran~ 
do, passo- a passo, que ela se transfere, em grande parte, para São Luis do 
Maranhão. Primeiro; seria- de perguntar: será por falta de prestígio político 
das bancadas paraenses nesta Casa e por excesso de prestígio político das 
bancadas maranhenses que isso se darâ, se vier a dar-se? Eu responderia, cla
ramente, que nenhunla coisa nem outra. A partir do momento em que a desti
nação do Projeto Ferro foi para o porto de Itaqui alguns efeitos agregados se
riam fatais, como por exemplo, uma siderúrgica também nessa região, o que 
não impedirá, de modo algum, entretanto, que se pleiteia, com o máximo da 
nossa força política; que a região de Marabá se transforme num grande cen
tro siderúrgico -para O Brasil. O próprio ex-MíniSÜ'o EHezer Batista, que hoje 
é o Presidente da Vale do Rio Doce, admite que deve ser mais importante em 
Marabá um centro siderúrgico no futuro, do que é atualmente o Centro Side
rúrgico de Minas Gerais-e de São Paulo. Então, é possível fazer. Nobre Sena
dor Aloysio Chaves, V. Ex• citou o caso da ALCOA- por que essa compa
nhia foi para São Luís do Maranhão? Uma empresa privada, uma multina
cional e empresa privada, não está interessada em servir ao Pará ou servir ao 
Maranhão. Ela está interessada em obter maior rentabilidade dos seus inves
timentos. Vai ao Estado do Pará. Leva, na linguagem vulgar, .. chá de cadei
ra" nas Secretarias de Executivos do Estado. Os próprios empresários 
queixam-se- e ouvi de alta figura do Governo do Maranhão esta expressão 
- eles se queixaram de não ter recebido atenção no Estado do Pará, e 
voltaram-se para o Maranhão._ Se eles têm a possibilidade de trabalhar lá 
também, com o terminal de escoamento da bauxita de Trombetas, é interesse 
deles. Aí é que me parece que estamos falhando. Era onde o Estado do Pará 
deveria mostrar maioi possibilidade de oferecer _incentivos, maior agressivi
dade nesse tipo de política, para proporcionar aos empresârios as melhores 
condições para que lá situem suas fábricas. Resta-me dizer- me perdoe pela 
extensão do aparte- que hoje, ainda, estive cOm- ci Ministro Delfim Netto, a 
quem salientei- como V. Ex• no início do discurso o fez- a necessidade de 
o Pará ter uma r~ presentação nesse Conselho. De S. Ex" ouvi que o Conselho 
teria nítido c.aráter federal, e não deveria, portanto, articular-se com repre
sentação simultânea do Estado .. A" ou .. B", porque o Estado do Pará acarre
taria, talvez, o Estado do Mararrhão. S. Ex" aceitoU a indicação de nomes de 
paraenses, de pessoas qualificadas, pelo seu currículo e pela sua vivência, 
para participar dessa Secretaria, 6 que me parece também uma solução. Se 
não for uma representação oficial do Estado, que seja paraense qualificado 
para discutir as tarefas que cabem ao Estado cujo subsolo está proporcionan
do essas oportunidades ao Brasil. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, que não foi longo, porque elucidativo. Até lamento que V. Ex" não tenha 
complementado certas informações, porque enriquecem o pronunciamento 
que estou fazendo. 

Respondo a V. Ex" exatamente pela parte final de sua intervenção. Se 
esse Conselho _é interminiSterial e é federal, bem se houve·v. Ex• em indicar 
para o assessoramento -desse órgão, ténicos, especialistas capazes que existem 
no nosso Estado e na nossa região, que, sem dúvida alguma, levarão todas as 
informações necessária-s à decisãO do Governo Federal. 

Com relação ao alumínio e à tarifa de energia elétrica, esclareço a V. Ex• 
que há poucos dias tive a satisfação de testemunhar a assinatura de.contrato, 
no Ministério das Minas e Energia, entre a ELETRONORTE e a ALBRÃS, 
para fornecimento, durante 20 anos, de energia elétrica para a produção de 
alumina e de alumínio, ~arifas privilegiadas, sem dúvida alguma,numa base 
de 70 milhões de dólares por ano, o que implica em 1 bilhão e 400 milhões de 
dólares no prazo de 20 anos. Não há outra maneira, no Brasil ou em qualquer 
parte do Mundo, de se obter, no momento:, indústria de alumínio, senão con
cedendo sdubsídio e tarifas privilegiadas para energia elétrica, que é o seu in-
sumo mais importante. _ 

CÍto a V. Ex• um dado: os Estados Unidos da América do Norte, que de
senvolveram, na sua região noroeste, indústrias de alumínio, dez reduções 
para a produção de I milhão e 500 mil toneladas por ano de alumínio, deram 
subsídios, desde os anos de 50, às empresas que constituíram. O Canadá, que 
instalou um pólo de alumínio no ~Vale do São Lourenço, desde a Segunda 
Guerra Mundial, é outro grande produtor de alumínio metálico, com a pro
dução de 660 mil toneladasjano, com quatro reduções do alumínio na região 
de Quebec, com tarifas altamente privilegiadas. O pólo produtor de alumínio 
dos Estad_os Unidos teve forte incentivo com tarifas de energia as mais baixas 
do Mundo, 2 a 3 milésimos de dólar, cujos contratos agora começam a ven-
cer. 

O pólo de São Lourenço, a que me refiro, foi viabilizado com concessões 
e hidrelétricas alcançando mais de dois mil megawatts, e com financiamentos 
favorecidos do Governo. E porque esseS- contratos com prazos de quase 30 
anos_ estão terminando, e em virtude de outras condições que surgiram no 
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mercado internacional, as indústrias de alumínio estão se conceritrando de 
preferência. no momento, na Austrália, como V. Ex•. nobre Senador Jarbas 
Passarinho, acentuou em seu aparte. E tendem a cc;mvergir para a Austrália, 
se não estabelecermos fortes atrativos para se criar. sobretudo na Região 
Norte, um pólo de alumínio. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Com prazer. 

O Sr.José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Aloysio Chaves, V. Ex• 
tem razão. Para a instalação de núcleos industriais, de programa de desenvol
vimento .em âreas como aquela e mesmo em âreas já desenvolvidas, o Gover
no tem lançado mão, em todos os países do Mundo, não só no Brasil, de in
centivos não só relacionados com determinados insumos- como é o casó de 
fornecimento de energia a um custo mais barato- como também de incenti
vos fiscais e incentivos financeiros de toda ordem. V._Ex• conhece toda siste
mática utilizada pelo País, no N ardeste brasileiro, pela I tâlia no mezzo gior
no. na França, em determinadas âreas, em suma, em vârios países do Mundo. 
Esse projeto do Grande Carajãs, nobre Senador, não se compara com ne
nhum desses programas que até hoje se têm conduzido no Brasil. Para que 
nós tenhamos uma idéia das proporções desse projeto, basta que nós digamos 
que ele representa cerca de 12 a 15 vezes o que se fez no Pólo Petroquímica da 
Bahia; representa cerca de 8 vezes o que se fez em todo o Nordeste nestes 20 
anos da SUDENE; representa 15% do Produto Interno Bruto do País, um in
vestimento de 30 bilhões de dólares; representa 75% de toda as poupança 
anual do País. f: um projeto de proporções gigantescas, que não pode ser con
duzido senão através de uma sistemática muito bem traçada e muito bem 
orientada. Esse projeto,pelo que eu sei, pelos dados de que nós dispomos, V. 
Ex• sabe disso, ocupa talvez uma área de mais de 200 mil quilômetros quadra
dos. As suas fronteiras são, se hão me engano, ao norte do Amazonas, o Xin
gu, a oeste, o Parnaíba, segundo soube, a leste, e o Paralelo Oitavo, ao sul, 
que é uma área que talvez dê mais de 300 mil quilómetros quadrados. abran
gendo três Estados da Federal. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Posso dizer a V. Ex• que a 
grande reserva de Carajâs se situa totalmente no Estado do Pará. Os efeitos 
do projeto podem se estender a essas âreas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)~ Exatamente para isso que eu queria cha
mar a atenção de V. Ex• V. Ex• sabe que o Pólo Petroquímica da Bahia, hoje, 
extrapola, em sua influência, a São Salvador. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Mas ele estâ localizado na 
Bahia, nobre Senador. A sua influência é que se estende a outras áreas além 
dos limites desse Estado. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quero chegar a uma conclusão que pos
sivelmente corrobora o pensamento de V. Ex• E a conclusão é ~.seguinte, seja 
do Pólo Petroquímica da Bahia, onde o Governo Federal tem a sua organi
zação para conduzir o projeto, seja no Cabo, em Pernambuco, seja em Itaipu, 
seja no ltaqui, no Maranhão, seja no 39 Pólo, no Ceará, seja em qualquer dos 
pólos industriais do Nordeste, que são aprovados pelo Governo Federal e 
conduzidos com os seus incentivos, em todos eles há organizações es_taduais 
paralelas que organizam todo o sistema de desenvolvimento, toda a adminis
tração da área. Há uma infinidade de coisas, de serviços, de formação de 
mão-de-obra, de orientação de investimentOS, de projetes subsidiários e com
plementares que surgirão em torno desses grandes programas federais. De 
modo que quando V. Ex• reclama a presença de um representante de seu Es
tado nesse grande organismo federal, V. Ex• tem razão, mas, independente 
disso, é certo que o Governo do Estado do Pará terá qu~ se organizar também 
paralelamente para conduzir o desenvolvimento de uma ampla área do seu 
território onde a influência desse projeto vai-se tornar decisiva por mUitos 
anos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Eu agradeço a V. Ex• e 
quero dizer a V. Ex• que o Estado do Pará vem-se Organizando. 

Não quero colocar a questão em termos de referência pessoal, mas tive 
oportunidade, como Governador do Parâ, de criar uma Secretaria de Plane
jamento e Coordenação Geral que se situou, sem favor, segundo julgamento 
da SEPLAN, da Presidência da República, ao nível das melhores existentes 
no País. 

Pela primeira vez, no Estado do Pa_rã, se elaboro_u um plano integrado de 
desenvolvimento estadual, que só veio a lume depois que eu deixei o Governo 
do Estado, mas cujo documento inicial revi vâda-s vezes, pessoalmente. A mi
nuta deste documento sofr_eu 1,1ma longa elabo~ação e uma revisão cuidadosa 
do Governo do Estado. O planejamento estadual está perfeitamente apare
lhado, inclusive para tratar dos problemas estaduais e induzir, na medida do 
possível, o planejamento regional e federal. 

Mas, Sr. Presidente, sei das minhas limitações de tempo e quero concluir. 
Socorro-me da observação final do nobre Senador José L!.ns, que fez um qua
dro geral com indicadores macroeconômicos da importância excepcional des
sa província mineral para o Brasil, do que ela significa, realmente, para o 
Pais, podendo constituir-se num marco no processo de desenvolvimento na
cional, nós diríamos, no futuro, antes de Carajãs e depois de Carajãs. Esta 
comparação; um tanto cediça, já foi muito utilizada, de certa maneira dela se 
tem abusado, em relação a Carajãs podemos repeti-la porque, com certeza, 
como disse o Senhor Presidente da República, bem conduzido o Projeto Ca
rajás, como se espera que o seja, ele pode significar um novo rumo para o de~ 
senv·olvimento deste País e, sem dúvida alguma, um dos fatores de sua re
denção econômica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o vulto desse ambicioso e extraordinário 
projeto deixa evidente que constitui princípio de elementar justiça, dentro da 
Federação, assegurar aos Estados-membros uma maior participação nos fru
tos da explOração de tão incalculáveis riquezas. 

Não pode e não deve a Un_ião pensar apenas em locupletar-se com a uti
lização desse manancial quase inesgotável de recursos minerais, sem cuidar, 
ao mesmo tempo, de estabeleCer mecanismos adequados e capazes de garantir 
justa distribuição dos benefícios que advirão da exploração dessa notável 
província mineral. ' 

Não são suficientes, no caso do Parâ e da Amazônía, apenas o recebi
mento de minguado imposto úriico sobre minérios; não basta pensar em em
pregos diretos e indiretos que serão criados pelo extrativismo mineral, visan
do a exportação, em estado bruto, dessa variada gama de minérios, ferrosos 
ou não. 

Sem embargo do reex.ame da legislação federal pertinente à exploração 
de riquezas minerais em Estados da Federação, urge adotar, de pronto, com 
base em indiscutível critério de justiça e no interesse do desenvolvimento re
gional, a firme decisão _de in_stalar_indústrias competitivas no Estado do Parâ, 
de cujo subsolo serão retirados os minérios, pois só assim terá sentido a sua 
exploração com investimento elevadíssimo que a Nação será chamada a fa
zer, a nível de decisão nacional, embora altamente compensador. Que adianta 
extrair bauxita do Trombetas, de Carajâs ou de Paragominas; ferro, manga
nês, cobre, ouro, níquel e cassiterita dessa província mineral; que adianta 
construir uma hidrelétrica do porte de Tucuruí e outras para aproveitamento 
do potencial energético do vale do TOcaniins-Ai"aguaia, se afinal tudo será 
drenado para fora do Pará, deixando no seu vasto território s6 as crateras 
abertas como chagas no âmago da imensa floresta? 

Não menos importante é, como já se acentuou, a execução das obras das 
eclusas na barragem da hidrelétrica de Tucuruf, abrindo a grande hidrovia do 
Tocantins, em cerca de 1.000 km, até a montante de Marabá, hidrovia cuja 
importância: ·excepcional assinalamos em discurso proferido nesta Casa a 19 
de junho de 1979, cuja importância ressaltou o Ministro dos Transportes no 
discurso que pronunciou em Belém no dia 26 de julho de 1979, quando foi as· 
sinado, no Palãcio Lauro Sodrê, na presença do preclaro Presidente da Re
pública, contrato para execução desse projeto. 

Temos informação segura de que essa obra está atrasada, não só no que 
pertine ao projeto técnico. completo, como no_ início de sua execução. Mas 
sem eclusas, a partir, no máximo, de fins de 1983, não é possível pensar em 
navegação do médio e baixo Tocantins, nem na localização -~e indústrias nas 
áreas de Marabá e Tucuruí. O fechamento do Tocantins, pela barragem de 
Tucuruí, sein as eclusas concluídas simultaneamente com a hidrelétrica, serã 
um dos maiores atentados que se poderá perpetrar contra a economia do Pa
rã e o desenvolvimento dessa imensa região do País. 

A terceira reivindicação ê com relação à construção do porto flúvio
marítimo, de águas profundas, em Vila do Conde, em Barcarena. O porto a 
ser construído pela PORTOBRÁS destina-se, sobretudo, à movimentação de 
bauxita, soda cáusti~. alumina, coque, piche, granéis líquidos, alul!l.ínio, 
produtos industrializados e carga em geral. Atualmente, a PORTOBRAS es
tâ em fase de definição do lay-out e início da especificação de documentos. 

E imprescindível, segundo informação recebida da área interessada, que 
a entrada do porto em operação ocorra antes do início da operação da 
ALBRÁS, prevista para dezembro de 1983. Este é um dos itens de suma im
portância que hoje se acha no caminho crítico, preocupando os responsáveis 
do projeto ALBRÁS·ALUNORTE, por estar fora de seu controle. 

Hã poucos dias ouvi do ilustre e competente Presidente da POR
TO'hRÃS a iriformação de que jâ foram alocados recursos s.ubstanciais, em 
1981, para início das obras, cuja execução serã, a partir desse ano, acelerada. 
Assim espera o povo paraense, pois há evidente atraso na implementação des
se projeto. Sem o porto, não há como pensar em projeto de alumínio em Bar
carena. Enquanto _a ferrovia, que demanda Itaqui, estâ sendo construída com 
prioridade, relentaram o ritmo de execução das obras das eclusas e do porto, 
em Vila do Conde. 
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Por fim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em junho do ano passado, auto
rizou o Congresso Nacional, através da Lei n~' 6.665, de 3-7-79, a constituição 
da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena- CODEBAR, cujo obje
tivo é a execução e administração das obras e serviços de urbanização em ârea 
destinada ao assentamento humano de apoio à instalação e funcionamento 
do complexo industrial metalúrgico no município de Barcarena. 

Posso assegurar ao· Senado que oS trabalhos de implantação dos dois 
projetas ALUNORTE-ALBRÃS estão ressentindo-se ·do atraso no início da 
operação da CODEBAR, o que tem forçado os acionistas brasileiros a.arca
rem com encargos assumidos pelo Governo brasileiro no acordo de coope-
ração econômica firmado com o Japão em 1976. · 

A CODEBAR foi criada, após a autorização da Lei n• 6.665/79, median
te decreto do Poder Executivo. Recurso~ financeiros foram alocados no Orça
mento de 1980, mas a empresa, até a presente data, não foi instalada, sob ale
gação de que estão proibidos atos dessa natureza, não obstan_te o decreto do 
Executivo admitir, nesse caso, decisão com base no critério da excepcionali
dade, quando ocorrer, como ocorre indiscutivelmente, relevante interesse 
público. Este parece-nos mais do que evidente: é gritante e ~stensivo. No 
Orçamento de 1981, renovam-se os recursos para aplicação através da CO
DEBAR, de sorte que, desta tribuna, em nome do povo paraense, reitero ape
lo ao Governo para -que autorize, de imediato, a instalação dessa empresa. 

Eis, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o momento de graves apreensões 
que vive o povo paraense. É, repito, indispensável que se definam claramente, 
sem delongas, as prioridades para o aproveitamento dos recursos minerais de 
Carajâs, com cronografia, -ainda que preliminar, dos projetes a serem imple
mentados nos próximos anos e a localização das indústrias, a fim de afastar 
de vez o jus..to te_mor do Governo e pOvo do Pará de que a industrialização de 
suas riquezas minerais - se não em sua totaHdãde, màs, pelo menos, em re
lação às mais importantes - far-se-â fora do Estado, em detrimento de sua 
economia e dos mais legítimos anseios de seu povo; que se inicie, imediata
mente, a execução das obras eclusas da barragem de Tucuruí para assegurar a 
utilização, a partir de 1983, da hidrovia do TocantiriS; que se inicie, de ime
diato, a construção do porto, em Vila do Conde, imprescindível à implan
tação do projeto ALUNORTE-ALBRÃS e criação desse pólo de alumínio no 
Parã; que se implante, no início de 1981, a CODEBAR, providência que sere
tarda sem justificação plausível. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço o eminente Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - O discurso de V. Ex•, na tarde de hoje, 
magnífico no seu posicionamento, na sua linguagem, no seu apelo, quero crer 
que coloca V. Ex• numa posição singular, no Senado. E~tol!_ ouvindo a sua 
linguagem, os seus reclamos, as suas reivindicãções pa:rà o seu Estado do Pa
rã, e coloco V. Ex• na seguinte encruzilhada: ou V. Ex• vai ficar com o seu _Pa
rã ou vai ficar com a Liderança, porque, nobre Senador, est(?U vendo_que o 
Parâ pagarâ uma situação singular p"ela sua posição geográfica: não terá as 
grandes usinas que o tornarão, amanhã, uma potência siderúrgica ou de 
transformação de minerais, porque vai, apenas, c_eder minérios ou para o ex
terior, através do porto maranhense, ou para o Nordeste, através da redução 
da alumina; portanto, serã um fo'rnecedor de minérios e riunca será uma po
tência siderúrgica. Ouço eSte-discurso de V. Ex• como um protesto veemente 
que V. Ex• estã fazendo contra a incúria do Governo, que estã esquecendo o 
Pará, tão pródigo de possibilidades, porque, talvez, nós não conheçamos ne
nhuma situação de produtor de minério que tenhã--as suas usinas ao derredor 
das suas minas, mas, sim, sempre, de exportador desse produto de base que 
ele seja transformado longe, nos portos ou nos países importadores. 
Desculpe-me V. Ex•, mas fique"Ihe em assentimento: V~ Ex• fique com o seu 
Parã, defendendo as suas possibilidades, defendendo as suas esperanças, de
fendendo as suas reivindicações,-e deixe a Liderença para mãis tarde, porque, 
pelo que ouvi do discurso de V. Ex', isto ê um grito de orfãndade. 

O SR. ALOYSIO CHAvES (PDS- PA)- Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, a primeira pãrte - e coincidentemente, também, a conclusão do 
aparte de V. Ex•- responderei com as observações finais do meu pronuncia
mento. Não estou fazendo acusações, estou fazendo pleito, estou suscitando 
problemas, estou trazendo justas reivindicações. Sou aqui, nesta- Casa, que é a 
Casa dos Estados, o representante, junto com os Senadores Jarbas Passari
nho e Gabriel Hermes, do povo paraense, e sei que este é um anseio que vem 
do mais profundo sentim-ento do povo da minha terra, e não posso deixar de 
interpretá-lo. Nós temos consciência de que este não é-um problema apenas 
paraense nem regional; este é um problema nacional, é um problema brasilei
ro. A Nação serâ convocada a fazer um esforço extraordinário para poder 
implantar, mesmo gradualmente, esse grande Projeto Carajás. 

Sabemos, em virtude das informações de ordem técnica, com o pequeno 
conhecimento que-já aciuriUJamos desse problema, que é impossível pretender 
que no pólo de alumínio de Barcarena se coloquem todas as reduções de 
alumínio que se pretenda, num fu.turo imediato, instalar na Amazônia; não 
ocorre essa concentração em nenhum pafs do mundo. Ao contrário, há des
concentração. Os Estados Unidos têm dez reduções com desconcentração, o 
Canadá, idem,. porque há vários fatores que concorrem para essa política, 
quer de locação industrial, quer, sobretudo, concernentes à poluição do meio 
ambiente. Nós não podemos saturar no Parã, além do que está previsto com 
as projeções futuras, com reduções de aiumfniá em número ilimitado. O que 
causa - preciso dizer ao Senado Federal - perplexidade ao povo, que ~ão 
lida com esses dados técnicos e com as informações minuciosas, é que, tendo 
sido o projeto ALBRÃS-ALUNORTE negociado desde 1!174, estejamos no 
fim de 1980 sem que esse projeto deslanche definitivamente como todos nós 
esperamos. Quanto a ALCOA,-com a redução deltaqui, as razões são óbvias. 
O nobre Senador Jarbas Passarinho as mencionou no projeto ALBRÃS
ALUNORTE. De um lado estâ o Governo brasileiro, através do CVRD, de 
outro, uma holding controlando 32 empresas japonesas, com a participação 
do governo japonês. A ALCOA é uma empresa privada que está encami
nhando ps seus recursos para a região que lhe apresentou, no momento, con
dições mais favoráveis. Esse investirilento privado obedece a outra orientação 
e persegue outros objetivos. -

Nós sabemos que é impossível pretender, dentro da Federação, uma des" 
centralização industrial para minorar os efeitos da concentração nas regiões 
Sul e Sudeste, criando um outro pólo gigantesco, superdimensionado, no Pa
fâ. ConhecemOS o problema e sabemos que ele comporta uma descentrali
zação. Outros estados devem ser aquinhoados, devem ser atendidos, mas o 
que nós dissemos, Como apelo e como uma observação, senão como um aler
ta, é que sendo -o Parã o detentor de todas essas riquezas minerais; gerando o 
Pará a energia elétrica fUndamental para essas indústrias; sendo o Pará a 
grande reserva florestal, que poderã fornecer carvão vegetal para as indús
trias; tendo o Parã uma hidrovia que se prepara e um porto que se inicia em 
Barcarena, em Vila do Conde; tendo o Parâ rota de COIDI,Il].icação direta e 
própria com a África, com os Estados Unidos, com a Europa e com o resto 
do País, não é justo que as indústrias principais que, em virtyde dessas razões
técnicas, devam ficai no ·parã; Sejam por outros motivos deslocadas para fora 
do Pará. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite-me um aparte nobre 
Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Tenho a impressão de que o 
aparte do Senador Dirceu Cardoso foi um impulso das origens oposicionistas 
de S. Ex• Ele não poderia negar as suas origens oposicionistas, razão pela 
qual deu o aparte, que, S. Ex• hã de me permitir, não foi, em relação à po
sição do Senador Aloysio Chaves, o mais adequado. V. Ex• não tem _por que 
temer perder a Liderança quando defende ponto de vista como este. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS:- PA)- Não a detenho e nem a per
sigo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• há de convir que o méri
to pessoal de V. Ex• e a lealdade com que se comporta com relação ao Gover
no federal jamais apagarão em V. Ex', como o modesto colega que o aparteia 
neste instante, o direito de se bater pelas causas justas do estado que represen
ta. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) - f verdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- O nobre Senador Dirceu Car~ 
doso é um homem do Espírito" Santo e é p-rovável que S. Ex', ao apartear, te
nha se lembrado dos tempos em que se projetou a primeira usina siderúrgica 
de porte neste País, que foi Volta Redonda. O minério de ferro vinha de Mi
nas Gerais para Volta Redonda. Aquilo a que S. Ex' se referiu, ainda há pou
co, que as indústrias ficam do outro lado, fora do território, nós sabemos que 
Minas Gerais beneficioU-Se enormemente do seu minério. Lã _também surgi
ram parques industriais e o-próp-f"iO Estado do Espírito Santo se beneficia 
com o porto terminai de exportação, sobre o qual, certamente, o Senador 
Dirceu Cardoso não teria a mesma apreciação que fez a V. Ex' em relação ao 
Pará. Porque se beneficia, no momento, com a peletização do ferro que, po
deria se dar na orígem e, no entanto, se dá nÓ destino de transporte, porque 
isto é Brasil. Uma empresa com a Vale do Rio Doce tem que saber o que para 
ela é mais econômico, ou faz na boca da fina ou faz na proxímidade do porto 
de exportação. V. Ex', no meu entender, deu resposta cabal, cabal e definiti
va: não há conflito nenhum entre a líderança atual que V. Ex• exerce e suas 
perspectivas futuras, a defesa que V. Ex• faz dos interesses reais do nosso Es-
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tado e aquela posição que o Governo Federal dev_e tomar, para que não seja, 
mais tarde, acusado de ter tido pouco zelo com os interesses regionais do Es
tado do Parâ. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA) -~Oaparte de V. Ex• não tem 
resposta nem observação, é perfeito. E se integra, de uma maneira completa~ 
ao meu pronunciamento. O nobre Senador Dirceu Cardoso tem um profundo 
interesse pelo meu Estado, conhece-o, inclusive, em regiões onde poucos pa
raenses jâ estiveram. E tenho a certeza de que, além de olhar para o Espírito 
Santo. S. Ex'!' tem o seu pensamento voltado paia O Pará; senão o seu co
ração, aberto aos pleitos de todos os paraenses. 

Encerro, Sr. Presidente, estas são as reivindicações dos- paraenses, sem 
distinção de facções ou partidos políticos - aspirações legítimas e inarredâ
veis nas quais tudo empenhamos no exercício do mandato que, para sua defe
sa, c_onfinou-nos o povo de nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O_ orador é cumprimenta
do.) 

O Sr. Henrique Santlllo (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo, para uma questão de ordem. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Para uma questão de 
ordem. Sem revisão -do orador.) - Sr. Presidente; Srs. SenadoreS: 

Quero encaminhar à Mesa um requerimento, assinado por 23 Srs. 
Membros desta Casa, solicitando a instalação automâtica de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito e, ao mesmo tempo, solicito a V. Ex• que inforlne a 
este Parlamentar se a Mesa do Senado receberia uma proposta de consti~ 
tuiçã.o automática de CPI, tendo jâ as cinco vagas constitucionais preenchi
das. para ficar em regime de prioridade e ocupar, em seguida, logo que h ou· 
vesse, uma vaga. 

Era esta a questão de ordem. 
Repetindo, Sr. Presidente: estando as cinco vagas constitucionais preen

chidas, para instalação automática de CPI, se a Mesa receberia o requerimen
to que encaminho agora, assinado pelo número regimental de parlamentares, 
pai:-a que ficasse em regime de prioridade, a fim de ocupar uma vaga, assim 
que houver. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tão logo seja iniciada a Ordem 
do Dia, a Presidência responderâ à questão de ordem formulada por V. Ex' 

Com a palavra o nobre Senador Maurício Leit~. 

O SR. MAURICIO LEITE (PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Esperamos que a visita do Presidente João Figueiredo a Paulo Afonso e 
ao Projeto Potâssio da Petromisa, pondo S. Ex• em_povo contato com o Nor
deste, possa sensibilizá-lo, ainda mais, para os problemas da região que, infe
lizmente, continua não apenas a sofrer, em período ciclos, o fenômeno das se
cas - uma fatalidade insanãvel - mas a sofrer os seus efeitos dramáticos, 
porque ainda não dispomos de previsões com antecedência de um ano, para 
melhor prevenir seus desalentadores resultados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Estado de Israel, com uma extensão 
pouco maior do que Sergipe, constituindo-se dez mil quilômetros quadrados 
de regioões desêrt_ic~_, como o Nêgueve, dispõe, apenas, da bacia do Jordão 
para fornecer-lhe ãgua potãvel superficiãria, valendo-se de poços abertos no 
seu rico lençol freãtico, para irrigar suas zonas áridas e multiplicar a pro
dução. 

Com Uma densidade elevada, pois abriga mais de três milhões de habi· 
tantes numa área de dez mil quilômetros quadrados de terra arâvel, isso não 
impede o povo israelense de, apesar de uma inflação da ordem de cento c vin
te por cento ao ano, prover pelo menos metade do abastecimento interno, 
conseguindo exportar grande quantidade de produtos. 

Agora mesmo, o Estado de Israel estâ cm vias de assinar um contrato co
mercial com a Chinã, rio valor de dois bilhões de dólares, quase cento e vinte 
e cinco bilhões dç çryz_~ros. 

Trata-se do fornecimento de material eletrônico e de instrumentos de óti
ca, resultando na duplicação da atual produção da indústria militar e aerona
utica israelense, cujas exportações, ·no ano· passado, foram de seiscentos mi
lhões de dólares, ou seja, perto de trinta e seis bilhões de cruzeiros. 

Tais notícias sã_o afirmadas pelo Newsweesk, embora os dois países des
mintam relações comerciais que envolvam aquisição de material bélico. 

Se o informe pode ser posto sob reserva, realmente, Israel tem condições 
para fazer tais exportações, dispondo da mais avançada tecnologia do setor, 
famosas as suas metralhadoras e mísseis, havendo quem asegure que se trata 
de um pafs capaz de ingressar, quando queira, no Clube Atômico. 

Entretanto, o que mais nos interessa, dos israelenses, ~ a tecnologia 
agrária, para aplicação nas regiões semi-áridas do Nordeste. Seus técnicos es
tiveram no Brasil, hã quinze anos, para revelar, no subsolo nordestino, o 
maior depósito de água subterrânea- até hoje identificado. 

Suas experiências de irrigação no deserto do Négueve jâ representam a 
conquista de mais de quarenta mil hectares de solo arável, para a produção de 
algodão e cítricos, que exportam principalmente para a Europa. 

Além de tudo, a experiência israelita demonstra, à saciedade, que as re
giões semi-ãridas, com a moderna tecnologia, podem transformar-se em ver
~dadeiros celeiros, usando-se a irrigação, principalmente utilizando a âgua do 
lençol freãtico, com a melhoria das espécies vegetais nativas, pelo processo de 
seleção, adaptação e mutação, empregado com êxito pela moderna agrologia 

Nos kibutzim israelenses trabalham centenas de agrônomos, nas regiões 
mais áridas, onde o Estado preferiu realizar suas experiências coletivistas no 
uso da propriedade fundiâria, enquanto as cooperativas- ou mochavim- se 
situam nas proximidades do Jordão, com maiores disponibilidades hídricas. 

Se o nosso São Francisco tivesse o aproveitamento hídrico completo -
não apenas como reserva hidrelétrica e para o transporte aquaviário, mas, 
sobretudo, para a irrigação - o panorama do _Poligono das Secas seria outro 
e, corno a uva e a cebola se produzem em Juazeiro e Petrolina, ao longo de 
todo o uvelho chico"' teríamoS imensos pomares, vigoroso plantio de cercai~, 
de a·lgodão e cítricos, atendendo ao consumo interno, com amplos excedentes 
exportáveis. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS - PB) - Com o maior prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Indiscutivelmente, a. muito oportuno 
o pronunciamento de V. Ex•, principalmente quando faz em termos compara
tivos entre a região árida de Israel com a região ãrida e semi-árida do nosso 
Nordeste. A política do Ministério do Interior, associada à da agricultura, de
veria ser justamente a da perfuração de poços, de cacimbões. Fiz menção, há 
poucos dias, do que assisti no Municípiode Icó, Ceará: um homem patriarca~ 
pai de 17 filhos, numa pequena faixa de terra de mais ou menos 3, ou 4 hecta
res, perfurou um poço profundo, ou melhor, um poço amazônico com o qual 
trata de uma lavoura de subsistência, garantindo o sustento de toda a sua 
famflia: dele, da mulher e dos 17 filhos. Adotou o agricultor cearense um sis
tema interessante de aguação, por demais aconselhado aqui pelo nobre Sena
dor Alberto Silva~ que o pôs _em prãtica quando Governador do Estado do 
Piaui. V. Ex~ fala dO rio São Francisco; e desejo dizer que tomei conhecimen
to, através da imprensa de Fortaleza de que os gastos para a perenizaçi'o dos 
doze rios do Nordeste não chegam à importância de sete ou oito bilhões de 
cruzeiros. Um engenheiro cearense, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Cearâ, proVou por ua mais b" que os gastos para perenizar os doze rios do 
Nordeste, através do excesso das águas da barragem de Sobradinho, não se· 
riam de mais do que três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, no mâxi~ 
mo e não sete bilhões, pelo cãlculo inicial. O Presidente João Figueiredo, na 
verdade, como nós todos desejamos, terâ, acredito, antes de terminar o seu 
mandato, como disse ontem, num despretensioso pronunciamento, meios 
para fazer a perenização desses doze rios do No_rdeste. E V. Ex• lembra tam
bém do que mais nós falamos nesta Casa: que o Governo lance mãos do Pro
jeto Sertanejo, de autoria do nobre Senador José Lins. S. Ex•, na SUDENE, 
foi o homem que mais aconselhou o Projeto Sertanejo para o Nordeste. Nós 
teremos, dessa maneira, as nossas regiões florescendo e agricultáveis, dando o 
que comer ao homem nordestino. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB)- o aparte de V. Ex• como co· 
nhecedor de causa, como homem da região, vem, sobremaneira, enriquecer o 
meu pronunciamento. Não hã dúvida alguma que não temos fatos .novos 
para trazer mas reafirmar q;ue a solução do Nordeste é a água, solução que 
vem sendo dita e vem sendo' 'Solicitada atravês de várias dêcadas. 

Mas precisamos para isso, alêm da água, de tecnologia e de dineheiro, 
que a região não dispõe e que só podem a ela afluir sob a forma de incentivos 
fiscais. 

Esse o apelo que fazemos ao governo Federal. na hora em que os seus 
olhos estão voltados para o Nordeste brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de passar à Ordem do Dia, 
a Presidência deseja responder à qUestão de orde_m formulada pelo Senador 
Henrique Santillo, que é, realmente, a primeira vez que é formulada no Ple
nârio. 

O entendimento da Casa, nos termos da Constituição e combinado com 
o Regimento, é de que não seria possível ou não será possível a criação da Co
missão, comO pleiteado por S. Ex• Mas, como se está tratando da primeira 
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vez que o assunto surge, a Mesa assim resolve e, ex ofjic_io, recorre para a Co~ 
missão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. }9~Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33l,DE 1980 

Erige em monumento nacional a Cidade de São Cristóvão, no Es-
tado de Sergipe. 

O Congresso NacionaJ decrt;ta: 
Art. 19 t erigida em monumento nacional a Cidade de São Cristóvão, 

no Estado de Sergipe. 
Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Senador Tancredo Neves esteve recentemente em São Cristóvão e me 
declarou comovido de que achou aquela Cidade, no seu conjunto histórico e 
arquitetônico, mais importante do que Ouro Preto. 

Erigidas em monumento nacional diversas cidades brasileiras, entre as 
quais as de Mariana, em Minas Gerais; Alcântara, no Már3.nhãO; São Vicen
te, em São Paulo; Porto Calvo, ern Alago as; lgarassu, em Pernambuco; Para
ti, no Rio de Janeiro; Cachoeira e Porto Seguro, na Bahia. 

Fiquei serri saber por que São Cristóvão também não é IDO!'J.Um_~nto na
cional. 

São Cristóvão foi a primeira Capital de Sergipe, fundada por Cristóvão 
de Barros, em 1590, uma das cinco cidades mais antigas do País. Situada no 
litoral sul, às margens do rio Paramopama e próxima ao 1l.istórico rio Vasa~ 
Barris, na sua foz, rio fã.ffioso pela saga de Canudos. 

A cidade ao longo dos séculos foi destruída e reconstruída, ora por ata
ques de índios e franceses, ora pela marcante invasão holandesa. 

Mudada a Capital para Aracaju em 17 de março de 1855, ficou São Cris~ 
tóvão como o acervo maior do nosso património histórico. 

São seus monume-ntos principais: 
I•) Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Matriz) --Construída nos tem· 

pos dos Filipes da Espanha para servir de Igreja MatriZ. Sofreu três refOrmas 
-entre-I-&3-7 e-1-85-5-.---Possüi torres revest-idas de azulejos brancos. No interior da 
Igreja os púlpitos têm supc:>_rte_ ~e pedra. Do lado direito da nave há uma pe
quena capela do Santíssirilo cOm iltar de telha. O forro da Capela tem painel 
pintado. No altar do Santíssimo existe outra Capela, a de São Cristóvão.-

29) Igreja e Convento dos Carmelitas - Construídos no século XVII e 
XVIII, êpoca em que os carmelitas possuíam muitas rhluúas, íriCfusíve enge
nhos, escravos e alfaias de ouro e prata. Quando, pela Lei n9 200~ de 11 de ju
lho de 1847, foi criado o Liceu de São Cristóvão, os frades carmelitas cede
ram ao governo os melhores salões do convento para aulas funcionarem. 

No claustro .;lo Convento há três arcadas num serttido e duas no outro; 
as portas são almofadas de ponta de diamante, trabalho muito antigo. No in
terior da Igreja destaca-se o Altar-mar com 4 colunas torsas e 6 altares late
rais; as balaustradas das tribunas se apóiarll sobre o entelhamento dos aitares 
laterais. 

Na sacristia, destaca~se o teto pintado em painéis representando a vida 
de Santa Teresa. Pertece atualmente à Congregação das Irmãs Missionãri.as 
da Imaculada Conceição, 

39) Igreja de Nossa Senhora do Rosârío- O esrilo é barroco jesuítico. 
Muito simples, com trabalho de cantaria na porta de entrada. Data do século 
XVII. Serviu à Irmandade de Nossa Senhora do Rosãrio, dos homens pretos. 

49) Palãcio Provincial -Não existe data exala da construção do Palá
cio; sabe-se entretanto que foi reedificado e suãs obras concluída~ em 1826. 
At~ à mudança da Capital serviu de residência aos Presidentes da PrOvínCia· 
de Sergipe. 

~ ocupado atualmente pelo Museu de Sergipe. 
Museu de Sergipe- foi criado através da Lei n9 988, de 2 de setembro de 

1960. 1::. subordinado à Secretaria de Educação e Cultura, administrado por 
um Diretor. 

59) Igreja de Nossa Senhora do Amparo - Construída em 1690 pela 
Irmandade do Amparo, dos hoffienS -pardos. Possui portal de alvenaria de ti
jOlos. A torre é nova e imprópria. Interiõi'ménte, ao lado da nave, vê~se o an
tigo púlpito com balaustre de bolachas torcidas. O Altar-:--rnor é de madeira. 

69) Igreja e Convento de São Francisco- Autorizada a construção em 
1657, mas somente iniciada em 1693- peTa franciscano Pedro Palâcios. No 
convento funcionou a antiga Tesourada Geral, no tempo da Capital (no 
grande salão do pavimento superior da Ordem Terceira da Penítencia). Em 
outro salão do Convento, ao lado Norte, funcionou por muitos anos a As-

sembléia Provincial. Esteve abandonado por muitos anos até que, em 1902, 
com a entrada de frades alemães no Brasil, Frei Francisco Peregrino iniciou 
os reparos, o que foi ·quase uma reconstrução. 

A peça de entrada se comunica corri-O claustrO por üma porta magnifica
me~te trabalhada. O claustro tem seís arcadas de cada lado em pedra cal
cãrea. Na Igreja, o Altar-mar possui 8 colUnas torsas, ladeando o cruzeiro 
, por altares. Na nave há uma grade, tribuna com balaustres e duas portas anti
gas com desenhos diferentes. 

Ã direita, fica a Ordem Terceira, cOm bonito portal trabalhado na mes~ 
ma pedra cafcárea do claustro. A torre é completamente fora do estilo. Fun
ciona atualmente o Museu de Arte Sacra de Sergipe. 

Ml:J.seu de Arte Sacra- Aberto ao público em junho de 1974; é mantido 
através de um Convênio entre a Arquidiocese de Aracaju- Universidade Fe
deral de Sergipe e Governo Estadual. Funciona na ala da esquerda do Con~ 
vento de São Francisco. 

Compõe-se de obras de arte de grande valor, doadas por famílias católi
cas de Sergipe. 

79) Cristo Redentor- Foi construído pelo arquiteto italiano, Belando 
Belandi, em 1924, mede 16 metros de altura, sendo I O metros de base e 6 de 
corpo, e 1,40 metrOs em cada braço. Foi inaugurado no dia 20-1-26. 

Situado na Serra de São Gonçalo. Antigamente havia, nas proximidades, 
a capela de São Gonçalo, obra dos jesuítas. 

O presente Projeto objetiva preservar a memória nacional, ameaçada 
pelo desordenado desenvolvimento urbano. São Cristóyão estã a poucos qui~ 
lômétroS da Capital, numa amena colina entre os rios Poxim e Vasa-Barris. 
Poderã ser uma vítima âa especulação imobiliãria. 

Anualmente, a cidade de São CristóvãO se converte nO centro Cultural 
da Estado, sediando um importante evento, com a realização do Festival de 
Arte de São Cristóvão, patrocinado pela Univcrsi_dade, Governo do Estado c 
Ministério da Educação e Cultura. 

Sô está faltando a esta justificativa. do projeto a presença do Senador 
Lourival Baptista, o grande batalhador desse recanto histórico do nosso Esta
do. Seu ex-Prefeito, seu Deputado Estadual e o Govern_ador que modernizou 
o seu acesso e trabalhou na preservação da Praça São Francisco, um dos lo
gradouros mais bucólicos, mais antigos e mais lindos do mundo. 

Em homenagem ao Senador Lourival BaptiSta;-cumprindo o prometido 
ao Senador Tancredo Neves e, sobretudo, em memória à João "Bebe Âgua" e 
a todos Cis qlle-mãrCaram a sua fidelídade à antiga-Cap-itãt;-aoseu--pass:ado-e 
ao seu tempo, rogo ao Congresso Nacional a aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1980. - Passos Pôrto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO V 

Da Família, da Educação e da Cultura 

Art. 180. O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parâgrafo único. _Ficam_ sob a proteção especial do Poder Público os 

documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumen
tos e as paisagens naturais notáveis, bem como as j~zida~ arqueológicas. 

(Às Comissões de Constituição_ e Just(ça e de Educação e Cu/tu-
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões comp-etentes. · 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇ.~O N' 149, DE I980 
Acrescenta par,ígrafo ao art. 344 do Regimento Intenw. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 O art. 344 do Regimento Interno fica acrescido do 
6eguintc parágr::;.io: 

".t\rt. Z·H. 

P::r:.:..gr:tf"c l:n:co. A •:.ci::u;-:'..o ele ;:Jl'C:-'CSi-y?.o nfi.o c_anclnfda 
nor fal"fa d·c onflmm não poclerú mais ser rmcaminhada por 
Senado~· qu~ para este fim já tenha u::o.do da pnlavr? .. " 

Ju~~if:caçÍÍQ 

A ~emelh::mca do qu~ ocorro. core ~ dlscussio das proposições, 
o _nc-:~!m2~·l.~o Intc:.:no, alhn ctG. hl1'•ó:z:.:e da a.::,.sê:.!c~a de or..:.d-Jre~,. 
n~o prev~ nutro& c8c;:os de encerramento do encaminhamento de 
Yot.ac;~.o. '!Jfo 21::-e~.c:-~v.-~. a\nda, a quant:dade de oradores qu11 dele 
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podem faz-er uso, exceção feita, apenas, ao encaminhamento de 
votaç·io de Requerimento. 

Tais omissões dão margem a uma morosidade desnecessária na 
tramitação daqu-~la _ _proposição, que, por falta de quorum, não tem 
sua votação concluída, reaparecendo, em conse-qüência, na Ordem 
do Dia da sessão seguinte precedida de novo encamlnham.ento. 

E, evidentemente, o encaminhamento de votação não foi in
cluido no Regimento para promover a morosidade, mas, ao con
trário, para proporcionar ao legislador, em tempo curto, uma opor
tunidade para um último esclarecimento, idéia ou orientação sobre 
a mat,éria pr-est·~s a ser votada, não comportando, por isso mesmo, 
anâiis·es sucessivas que só são pertinentes às fases de apreciação 
nas Comissões e de discussão. 

A proposição que ora submetemos à apreciação da Casa obj_e
tiva sanar essas lacunas sem cercear o direito que cada Se_nador 
deve ter de encaminhar a votação da proposição. 

Sala àas Sessôes, 25 de novembro de 1980. - Jutah_y Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido 
após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a mesa, durante 3 (três) 
sessões a fim de receber emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- sobre a mesa, requerimento que 
serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 552, DE 1980 
Senhor Presidente: 
Nos termos regimentais, solicito de Vossa Excelência ~s necessârias pro

vidências no sentido de ser rem_etido à consideração do Poder Executivo o se
guinte Requerimento de Informações. 

- Prestação de·contas dos seguintes empréstimOs: 

a) Us$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares), aprovado pela Reso
lução n' 31/79; 

b) Us$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de dólares), aprovado pela 
Resolução n• 87/79. 

Explicitar quãnto ao 19: _ · 
- quais os programas e atividades constantes de Orçamentos anuais e 

plurianuais aprovados pelo Poder Legislativo que foram escolhidos pelo Go
verno do Estado do Paraná a fim de serem beneficiados pelos recursos capta
dos. 

Quanto ao 29: 
-informar quais as rodovias alimentadoras realizadas e Quais as que se 

encontram em andamento. 
Para ambos os casos: 
- indicar o montante destinado a cada programa; 
- apresentar comprovantes de aplicação dos recursos nos respectivos 

projetas, em suas diversas etapas, assim como à avaliação dos resultados ob
tidos até o presente; 

-justificar a cãp-3Cidade de pagamento- atual do Estado, dos juros e das 
outras obrigações inerentes a esseS emprêstirilos. 

Justificação 

O Estado d_o Paraná tem recorrido a vultosos créditos externos com a 
prévia aprovação do Senado, não tendo este conheciemnto algum sobre sua 
aplicação e sobre seus resultados. 

De 1972 para cã, tais empréstimos atingiram ós Us$ 523.700.000,00 (qui· 
nhentos e vinte e três milhões e setecentos mil dólares) com a seguinte discri-
mirração: 

Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Res_olução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 
Resolução n9 

21/73 -
61/72-
64/73 -
61/74 -
43/76 -
77/77 -'-

11!/77-
50/77 -
77/78 -
60/78 -
31/79 -
87/79 -

107/80 -

USL 
US$ 
US$ 
US$ 
uss 
uss 
,uss 
uss 
uss 
uss 
US$ 
US$ 
USS __ 

3.000.000.00 
8.000.000.00 

10.000.000,00 
50.000.000,00 

100.000.000,00 
10.600.000,00 • 
22.800.000,00 • 
65 .OOQOOO,OO 
13.300.000,00 • 
30.000.000,00 

100.000.000,00 
61.000.000,00 
50.000.000,00 

Total ...•...•.•. ~· _. ~ .. ·-......... USS 523.700.000,00 

Para completar este quadro, o Governo do Estado do Paraná já está pen
sando em encaminhar uma nova solicitação de empréstimo internacional no 
valor de 80 milhões de dólares que, somados ao total acumulado no período, 
atingiria a casa de 603 milhões e 700 mil dólares. A esse respeito, jâ se pro
nunciou a Imprensa e a Bancada da Oposição na Assembléia Legislativa do 
Estado manifestando Seu total desacordo. 

Constitui, portanto, motivo de grande preocupação para mim a conces~ 
são desses empréstimos a um Estado que apresenta um alarmante nível de en
dividamento. De acordo com dados fenecidos pelo jornal .. 0 Estado de S. 
Paulo", em sua edição do dia 6 de novembro passado, nos 18 meses do Go~ 
verno do Senhor Ney Braga, a dívida ativa do Paranã aumentou 4 vezes, pas
sando de Cri 12,4 bilhões, em março de 1979, para Cr$ 48,2 bilhões, no final 
de maio deste ano. Além dessas constatações, considero que a concessão des
ses empréstimos representa uin grande ônus para um País que atravessa uma 
das mais graves crises económicas de sua história. Até o final de dezembro 
deste ano, nossa dívida externa ultrapassará a casa dos 50 bilhões de dólares e 
a soma dos empréstimos acumulados, concedidos ao Estado do paranci, no 
período a que- nos referimos, poderã chegar perto de 1 bilhão de dólares. 

Outro ponto fundànrenrar tfe"'tfi'tl'ttt'as preocupações refere-se à aplicação 
e ao destino desses capita'is. Existem denúncias feitas através dos órgãos de 
coiriullitaÇão, de paralamentares e de outros setores competentes, de que na 
maioria das vezes eles são carreados, através de vários artificias totalmente ir
regulares, para o cumprimento de tarefas acima de tudo incompatíveis com 
aquelas a que eles na realidade se propunham. Afirma-se, portanto, que os re
cursos são desviados para complementar obras de prestígio, que não trazem 
nenhum benefício social, para favorecer determinadas Prefeituras situadas 
em regiões eleitorais estratégicas para o Governo ou,-·Simplesmente, servem 
diretamente para alimentar as mordomias daqueles que podem, de alguma 
maneira, promover o Goverrio. 

É interessado nesses esclareciemntos que encaminho a Vossa Excelência 
este Requerimento de Informações. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1980. - Leite OJ:aves. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicação que 
será lida pelo Sr. 19-Secretãrio. 

.t lida a seguinte 

Em 25 de novembro de 1980 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 5 de dezembro de 1980, para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, § 29, da Constituição, e art. 44 do Regimento In
terno, participar da XXXV Sessão da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas - 39 período. 

Atenciosas saudações. - Nilo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O expediente lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Senador Dirceu Cardoso 
encaminhou à Mesa requerimento de informação. 

Nos termos do inciso VI do artigo 239 do. Regimento, o requerimento se
rã examinado pela Presidência. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- José Sarney 
- Alberto Silva - Oziris Pontes - Martins Filho - Cunha Lima - Ader-
bal Jurema -João Calmon- Amaral Peixoto - Roberto Santurnino -
Itamar Franco - T_ançr~d_o Neves- Franco Montoro- Ori:stes Quércia
José Caixeta- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Lenoir 
Vargas - Pedro SimOn. 

O SR. PRESII:>ENTE (LuiiViana)- Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a_ mesa, requeriment'? que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e rejeitado o segUinte 

REQUERIMENTO N• 553, DE 1980 

Nos lermos do art. 198; alínea d, do_ Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 11 seja sub
metida ao Plenário em 79 lugar. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1980. - Gastilo MUller. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara-n9 65, 
de 1980 (n9 3.543/8l\ na CaSa de -O-rigem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a instituir 
a Fur.ctação Centro de--Formação do Servidor Público. e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.lOZe 1.103, de !980, 
das Comissões: 

- de Servi ;;o Públko Civil; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentãdos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 65, DE 1980 
(N• 3.543/80, na Casa de origem) · 

DE INICIATIVA DO SENHOR PRES!Db"NTE DA .~EPOBLICA 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Foildação Centro de 
Formação do Servidor Público- FUNCEP, e dá outras Providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, com patrimônio 
próprio e personalid3.de jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, a 
Fundação Centro de Formação do Servidor Público- FUNCEP, vinculada 
é-O Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP. 

Parágrafo único. A FUNCEP terá sede e foro na Capital Federal e seu 
prazo de duração serâ indeterminado. 

Art. 29 A FUNCEP terá autonomia administrativa e financeira e adqui
rirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, do seu ato constitutivo, inclusive o respectivo Estatuto, devidamen
te aprovado por decreto do Presidente da República. 

Parágrafo único. A União será representada, no ato de constituição da 
entidade, pelo Diretor-Geral do DASP. . 

Art. 39 A FUNCEP terá como finalidade promover, elaborar e executar 
os programas de formação, treinamento, aperfeiçoamento e profissionali~ 
zação do servidor p(tblico da Administração Federal Direta e Autãrquica, 
bem como estabelecer medidas visando ao seu bem-estar social e recreativo. 

Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado a transferir ao patrimônio da 
FUNCEP os imóveis que se tornarem necessários ao desenvolvimento de 
suas atividades. 

Art. 5• O patrimônio da FUNCEP serã constituído de: 
a). bens transferidos na forma do art. 49 desta. lei; 
b) dotações, auxílios e subvenções que lhe forem destinados em orçaM 

mento de qualquer nível de governo, ou suas Autarquias, Sociedades de EcoM 
nomia Mista, Empresas Públicos e Orgãos Autônomos; 

c) doações, legados ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas; 
d) rendas, de qualquer espécie, de seus próprios serviços, bens ou ativida

des· 
' e) bens móveis c imóveis de seu domínio; 

f) contribuições provenientes de entidades públicas ou _P!ivadas, cstran~ 
geiras e internacionais; - -

g) inCorporações de resultados financeiros dos exercícios; 
h) outras rendas eventuais. 
Parâgrafo único. O patrimônio, a renda e os serviços da FUNCEP goza

rão da imunidade prevista na alínea c do inciso III do art. 19 da Constituio;ão 
Federal, não se lhes aplicando o disposto na alínea b do art. 2'i' do Decreto~ lei 
n• 900, de 29 de setembro de 1969. 

Art. 6'i' Fica transferido para a FUNCEP, a partír da inscrição de que 
trata o art. 29 desta lei; o Fundo Especial de F armação de Pessoal, criado pela 
Lei n• 6.661, de 21 de junho de 1979. 

Art. 79 Serão órgãos da FUNCEP, com a constituição, atribuições e 
competências fixadas no Estatuto: -

a) Presidência; c 
b) Conselho Diretor, composto de 4 (quatro) membros. 
Art. 8'i' O Presidente da FUNCEP será nomeado cm comissão, pelo Pre

sidente da República. 
Parágrafo únicO. O Presidente da FUNCÊP exercerá_ a prcsidên~ia do 

Conselho Diretor. 
Art. 9• Serão extensivos à FUNCEP os privilégios da Fazenda Pública 

quanto a impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos processuais, 
ações espedais e executivas, juros e custas. 

Art, 10. Em caso de dissolução da FUNCEP, seus bens e direitos passa
rão a integrar o patrimôn:o da União. 

Art. 11. O regime jurfdico do pessoal da FUNCEP será o da legislação 
trabalhista. 

Parágrafo único. O Conselho Diretor estabelecerá as normas gerais d'! 
administr~ção e remuneração do pessoa! da FUNCEP. bem como a sua esM 
trutura básica c a organização do quadro de pessoai. 

Art. 12. A FUNCEP é autorizada a realizar convênios com entidades 
públicas e privadas visando à consecução de r,uas finalidades. 

Att. !3. Fica o Poder Executivo au~orizado a abrir o crédito especial dt: 
Cr$ 400.000.006~00 (quatrocentos milhões. de cruzeiros) para atender à~ desM 
pesas de constituição, insta-lação e funcionamento da FUNCEP. 

Art. 14. Fica dedarada de utilidade pública a Fundação Centro de For~ 
mação do Servidor Público - FUNCEP. 

Art~ 15. Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam~se as di"='posições em contrário. 

O SR. LUIZ VIANA (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 68, 
de 1980 (n• 2.973/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, instituindo, na Fundação Projeto ·Roo
don, a concessão de bolsas especiais a estUdantes, nas condições que 
especifica, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s l.l!Oe 1.111, de 1980, 
das Comissões: 

- df Educação e CUltura; e 
- de Finanças. 

em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores. que: o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai a sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE l.EI 1M CÃMARA N• 68, DE 1980 

(N• 2.973/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Institui, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de Bolsas Es
peciais a estudantes, nas condições que especifica, e dá outras provi~ 
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Fica instituída, na Fundação Projeto Rondon, a concessão de 

Bolsas Especiais a estudantes universitários ou de cursos profissionalizantes 
de 2'i' Grau, pela participação, sem _vínculo cmpregatício, das atividadcs de 
apoio técnico ou administrativo, afetas à referida entidade. 

Art. 29 A inclusão de estudantes no sistema de Bolsas Especiais, insti
tuído pela lei, não poderá interferir no estágio de exercício profissional inte
grante do respectivo currículo. 

Art. 39 O Presidente da Fundação Projeto Rondon estabelecerá, em 
ato próprio, as condições de concessão das Bolsas Especiais, inclusive as jor~ 
nad~s a que ficarão sujeitos os bolsistas, devendo estes, em qualquer hipótese, 
estar segurados contra acidentes pessoais. 

Parágrafo único. Na distribuição das Bolsas Especiais, será adotado o 
critériO de atendimento aos alunos de baixa renda familiar. 

Art. 49 O montante mensal da Bolsa será fixado ~om base no maior vaw 
Ior de referência e será proporcional à jornada a que ficar submetido o bolsis
ta, devendo corresponder: 

I - a duas ou quatro vezes o valor de referência, para estudante de curso 
superior, sujeito à jornada de 4 (quatro) ou 8 (oito) horas, respectivamente; e 

II - a uma ou duas vezes o valor de referência, para estudante de curso 
profissionalizante de 29 Grau, sujeito à jornada de 4 (quatro) ou 8 (oito) ho
ras, respectivamente. 

Art. 59 A concessão das Bolsas Especiais é de competência do Presiden
te da Fundação Projeto Rondon e terá, em relação a cada bolsista, a duração 
de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por igual período, atendidos os li~ 
mites de recursos a esse fim especificamente destinados, 

Parãgrafo único. As despesas com a concessão de Bolsas Especiais, nos 
termos da presente lei, deverão estar contidas no teto orçamentário da Fun~ 
dação Projeto Rondon. 

Art. 69 O deferimento da Bolsa Especial implicará a celebração de ter
mo de compromisso entre o estudante e a Fundação Projeto Rondon. do qual 
constarão os correspondentes direitos e obrigações. 
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Art. 79 Continu_a_ em vigor a concessão de bolsas destinadas a estâgio 
de formaçZ.o profissional. em unidades da Fundação Projeto Rondon ou em 
programas específicos desenvolvidos pela instituição, como previsto no res
pectivo estatuto, mediante observância das normas legais e regulamentares 
que disciplinam o assunto. 

Art. 89 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em ccntrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 69, 
de 19SO (n' 3.160/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
P:-esidente da República, que concede pensão especial a Pedro Pau
lo Ko~::.obu_ski, e dâ outras providências, tendo 

PARECER"FAVORÃVEL, sob n' 1.101, de 1980, da Comis-
são 

- de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 554, DE 1980 

Nos termos do art. 347. alínea c, do Regimento Interno, requeiro desta
que para rejeição do art. 29 do Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1980, que 
concede pensão especial a Pedro Pauto Kossobuski, e dâ outras providências. 

Sala daõS Sessões, 25 de novembro de 1980. Lulz Cavalcante. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 

(Pausa.) 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRES:DENTE (Luiz Viana)- Com a palavra, para encaminhar 
a votação, o Sr. Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a matéria em tela teve a sua origem 
na seguinte exposição de motivos dirigida pelo Sr. Ministro do Exército ao 
Senhor Presidente da República. Vou ler a exposição totalmente: 

"EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 19, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1980, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO EXÉRCITO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter, à elevada consideração de Vossa 

Excelência o anteprojeto de lei anexo, pelo qual a União concede 
amparo a Pedro Paulo Kossobuski, residente no Município de Pon
ta Grossa, Estado do Paranâ, vitima da explosão de uma granada de 
mão ofensiva, encontrada em local onde foram realizados exercícios 
por tropas militares. 

O lamentâvel acidente foi objeto de sindicância instaurada pelo 
Comandante do então 139 Regimento de Infantaria, em cuja so
lução ficaram patentes os indicias que levam a concluir-se pela res
ponsanbilidade civil da União. 

O in-ditoso cidadão sofreu perda do antebraço esquerdo, ao 
nível do terço anterior, sendo considerado invâlido. 

Com profundo respeito, Walter Pires., 

Em conseqüência, Sr. Presidente, o Chefe do Poder Executivo encami
nhou mensagem ao Corigresso Nacional, vazada nos seguintes termos: 

Essa mensagem repete, inciatmente, trechos da argumentação do Sr. Mi
nistro do Exército e a seguir diz o seguinte: 

uProjeto pelo qual a União concede amparo a Pedro Paulo 
Kossobuski, vivendo no Município de Ponta Grossa, no Estado do 
Paranâ, vítima de explosão ... " 

Repete literalmente. Por fim, o anteprojeto vindo do Poder Executivo. 
Ei-lo: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É concedida a Pedro Paulo Kossobuski, filho de Ro

mão Kossobuski e Maria Magdalena Kossobuski, considerado in· 
vâlido em conseqüência da explosão acidental de uma granada de 
mão ofensiva, em 20 de dezembro de 1962, no Municipio de Ponta 
Grossa- Paraná, pensão especial, mensal, equivalente a duas vezes 
o maior salário mínimo do Pais. 

Art. 29 O beneficio, instituído por esta lei, é intransferível e 
inacumulâvel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres 
públicos, inclusive pensão previdenciâria, ressalvado o direito de 
opção, e extinguir-se-á com a morte do beneficiário. 

Ora, Sr. Presidente, minha emenda é justamente no sentido de suprimir 
este art. 'lfJ, que me parece terrivelmente injusto. Como confessa o Sr. Minis
tro do Exército, o jovem, que naquele tempo devia ser uma criança, porque já 
faz 18 anos, perdeu seu braço em conseqüência de uma granada de mãe que 
foi esquecida por elementos do Exército, num campo de instrução de Ponta 
GrÕssa, no Paranâ. Não foi somente amputada a sua mão; foi talvez amputa
do um grande destino, porque é uma limitação enorme, para qualquer inteli
gência, alguém se ver privado de um antebraço, seja o esquerdo ou o direito. 
Na verdade, isso equivale a uma condenação de viver na pobreza o resto da 
vida, com essa mísera pensão de dois salârios mínimos. 

Aberrações do projeto: o projeto começa chamando de beneficio. Con
venhamos, é um descabido eufemismo, não hâ benefício algum, no mâximo é 
uma ínfima reparação. E diz que o benefício é inacumulável, inclusive com 
pensão previdenciária. 

Então, Sr. Presidente, o rapaz ficou privado do braço, mas isto não quer 
dizer que ele não possa montar sua quitanda,que ele não possa progredir e a 
quitanda transformar-se numa mercearia e ele contribuir para a Previdência 
Social na base de três ou quatro salários mínimos. 

Se assim for, quando ele for aposentado vai perder aquela pensão que lhe 
foi dada por ter perdido um dos antebraços. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador) O art. 2'i', que V. Ex• estâ examinando, constava do 
projeto do Poder Executivo ou foi acrescentado na tramitação parlamentar? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Não, estã tal qual veio na 
mensasgem do Poder Executivo. 

Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra barbaridade do art. 
29 é que diz que o benefício é intransferível e extinguir~se-â com a morte do 
beneficiário - intranSferível. Então, não reverterá caso o rapaz constitua 
família, porque, afinal de contas, ele foi mutilado no braço, não foi mutilado 
dos órgãos sexuais, ele bem pode casar, bem pode ter sua companheira, bem 
pode fazer os seus filhos e não pode deixar a esses filhos aquela mísera pen
são, no meu entender, porque o projeto de lei diz, textualmente, que é .. in
transferível... e extinguir~se-â com a morte do beneficiário". Para mim, estas 
expressões não admitem a exceção. 

Para mostrar o contraste, torno a citar no plenário o caso do Presidente 
Geisel- e não vai nisso nenhum propósito de macular a probidade, a honra 
do ex-Presidente da República, não considero nenhuma aberração, é apenas 
pela eloqUência do caso. Mas, todos sabem que o ex-Presidente da República 
tem uma aposentadoria, como membro que foi do Superior Tribunal Militar. 
Essa aposentadoria ele acumulou licitamente com outra por ter exercido a 
Presidência da República. Então, tem duas aposentadorias. Essas duas apo
sentadorias não colidem e nem poderiam colidir com os vencimentos que ele 
tem agora na empresa privada, presidente que é de um grupo de empresas de 
petróleo. 

Eu mesmo sou General da Reserva do Exército e recebo os meus setenta 
e tantos mil cruzeiros, como General da Reserva, que_ não colidem com os 
vencimentos aqui do Senado. E não somente eu; entre Senado e Câmara há 
pelo menos 20 militares reformados ou da reserva que recebem os vencimen
tos do Exército e os vencimentos aqui do Congresso. E não somente nós mili
tares, aqui hâ professores, há comerciantes aposentados, que recebem pela 
Previdência Social, sem nenhuma colisão com os vencimentos atuais. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hâ também, não posso deixar 
de frisar, ex-governadores de Estados que recebem pensões ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Permite um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Com muita honra. 

o~ Sr. Aloyslo Chaves (PDS - PA)- Eu fui Governador de Estado e 
não recebo esta pensão. [o SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - AL) -
Dois. Mas, no meu caso, não hã nenhuma África. ~que eu também jâ tenho 
a minha pensão do Exército e me considero plenamente satisfeito, embora 
seja um poco menor do que a outra. 

O Sr. AloysioCiiaves (PDS - PAY- Eu recebo aposentadoria como 
magistrado e não a pensão de Governador, a que tenho direito. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - PA) - Então, Sr. Presidente, 
essa proibição de não acumulação desse jovem que foi condenado a ser um 
pobretão o resto da vida representa, na verdade, uma terrível discriminação, 
uma discriminação tão odiosa quanto o racismo. Daí o motivo da emenda 
que apresentei, de minha própria iniciativa, sem antes pedir a audiência do 
meu Líder, porque quero apenas externar minha posição pessoal, daí o moti
vo desta emenda, mais para firmar o meu entendimento a respeito dessa ma
téria. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se á votaçi!o do requeri
mento de destaque. 

sa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
Aprovado o _destaque, passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Em votação o projeto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard, para encaminhar a votação. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tinha pedido 
a palavra apenas para dizer duas palavras a respeito da questão suscitada 
pelo nobre Senador pelas Alagoas, Sr. Luiz Cavalcante. 

Eu acompanhei a argumentação que S. Ex' desenvolveu, impugnando a 
procedência do art. 2'? do projeto em apreciação e que, em razão de destaque 
aprovado, deverâ ser votado separadamente. 

Estou informado que é norma de todos os projetes deste tipo a iriserção 
de cláusula como a que se lê no art. 2"?, ora impugnado pelo nobre Senador 
Luiz Cavalcante. Mas, eu me permitiria fazer urna observação ou uma ponde
ração. Eu creio que a ii:Orma, como regra geral, é correta, é salutar. Mas eu, 
que não conheço o processo, senão pelo pouco que consta da Ordem do Dia, 
faria uma pergunta ao Senado, que é a seguinte: diz a exposição de motivos 
do Ministro do Exército que:---

"O lamentável acidente foi objeto de sindicância instaurada 
pelo Comandante do então J39 Regimento de Infantaria, em cuja 
solução ficaram patentes--os indícios que levam a concluir-se pela 
responsabilidade civil da União". 

Creio que, a ser verdadeira esta notícia- e eu não tenho por que pôr em 
dúvida -, creio que o caso muda de figura e daria razão, pelo menos neste. 
caso, à pretensão feita pelo nobre Senador Luiz Cavalcante; e qUe- não se tra
ta, realmente, de um benefício, de algo que a União dã a uma pessoa por este 
ou aquele motivo. Mas, aqui, seria não um benefício, mas uma reparação, 
ainda que uma reparação extrajudicial. 

Pelo que pude entender, não houve uma ação da indenização ajuizada 
pela parte. Por esse motivo, a União não foi condenada na sindicância reali
zada pelo Comandante do 139 Regimento de Infantaria, não houve um julga
mento propriamente de responsabilidade, mas, segundo se lê, pelos indícios, 
seria patente a responsabilidade da União. 

De modo que, votando a favor da supressão deste artigo, como pretende 
o nobre Senador Luiz Cavalcante, eu não estaria impedido, amanhã, de votar 
a favor de outros com igual cláusula. Era isso que eu gostaria de deixar claro: 
é que, pelos poucos elementos que constam da publicação e que são aqueles 
de que disponho, quer-me parecer que, neste caso, não se trata de um favor, 
não se trata de um benefício, mas, de certa forma, de uma reparação, repa
ração de natureza civil. Por este ~otivo, Sr. Presidente, eu me inclino a votar 
conforme a posição do nobre Senador Luiz Cavalcante, mas deixando claro 
que esse voto não me inibe, ainanhã, de votar outros projetciS que não tenham 
as características deste e que contenham uma cláusula que este contém. 

Ainda quando, quer-me parecer, também, Sr. Presidente, que a pensão, 
o valor de dois salários é tão pequeno que não se justificaria, em tese, que a 
pessoa não pudesse haver qualquer outra vantagem vinda de cofres públicos, 
incluída mesmo a pensão de carãter previdenciârio. 

Nesse caso, Sr. Presidente, votarei com o nobre Senador Luiz Cavalcan
te. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Já aprovado o destaque, passa-se 
à votação do projeto com a ressalva da parte destacaçla. 

sa.) 

Em votação o prOjetO~ - - - - -·---- -~-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 69, DE }980 
(No 3.160/80, na Casa de Origem) 

Da iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J'? É concedida a Pedro Paulo Kossobuski, filho de Romão Kosso

buski e Maria Magdalena Kossobuski, considerado invâlido em conseqUên-

cia da explosão acidental de uma granada de mão ofensiva, em 20 de de
zembro de 1962, no Município de Ponta Grossa- Paraná, pensão especial 
mensal, equivalente a duas vezes o maior salário mínimo do País. 

Art. 2'? O benefício, instituído por esta lei, é intransferível e inacumulâ
vel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pen
são previdenciária, ressalvando o direito de opção, e extinguir-se-ã com a 
morte do beneficiârio. 

Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Eflcargos Ge-
rais da União - Recursos sob a Supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5'? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 74, 
de 1980 (no 3.945/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a alterar 
efetivos de postos, fixados em decreto, na forma do art. 29 da Lei n9 
6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do Exército 
em tempo de paz, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS~.-sob n•s 1.093 e 1.094, de 1980, 
das C omissões: -

- de Segurança Nacional; e 
- de Finanças. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria Vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 74, DE 1980 
(No 3.945/80, na Casa de origem) 

De iniciatlva do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a alterar efetivos de postos fixados 
em_decreto, na forma do art. 29 da Lei n'? 6.144, de 29 de novembro de 
1974, que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz, e dá outras 
providências. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. I., Com exceção dos postos de Oficiais-Generais, e quando neces

sário à manutenção do fluxo regular e equilibrado de carreira, o Poder Execu~ 
tivo, ao fixar os efetivos- na forma do art. 29 da Lei n9 6.144, de 29 de no
vembro de 1974, poderá alterar os limites dos postos em até 10% (dez por cenk 
to), desde que não ultrapasse o efetivo global de oficiais, estabelecido pelo 
art. I• da citada Lei no 6.144, de 29 de novembro del974, alterado pela Lei no 
6.594, de 21 de novembro de 1978. 

§ }'? Na aplicação do disposto neste artigo, se vier a ocorrer, tempora
riamente, excesso de oficiais de determinado posto em Quadro, Arma ou Ser
viço, o efetivo total desse posto serâ considerado provisório, até que se ajuste 
ao novo efetivo fixado. 

§ 2'? Para os fins do disposto no§ 211 do art. 39 da Lei n'? 6.144, de 29 de 
novembro de 1974, será considerado o efe_tivo que for fixado na forma deste 
artigo. 

Art. 2'? A execução do disposto nesta lei em caso nenhum poderá resul
tar eni-ãutnentb do efetivo global de oficiais, previsto na Lei n9 6.144, de 29 de 
novembro de 1974, alterada pela Lei no 6.594, de 21 de novembro de 1978, 
nem da despesa total a ele correspondente. 

sa.) 

Art. 3'? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4'? Rev_ogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENtE (Luiz Viana) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~? 
1, de 1980 (no 28179, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex· 

_to do convênio de criação de um Conselho de Cooperação Aduanei
ra, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950, tendo 

PARECERES, sob n's 941 e 942, de 1980, das Comissões: 
- de Relações Exteriores (ouvido o Ministério das Relações 

Exteriores), favorável; e 
- de Economia, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram--penitanecer- sentados. (Pau-

Aprovado. 
A nlatéria Vaí à ComiSsão de Redação. 
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É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• I, DE 1980 
(N• 28/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio de Criatão de um conselho de Coo
peração Aduaneira, assinado em Bruxelas, a IS de dezembro de 1950. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [9 Fica aprovado otexto do Convênio de Criação de um Conselho 

de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 
Art. 29 Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi· 

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 
lO, de 1980 (n' 49/80, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto da Resolução n9 WHA 29.38, aprovada pela 29• Assembléia 
Mundial de Saúde, realizada em 1976, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.068 a 1.070, de 1980, das Comissões: 
- de Relações Exteriores, favorâvel ao projeto, nos termos de 

substitutivo que apresenta; 
- de Constituitão e Justiça, favorâvel ao substitutivo da Co

missão de Relações Exteriores; e 
- de Saúde, favorâvel ao substitutivo da Comissão de Re-

iações Exteriores. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam mantenham-se como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 

S o .seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CRE 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Decreto Legislativo n• lO, de 1980. 

Aprova o texto da Resolutâo nQ WHA 29.38, aprovada pela 29f 
Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Fica aprovado o texto da Resolução n• WHA 29.38, aprovada 

pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianna) - Item 7: 

Vot.açào, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 140, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como condusão de 
seu Parecer n'i' 1.052, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar, em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bi· 
lhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e 
cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidad~ tendo 

PARECERES, sob n•s 1.053 e !.054, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justita, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido_dos Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves, Hugo 
Ramos, Or!!Stes Qu-!rcia, Franco Montoro e Lãzaro Barboza, e voto vencido, 
em separado, do Senador Paulo Brossard; e -

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 

O SR. úiRCEU CARDOSO (ES)- Peço ~ palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENJ'~_(Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirr.eu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão transata foi discu
tido um pro~eto de autorização de empréstirrio para o Estado do Rio Grande 
do Sul, no v~lor de 6 bilhões, 479 milhões, 140 mil e 100 cruzeiros, depois de 
outros empréstimos que o Estado do Rio Grande do Sul jã conseguiu do Se
nado Federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, hã, no presente projeto, uma circunstân
cia interessr-nte: alé:n do voto contrário do Senador Paulo Brossard, ilustrado 
e digno representante do Rio Grande do Sul, houve o voto contrário de 
vãrios Srs. Senadores na Comissão de Constituição e Justiça- Senadores 

Nelson Carneiro, Franco· Montoro, Lázaro Barboza, Leite Chaves, Hugo 
Ramos, Orestes Quércia. Houve um empate no Plenário da Comissão de 
Constituição e Justiça. Tanto os votos a favor do empréstimo, quantos os vo
tos contra a concessão do empréstimo. E o Senador Aloysio Chaves, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça, deu o seu "voto de Minerva" no 
seguinte sentido: votou para que o projeto fosse apreciado em Plenário, não 
votou favoravelmente à concessão do empréstimo; votou para que o projeto 
tivesse tramitação no Plenário do Senado Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, não foi pacífica a tramitação do projeto naCo
missãO de Constituição e Justiça; seis contra, seis a favor. O Sr. Presidente 
proferiu o Hvoto de Minerva", não deu vencido nem vencedor; votou no sen
tido de que o Plenário da Casa examinasse a concessão do empréstimo. 

Portanto, Sr. Presidente, é um voto característico e um parecer também 
sui genen·s na Casa. Houve empate na Comissão de Constituição e Justiça e 
um ••voto de Minerva", um voto que desempatou mas que considerou que o 
projeto fosse objeto de discussão e estudo na Casa. Foi esse o sentido do voto 
do ilustre Senador Aloysio Chaves, digno Presidente da Comissão de Consti
tuiÇão e Justiça. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Paulo Brossard, como já salientamos da 
outra vez, esgotou o assunto nO seu voto, condenando a concessão do em
préstimo. Ora, o nobre Senador é ilustre representante do Rio Grande do Sul 
aqui na Casa, e foi ele Quem fulminou, no seu voto, o emprêstimo ao Rio 
Grande do Sul. 

A Comissão de Constituição c Justiça empatou na decisão da concessão 
do empréstimo. Uns acharam que devia emprestar, outros que não devia em
prestar. O Sr. Presidente votou para que o projeto fosse encaminhado à deci
são do Plenário. 

O nobre Senador Paulo Brossard fulminou este empréstimo em várias 
laudas em que fez considerações a respeito da concessão do empréstimo. 

Empréstimo de 6 bilhões, 479 milhões e 140 cruzeiros, que hoje chega ao 
Plenário da Casã., robustecendo o total de 7 bilhões e 300 milhões de cruzei
ros, que é o quanto o Senado estã apreciando hoje, em cruzeiros, e 87 milhões 
de dólares. 

Vai depender da aprovação do Senado, vai depender da decisão do Sena
do, do estudo do Senado, um volume de empréstimo em dinheiro desvaloriza
do da ordem de 7 bilhões- bi, com "'b", bilhões- de cruzeiros, e em dólares 
americanos de 87 milhões de dólares. t quanto a cornucópia do Senado vai 
fazer jorrar hoje, sobre três Estados .e sobre alguns beneficiados municípios. 

O Rio Grande do Sul é o carro-chefe desses empréstimos, com 6 bilhões, 
479 milhões, I 40 mil e I 00 cruzeiros. 

Portanto, esse volume de dinheiro que vamos dar ao Rio Grande do Sul 
jogado no meio circulante, desvaloriza mais o pobre, o desvalorizado, o agua
do cruzeiro brasileiro. 

Chamamos a atenção do Senado para o voto em separado do Senador 
Paulo Brossard, que, através de várias laudas, fulminou o projeto, estudando~ 
o sob vãrios ângulos, e S. Ex• foi apoiado por seis outros Senadores. 

Portanto, Sr. Presidente, não foi pacífica a tramitação do projeto naCo
missão de Constituição e Justiça. Foi na Comisão de Finanças, mas a Comis
são de Finanças, Sr. Presidente, tem sidÕ.favorâvel a essas concessões. Sem 
maiores exames, sem maiores estUdOs, concede os empréstimos, e aqui esta
mos vendo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, além desses sete de hoje,jâ entraram hoje . 
na Casa 4 empréstimos externos em dólares americanos, e 36 empréstimos em 
cruzeiros. Portanto, 40 a mais, além dos sete de hoje. 

O nobre Senador Moacyr Dalla estâ com uma expressão de quem está 
perplexo. Pois vamos aproVar, nestas duas semanas, 50 empréstimos. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex•? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Infelizmente V. Ex• não poderá 
ser aparteado pelo ilustre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, registro com prazer 
esta advertência de V. Ex.•, que, pela primeira vez, no meu tempo de Senador, 
me foi favoráveL Agradeço a intervenção da Mesa. 

O Si. Moacyr Da!ia (PDS - ES) - V. Ex• me chamou à colação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tenho que cumprir o Regimento. 
Peço desculpas ao Senador Moacyr Dalla, mas o Senador Dirceu Cardo-

so está encaminhanào a votação. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Sr. Presidente, com o máximo res
peito que tenho à Mesa e sem quer-ir dialOgar, só para lembrar que, mesmo 
em encaminhamento de votação, em sendo chamado à colação, eu poderia, 
pelo menos, me defender de qualquer... _ 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• poderá falar em expli
cação pessoal. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senado
res, vamos votar 50 pedidos de empréstimo.- Aqui estão os pedidos que vêm 
por aí: 36 em cruzeiros e 4 em dólares. Quarenta empréstimos para a próxima 
semana. Hoje temos 7 pedidos de emprêstimos na pauta, dos quais 3 em dóla
res - 87 milhões de dólares; e 4 em cruzeiros - 7 bilhões e 300 milhões de 
cruzeiros. E Sr. Presidente, a mim me estarrece se a bancada do PDS não 
acha que esse dinheiro jogado no meio circulante não desvaloriza o cruzeiro! 
Não há argumento nenhum que eu possa aceitar, de que isso não seja a desva
lorização do cruzeiro, mas é a desvalorização do cruzeiro. 

Vamos jogar, hoje ou amanhã, se o PDS tíver número, bilhões de cruzei
ros e milhões de dólares, aumentando os meios de pagamento. 

Portanto, Sr. Senadores, peço a V. Ex's que o Senado não se transform,e 
numa simples Câmara de Vereadores aprovativa de mensagens do Prefeito. 
Seja uma Casa independente, representante de um Poder Legislativo, e possa 
pôr um basta a esses pedidos de empréstimos. 

Estou remetendo hoje ao Ministro da Fazenda requerimento de infor
mações, perguntando se esses empréstimos têm carga inflacionária, se esses 
empréstimos não estão aguando o nosso poder aquisitivo, se não são contra 
os planos do Geverno de combate à inflação. Estou remetendo meu requeri
mento à Mesa jâ devidamente assinado. 

Assim, Sr. Presidente, espero que a nobre Bancada do Governo não con
ceda este empréstimo, qUe é viOlentamente inflacionário, aumepta a inflação, 
e, amanhã, o desgraçado homem do campo, ·que vence o salário mínimo, jâ 
não terá dinheiro para nada, porque hoje o Senado jogou em cima dele alguns 
bilhões de cruzeiros e alguns milhões de dólares que vão aumentar o m_eio _de 
pagamento e o meio cirCulante do Brasil. 

Era o q~ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI)- Peço a palavra para encaminhar 

a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS..:. PI. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador Paulo Brossard pensava 
que esta lei autorizatiVã. de _1972 tinha caráter geral, mas ela é igual à 
4.375/64, que autoriza a emissão e venda de Obrigações Reajustáveis do Te
souro Naci_onal. Esta lei autoriza o Estado do Rio G.rand.e:_Qg Sul a colocar 
no mercado 13.225.546 Obrigações ReajuStáveis do T~ouro Estadual do Rio 
Grande do Sul. 

Então, essa lei tem caráter específi~o. Não tem o caráter obrigatório, porque 
só comprarão as ações quem quiser. A lei não tem carãter inflacionãrio. Pelo 
contrãrio, vai retirar dinheiro do público para a realização de obras. Ela não 
vai colocar dinheiro em circulação, ela vai retirar dinheiro da circulação. 

Eram estes os esclarecimentos que gostaria de prestar neste momento. Os 
detalhes estão todos no parecer oferecido pelo Senador José Lins. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passa-se à votação do projeto de 
resolução. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação devo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, a fim de se pro
ceder à verificação recjUCrlda. (Pausa.) 

Vou solicitar, em primeiro lugar, a votação das Lideranças. 
O Sr. Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Líder do PMDB? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sr. Presidente, o meu voto é 
contrário à aprovação do projeto, nos termos do voto em separado que dei na 
ComiSsão de Constituição _e J_u_stiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Líder do PP? 

O Sr. Eve1ásio Vieira (PP - SC) ..:... Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai-se proceder à verificação. 
Solicito aos Srs. Senadores que votem. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 21 Sr. Senadores 
e .. NÃO" lO Srs. Senadores. Abstiveram-se de votar 2 Srs. SenadoreS. Parti-

ciparam da votação 33 Srs. Senadores. Somando-1e o voto do Presidente 
completa-se o quorum regimental exigido para deliberação. 

O projeto estã aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 140, DE 1980 
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 

em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões quatrocentos e setenta e nove 
milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal res01ve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a ele

var, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens II, III e IV do art. 29 
da Resolução n' 62, de 1975, modificada pela de n• 93, de 1976, ambas do Se
nado Federal, a fim de emitir 10.711.270 Obrigações do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul- Tipo Reajustãvel (ORTE-RS), equivalentes a CrS 
6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e 
quarenta mil e cem cruzeiros), destinados ao financiamento de projeto nas 
áreas de agricultura, indústria, saúde, saneamento, energia e recursos mine
rais, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 141, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 1.055, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
Alagoas a realizar op_eração de empréstimo externo, no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), des
tmado a mvestimentos prioritários naqu6le Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.056 e 1.057, de 1980, das Comissões: 

de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e juridicida-
de; e · 

de Municípios, favorável. 

Em votaçã-o o projeto. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para enca

minhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se

nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Deixemos a guia do dinheiro desvalorizado e penetremos, agora, no di
nheiro supervalorizado, isto é, nos dólares norte-americanos, que são solicita
dos, 20 milhões, para o Estado de Alagoas. 

O Sr. Governador do Estado de Alagoas bate à porta do Senado, depois 
que pediu e solicitou, ao "Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro da 
Fazenda, autorização para receber 20 milhões de dólares, com a garantia da 
União, dos quais 8 milhões destinar-se-ão a atender compromissos externos 
do Estado. 

Sr. Presidente, o empréstimo é dividido em duas partes: uma parte para 
pagar uma fração de empréstimo já contraído pelo Estado de Alagoas e não 
pago, no valor de 8 milhões de dólares; e a segunda parte, I 2 milhões para ter 
aplicações várias, conforme vamos detalhar, de acordo com o Plano de Apli
cação do Empréstimo. 

Portanto, o Estado de A lagoas não pôde pagar o empréstimo total pedi
do anteriormente; então, pede um outro maior para pagar os 8 milhões que 
deve e que não pôde pagar e 12 milhões para faZer uma reaplicação em seto
res vãrios do Estado. 

Na exposição de motivos, o Estado diz o segUinte: 

usolicita autorrzação do Senado Federal para o empréstimo em 
tela, para um saldo devedor atual de 6 milhões" 

Depois passa para 8 milhões. Pede-se coisa, o Senado dã outra, e dá o 
empréstimo de qualquer maneira, sem atender às características, às exigên
cias. 

Aqui o Estado confessa que está devendo 6 milhões de dólares; jã na 
pauta do~ nossos trabalhos, o empréstimo vai para 8 milhões, para pagar o 
saldo devedor, e 12 milhões para reaplicar, quando o Governador pede, na 
sua mensagem, 6 milhões para pagar o que deve e que não pôde pagar, e os 
outros para reaplicar. 

Quer dizer, pede uma coisa e o Senado vai dar outra. E vai dar mesmo 
porque, hoje, estão aqui os cabeças coroadas do PDS, que vão dar o emprés
timo. Está certo. 
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Sr. Presidente, a minha atitude é apenas esta: primeiro, contra o emprés
timo, que é altamente inflacionário; segundo, Sr. Presidente, não permito, en
quanto for Senador, que apenas quatro colegas votem esses empréstimos. 
Precisa-se do quorum de 34, como o PDS convocou aqui hoje. São os "testas 
coroadas" do PDS, aqui, Sr. Presidente, sangrando saúde, todos refeitos do 
fim de semana, gozando bons ares, bem alimentados, bem bebidos, bem pen
teados, e vão votar; então, temos aqui os 34 do PDS. Aí está certo. 

Como eu dizia, O Plano de Aplicação, Sr. Presidente, é o seguinte: uFez
se assim uma programação para 14 milhões de dólares". E continua dizendo: 

"PROGRAMA GLOBAL DE APLICAç0ES 
-1981-

Se tores USS 1.00 CrS 1,00 (10/80) 

-Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . 1,853,000 
-Energia Elétrica . . . . . . . . . . . . 2,487,000 
-Abastecimento d'Água ...... 2,470,000 
-Complexo Químico de A lagoas 

- CQA ...... '.. . .. . . .. . .. . 2,232,000 
-Sistema Rodoviário . . . . . . . . . 4,958,000 

107.992.840 
144.942.360 
143.951.600 

130.080.960 
288.952.240 

TOTAL ............... 14,000,000 815.920.000 

Agricultura, diz o Plano: 

H Aquisição de 73 (setenta e três) tratares de esteira, com equi-
pamentos complementares: USS 1,853,000. 

2 - ENERGIA ELÉTRICA 
-Obras Físicas em 1981: 
- Ampliação da SE-Matriz de Camaragibe 
- T- U. dos Palmares- M. Camaragibe (II circ.) 
- Banco de Capacitares SE-M. de Camaragibe 
- T- Rio Largo- S.M. dos Campos (III circ.) 
- T- S.M. dos Campos- Periperi (II circuito) 
- Ampliação da SE - Periperi · 
- Ampliação do B. Capacitares SE - Periperi 
- SE - Marituba 
- T - Penedo - Marituba 
- Banco de Capacitares da SE - Marituba 
- Ampliação da SE - Rio Largo 
- Ampliação da SE - União dos Palmares 
- T- Angelim U. dos Palmares (11 circuito) 
-Ampliação do Banco de Capacitares SE-U. dos Palmares 
- Ampliação da SE - Pilar 
- Ampliação da SE - Arapiraca 
- Ampliação da SE - São Miguel dos Campos 
- Linha de Subtransmissão - 13,8 K V 
-CUSTO TOTAL: US$ 2,487,000.00 
7.3 - Abastecimento d'água 

Sr. Presidente, é esse o Plano de Aplicação. Até nisso o Senado está 
afrouxando as exigências, porque isso não é o plano de aplicação, apenas cita 
que se vai aplicar tanto em tal lugar, etc.; deveria ter um plano de aplicação 
de como vai aplicar o custo das despesas, o montante das instalações, dos 
equipamentos, etc. Isto não ê plano de aplicação, a meu ver; mas o Senado, 
na sua alta sabedoria, votará o que bem lhe aprouver. 

Aqui está a lei de autorização da Assembléia Legislativa, como também 
a Mensagem do Sr. Ministro da Fazenda, cifrada nos seguintes termos: 

.. 0 Estado de Alagoas pretende contrair empréstimo de 20 bi
lhões. Quanto aos aspectos formais prévios, requeri~os pela legis
lação pertinente para a concretização de empréstimo, foram satisfei
tos os seguintes: foi promulgada a lei; foi reconhecido o carãter 
prioritário-da operação; foi expedida a credicial pelo Banco Central 
do Brasil para atendimento do disposto no art. 29, inciSo II, do de
creto. O ~xame das condições creditícias da operação será efetuado 
pelo MinistériO da Fazenda em articula_ção com o Banco Central. 

Assim, tenho a honra de propor a V. Ex• seja o Estado de A la
goas autorizado a dirigir-se ao Senado para os fins previstos no art. 
42." 

Quer dizer, Sr. Presidente, o art. 42 não é autorização para o _emprésti
mo, é a licença para o Estado solicitar licença ao Senado. Não tem nada de 
autorizativo, nós é que somos a autorização, nós é que vamos dar a autori
zação. 

Então, Sr. Presidente, o Plano de Aplicação, como eu disse, perfuncto
riamente: aquisição de 73 tratares, Centro Elétrico de Palmares, de vários lu
gares, abastecimento de água de vários lugares, diz o seguinte- e vejam, Srs. 
Senadores, se isto é um plano de aplicação: Orçamento- Serviços de Obras 
Físicas de 1981; aquisição de materiais de equipamentos-sistema; aquisição 
de produtos químicos; construção de sistema; projeto de sistema; consultarias 
diversas; melhorias operacionais; melhorias institucionais. Cu"sto: USS 
2,470,000.00. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, hã vários Senadores aqui que já foram 
Governadores de Estado - podemos contar, com mais de uma das mãos, 
mais de cinco ex-Governadores; hã Senadores aqui que jâ foram Secretários 
de Estado- podemos contar dez ou quinze Senadores que já o foram. E ve
jam se isto é plano de aplicação, com o qual o Estado pode solicitar emprésti
mo; se isto é um plano de aplicação. 

Orçamento: Aquísíção de materiais e equipamentos de sistema; aqui
sição de produtos químicos, construção de sistema, projetq de sistema, con
sultarias diversas, melhorias operacionais, melhorias institucionais. Custo: 
dois milhões, quatrocentos e setenta mil dólares. 

Sr. Presidente, isto não é plano de aplicação; nunca foi em Estado ne
nhum, nem em Alagoas! Mas, jâ viram que o Senado é fraco. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- O meu protesto! Nem em Ala-
goas, é pejorativo: -- - --

0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- O meu protesto também, por
que sou cidadão honorário de Alagoas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu disse nem em Alagoas, porque 
Alagoas é que pede. Só por isso. _Os protestos de V. Ex•s serão consignados. 
Mas isso não é plano de aplicação. Eu retiro o unem". Isso não é plano de 
aplicação em parte alguma da terra. Mas nem em Alagoas, que estã pedindo, 
isso é plano de aplicação - mas o Senado vota e aprova porque tem de apro
var. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Comunico ao nobre Sena
dor Dirceu Cardoso que seu tempo já está esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O nobre Senador Orestes Quércia 
estã dizendo, Sr. Presidente, que se fosse um Senador de São Paulo, do Rio 
Grande do Sul, de Minas Gerais, o tempo não estaria esgotado, mas como é 
um simples e obscuro Senador do Espírito Santo, pequenininho e humilde, V. 
Ex• logo esgotou meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Cumprindo o Regimento, 
nobre Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, nobre Presidente, Srs. Sena
dores, este é o projeto, sem plano de aplicação, e lã se vão 20 milhões de crtl
zeh:os. 

Ainda mais, Sr. Presidente, na exposição, ele disse que devia só 6 mi
thões; agora, o Senado vai votar 8 milhões para pagamento de dívida e 12 mi
lhões para aplicação. O Senado muda tudo, Sr. Presidente. 

O Senado é como um prestidigitador, é uma manobra de prestidigitação, 
tira, da cartola, lebre, bandeirinha, copo d'água, tudo isso. Quer dizer, pede 
20- 6 porque deve e 14 para aplicação; o Senado vai dar 8, porque gostou de 
A lagoas .. Mudou isso tudo. Onde estâ essa mudança? Ninguém sabe. Sr. Pre
sidente, isso é um Senado inconseqUente. Eu sou parte do Senado, mas é in
conseqüente. Sem plano, sem nada, e muda as parcelas da postulação do Go
verno. Ele pede para isso, para aquilo, e nós mudamos. São 6 para a dívida e 
14 para a aplicação- nós damos 8 e 12. O Senado da República é que vai 
mudar. 

Sr. Presidente, desculpe-me, mas são essas as considerações. Votarei con
tra e vou pedir. verificação de quorum. Peço a V. Ex• para anotar no seu liyri
nho, que vou pedir verificação, porque outro dia, quase que passou um em
préstimo aqui, porque disseram que eu não havia pedido verificação antes. 
Assim, vou pedir verificação de quornm. Com o meu protesto, Sr. Presidente, 
vou votar contra e pedir verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Affonso Camargo,- para encaminhar a votação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP,PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nós queremos, em primeiro lugar, 
fazer uma distinção que, realmente, é bem concreta, entre os emprêstimos in
ternos e os empréstimos eni mo~da estrangeira, porque, 'indiscutivelmente, o 
empréstimo em moeda e5traágeira, além de outros problemas que possa cau
sar no processo infladonárió. compromete o balanço de pagamentos. 

Ocorre, Sr. Presidente, que jã hã muito tempo, como membro da Comis
são de Finanças do Senado, temos-levado, aos companheiros daquela Comis
são, a nossa apreensão com relação à forma com que esses empréstimos em 
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moeda estrangeira, que passam pela mesma, vêm sendo aprovados, de uma 
forma que poderíamos dizer indiscriminada, e muito pouc-o discutidos esses 
projetes, na Comissão. 

E não são discutidos, Sr. Presidente, porque normalmente, quando vem 
o pedido de empréstimo em dólar, antes disso1 jâ veio o apelo dramâtico do 
Governador daquele Estado que estâ pedindo o empréstimo de que ele preci
sa daquele dinheiro para suprir e para dar condições _à administração orça
mentAria daquele Estado. 

Quando o Sr. Senador Dirceu Cardoso registra que os planos de apli
cação estão se tornando cada vez mais genéricos, é uma realidade. E são cada 
vez mais genéricos, porque eSses recursos são usados para cobrir déficits orça
mentários, e não propriamente para gerar investimentos específicos e defini
dos em cada Estado. 

Em decorrência desse problema, fiz um apelo na última reunião da Co
missão de Finanças, no sentido de que o Senado fixe normas atuais para 
aprovar esses empréstimos, na medida em que não temos normas rígidas, 
porque o que estâ sendo usado, para se dar pareceres sobre os empréstimos 
externos, é apenas alguns pontos do Regi~ento e não resoluções. Ficamos su
jeitos à essa pressão e, inclusive, temos nos submetido a elas, pórque sabemos 
que os Governadores preCisam do dinheiro para cumprir a sua administração 
e as suas metas administrativas. 

Mas, realmente, o Senado estâ exercendo apenas uma função hornologa
tória; ele não estâ, inclusive, analisando, até para dar para uns e não dar para 
outros, o que seria normal, de acordo com a capacidade de poupança, de en .. 
dividamento e possibilidade de resgatar esses empréstimos. Tanto que tem 
havido uma série de ocorrências e de justificativas para se tomar emprêstimos 
em dólares, dizendo que esse dinheiro vai ser usado para pagar outro emprés~ 
timo que, então, o Estado não tem condição de pagar o empréstimo anterior. 
Sinal que ele não tinha capacidade financeira para resgatar o empréstimo que 
já tomou antes. 

Em decorrência disto, Sr. Presidente, estamos eln vias de fazer uma reu~ 
nião da nossa Bancada do Partido Popular, para tomarmos uma decisão de 
Bancada com relação ao problema dos empréstimos externos. 

Neste momento, inclusive, quando o próprio Governo Federal anuncia 
que está se voltando para a poupança interna e que acha que o País todo deve 
suprir as suas deficiências com a poupança interna e não com a poupança ex
terna, preocupado, que estã o Governo, Como- estã toda a Nação brasileira, 
com esta dívida que aumenta cada vez mais de uma forma galopante. 

Por outro lado, todos sabem que o Ministério do Planejamep.to está mu
dando suas diretrizes financeiras e, iriclusive, está numa linha liberalizante , 
em termos de fixação de juros e de correção cambial. Tudo isso, como havia 
aqueles compromissos de um teto até dezembro, presumem os econ~mistas e 
os financistas do País que, a ·partir de janeiro, o dólar vai ter uma desvalori
zação acentuada. Então, nós estaremos inclusive dando condições a que os 
Estados fizessem um mau negócio se pegassem exatamente os dólares, agora, 
em novembro e dezembro. 

Mas tudo isso nós vamos estudar, em reunião de bancada, e tomar uma 
posição oficial. 

Com relação a esse problema, - e estou usando da palavra com autori~ 
zação do meu Vice-Líder - nós, em aguardando a posição da Bancada, não 
vamos votar esse projeto, porque é um projeto -que endivida o País, é um pro~ 
jeto diferente dos outros, que toma empréstimo em moeda estrangeira. En
tão, o Partido Popular não darã apoio, enquanto a sua Bancada não delibe
rar, em contrârio, pedidoS de empréstimo em moeda estrangeira. 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão de 22 de' 
outubro, este Plenário vOtou um projeto autorizando o Governo do Estado 
do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 15 
milhões de dólares norte~americanos. 

O eminente Senador Dirceu Cardoso, ·com a v"eeiD-ência que é uma das 
suas mais nítidas características, e um poder de argumentação fabuloso, inve~ 
jável para mim, S. Ex• justificou à saciedade o emprêstimo pretendido pelo 
Espírito Santo. Em sua argumentação, disse literalmente, o Senador espírito
santense: 

·~ ... do empréstimo ao Espírito Sant'_J.Pór quê? Porque o em· 
préstimo ao Espírito Santo não vai aumentai--e~ um tostão o meio 
circulante: é o reescalonã:rriento da dívida do EStado, são prestações 
que vão ser lançadas para frente, pois o Estado deve setenta milhões 
de dólares e tem que pagar quarenta milhões, em três anos; e não 
tem dinheiro para tanto. Então, pede 15 milhões para começar a pa~ 
gar os quarenta milhões, em fevereiro." 

E mais adiante, na mesma oração, disse o Senador Dirceu Cardoso: 

··~·· pela primeira vez, eu inverto o meu voto: vou ser favorável 
ao emprêstimo a meu Estado, porque não se vai jogar, em circu
lação, um ceítil, uma tamanina desse dinheiro, um centavo desses 
recursos, vai, sim, reesCalonar essa dívida, pagar quarenta milhões, 
dos setenta milhões que deve em três anos, com os quinze milhões 
que o Senado vai dar, no dia de hoje. Pela primeira vez, ao fim de 83 
discursos, Sr. Presidente, eu inverto a minha posição: eu vou votar a 
favor do emprésfinlo aõ- Estado" do Espírito Santo." 

No dia 16, anteriormente, disse o nobre Senador Dirceu Cardoso: 

''No meu caso, Sr. Presidente, a minha espingarda espalhadeira 
não vai atirar contra o Estado do EsPírito Santo." 

Então, é a mesma coisa que eu espero agora do meu eminente amigo, Se
nador Dirceu Cardoso: que a sua espingarda espalhadeira não atire também 
sobre o meu pequenino Estado de Alagoas, porque o emprêstimo agora pre~ 
tendido é tal e qual o empréstimo pretendido pelo Estado do Espfrito Santo. 
Lã, foi para pagar dívidas; câ, em Alagoas, Sr. Presídente, Srs. Senadores, o 
empréstimo também é totalmente para pagar dívidas. 

Prossigo, Sr. Presidente, diz aqui, a exposição do Sr. Governador que, 
dos 20 milhões de dólares pretendidos, 6 milhões são especificamente destina
dos a- pagar a parcela de uma dívida ... 

(Momentaneamente houve falta de energia elétrica.) 
Isto é sabotagem! (Risos.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - É o protesto! 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Meu eminente amigo, V. 
Ex• é muito mais inteligente, mais combativo, mas, modéstia à parte, não é 
mais veraz, nem mais honesto do que este seu modesto amigo. Sou incapaz de 
fazer uma invencionice, Conti,nuo com a minha argumentação. 

Então, dizia eu, o Governador confessa que 6 milhões são destinados a 
pagar uma parcela de dívida e restam 14 milhões de dólares. Esses 14 milhões 
têm a seguinte destinação: 

SETORES 

- Agricultura 
- Energia Elétrica 
-Abastecimento d'água 
- Complexo Químico de Alagoas - CPA 
..- Sistema Rodoviário 

TOTAL 

uss 1.00 

1,853,000 
2,487,000 
2,470,000 
2,232,000 
4,958,000 

14,000,000 

A parcela de Agricultura, diz o Sr. GOvernã.dor, é destinada a comprar 
73 tratores que, juntos aos 27 que o Estado tem- veja que fábula de tratares 
tem o meu Estado: 27 perfaz a soma de 100 tratares, destinados a atender às 
pequenas e. médias propriedades do sertão e do agreste alago ano. 

O que é isto, Srs. Senadores? Isto é para pagar dívida social. Para aqueles 
que não têm dinheiro para comprar o seu trator, para aqueles do minifúndio 
que têm 2 ou 3 hectares e não podem comprar o seu tratar. Então, o Gover~ 
nador Guilherme Palmeira vem, agora, desta maneira, pagar uma dívida so~ 
cial- tão importante quanto aquela dívida devida ao estrangeiro. 

Em segundo lugar, a energia elétrica se destina a ampliar estações de 
energia elétrica de A lagoas, quase todas feitas no governo daquele major que 
fez de conta que era governador de Alagoas de 60 a 6 I. E fez tudo, se cosendo 
com suas próprias linhas, fez estações pequenas, subdimensionou as linhas na 
esperança de atender mais depressa, e, agora, está tudo vencido, tudo é pe
queno, e não pode expandir~se as linhas além de determinadas subestações 
co~o as de Passo de Camaragibe, Periperi, União dos Palmares, Arapiraca e 
Pilar. Então, isso se destina a ampliar essas subestações, a aumentar o dimen
sionamento das linhas de transmissões, possibilitar a eletrificação de povoa
dos, que vêem, acom amargura, que a dez! vinte quilômetros, as cidades estão 
eletrificadas e eles estão às escuras. Isto o que é, Sr. Senadores? f pagamento 
de dívida social. 

E continuando, Sr. Presidente, o abastecimento de água vai exigir dois 
bilhões, quatrocentos e .setenta mil cruzeiros. O Governador Guilherme Pai~ 
meira está captando água no rio São Francisco e levando Para o sertão de 
Ala_goas àqueles que vivem morrendo de sede, como todos sabem, nas secas, e 
ela parou agora. Pois bem, o Governador Guilherme Palmeira estã construin
do, invertendo o que o seu Estado possibilita, mas não é bastante, e recorre 
agora ao empréstimo estrangeiro, para pagar o quê? Para pagar a dívida so
cial daque!es sedentos, por ano5 e anos, que sonham, um dia, ter água, em sua 
casa, para saciar a sede, quando lhes aprouver. 
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E assim, Sr. Presidente, para não cansar, são todos os demais itens, não 
tem uma obra supérflua, tudo, em fim, é para pagar -dívida sociaL 

Para completar, Srs. Senadores, esse empréstimo tem mais uma virtude, 
é para impedir o êxodo de nós, alagoanos, e eu sou um dos que fugiram, por
que, no meu Estado, não tinha condições de sobreyivência. Aos J 7 anos tive 
que sair de casa, botar as fraldas nas costas, porque eu jâ era demais em A la
goas. 

Tenho, aqui, os números do último Censo: o Estado mais populoso do 
Brasil é o Estado do Rio de Janeiro, graças, prinCipalmente, à grande cidade 
do Rio de Janeiro, ç:om 250 habitantes por quilômetro quadrado. Em segun
do tugar vem o Estado de São Paulo, com 88 habitantes por quilômetro qua-

/"' drado. Em terceiro lugar, A lagoas com 68 habitantes por quilômetro quadra
do. Bem distante vem o 49 lugar, com 65 habitantes por quilômetro quadra
do. E o Espírito Santo, felizmente, ainda estâ na faixa muito dadivosa, muito 
côrnoda, dos 40 habitante_s_por quilômetro quadrado. 

Vejam que este dinheiro pretendido é para impedir o êxodo, é para impe
dir que nós, alagoanos, venhamos a nos alojar debaixo das pontes, que ve
nhamos inchar as grandes cidades como São Pãlllo, Rio de Ja.neiro e Brasília. 
E mais não é preciso dizer, Sr. Presidente. 

Creio que jâ deSempenhei o meu papel, fiz o que era possível e espero, 
pelo menos, não digO-inudar, mas se tiver conseguido, à semelhança daquele 
personagem da televisão, abalar as convicções do Senador Dirceu Cardoso, 
um tantinho assim, já me darei por satisteito. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Pai~ 
mas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma ex· 
plicação pessoal. - -

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma explicação pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para uma explicação pessoal. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não fora a injustiça com 
que fomos tratados pelo nobre e eminente Senador Luiz Cavalcante, dado o 
respeito e a consideração que tenho por S. Ex•, e eu não voltaria mais à tribu~ 
na. 

Mas, quero, Sr. Presidente, explicar que outros dois empréstimos, que S. 
Ex• disse que são semelhantes, são de fato semelhantes, Sr. Presidente, como 
o ovo e o espeto. V ou repetir, co-mo o o-vo e o _es-pe-to, são tão semelhantes 
assim. 

Não vou entrar nas questões que o nobre Senador Luiz Cavalcante, ape-
nas na citação do meu discurso, em comparação com o cliscurso que faço ago
ra. 

Sr. Presidente, o Espírito Santo, para uma dívida de setenta milhões, pe
diu vinte milhões de dólares para pagar essa dívida. Só a divida. Não pôs um 
tostão para comprar um prego, para comprar um tijolo, para comprar um 
quilo de cimento, para comprar um metro de tãbua. Todo dinheiro para co
meçar a pagar quarenta milhões de dólares que deve ao exterior. Portanto, 
não houve aplicação, ·em nada, no Estado do Espírito Santo. E Alagoas pediu 
vinte milhões, isto é, seis milhões para pagar um resto de dívida, e quatorze 
milhões para reaplicar no interior. O nosso não tem aplicação. O nosso não 
tem um tostão, em nada, aplicado no território do nosso· Estado com 50 habi
tantes por quilômetro quadrado. Não tem. Portanto são diferentissimos os 
empréstimos. Um é para pedir 20 milhões, pagar 6 milhões e aplicar 14 mi
lhões no Estado- comprar máquinas, tratares, fazer obras de saneamento, 
água etc. Para reaplicar o Espírito Santo não! Os 20 milhões são para co
meçar a pagar uma dívida de 40 milhões, portanto não tira um tostão para 
aplicar no Estado. Diferentíssimo portanto. Di-fe-ren-te! Como o ôvo e o es
peto. Mas o Senado, Sr. Presidente, não dá os 6 milhões e os 14 mil}Jões. Dá 8 
milhões e 12 milhões. Mudou! Por quê? Ahl Não sei! Não sei porque mudou. 
Pediram 6 milhões e 14 milhões, para aplicar. O Senado disse: "Não, somos 
mais generosos. Está devendo 6 milhões, paga 8 milhões - não 5ei onde vão 
arrumar mais 2 milhões - e 12 milhões aplica. _Portanto tem aplicação em 
bens de consumo, em obras e etc e etc,, no interior. Nós não temos. 

Portanto, Sr. Presidente, não fora isso eu não vOltaria à Tribuna. São di
ferentes os dois empréstimos. 

Sr. Presidente, só peço a atenção para isso; não hâ plano de aplicação. 
Então é isso. Só reclamo isso, não fora isso e estaríamos de acordo com o 
nobre Senador Luiz Cavalcante, que jâ foi uma vez meu candidato à Presi
dência e votei nele e continuarei a votar nele, porque é moralmente um pa
drão, um homem digno cuja palavra, para nós, todos acatamos com respeito 

e consideração, continua assim para mim. Apenas, no que tange ao emprésti
mo do meu Estado, nós estamos em desacordo. 

Não há diferença, são de fato semelhante como o ovo e o espeto. 
Era o que tinha a dizer. (Mui to bem! 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Pergunto ao nobre Sena-
dor Teotônio Vilela se S. Ex• vai encaminhar a votação. 

sa.) 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - Nilo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Estã aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, requeiro verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Vai se proceder à verifi
cação da votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para que se possa pro-
ceder à verificação requerida. (Pausa.) 

Os Srs. Líderes podem votar. 
Como vQla o_ nobre Üder, Jarbas Passarinho? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como vota o nobre L!der Paulo 
Brossard? 

O Sr~ Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sr. Presidente, o meu voto tem 
sido ~ontrârio a _estes emp~ésti~os,_ especialmente os que aumentam a dívida 
exte!na. De modo que Votarei -contrariamente. Isto não quer dizer que seja o 
voto da Bancada. -

·· -·O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como vota o nobre Líder do PP, 
Senador Evelásio Vieira? (Pausa.) 

S~ Ex• não se encontra presente. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

( Procede-_se a votação) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram pela aprovação do pro
jeto 27 Srs. Senadores; contra 5. Abstiveram-se de votar 2 Srs. Senadores. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 141, DE 1980 

Autoriza o Governo ao EStado de Alagoas, a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos}, destinado a investimentos prioritários na~ 
quele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

.Art. 19 É o. Governo do Esta~o de Alagoas autorizado a realizar, com ga~ 
rantta da Umão, uma operaçao de empréstimo externo no valor de 
US$ 20,000,000.00_(vinte fnilhões de dólares norte-americanos) ou o equiva
lente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indica· 
do sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
des~inado a investimentos prioritãrios daquele Governo, em energia elêtrica, 
agncultura? sistema rodoviária, abastecimento d'âgua e infra-estrutura do 
Complexo Químico de Ala~oas- CQA_, e à liquidação de emprêstimo exter
no contratado junto ao Banque N ationale de Paris, Paris- França, em 11 de 
novembro de 1976, cujo saldo devedor é de USS 6,000,000.00 (seis milhões de 
dólares) de principal, podendo o Estado utilizar, na sua programação de in
vestimentos. Os montantes correspondentes às quantias que, comprovada~ 
mente, houver desembolsado para pagamento ao Banque Nationale de Paris 
antes da contratação autorizada pela presente resolução. ' 

Art. 29 A operação realizar-se-A nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil. nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, ob~decidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico~financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n' 4.025, de 8 de junho de 1979, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 9 de junho de 1979. 

Art. 3 Esta resOlução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 142, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
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seu Parecer n' 1.058, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e ses
senta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.059 e 1060, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

Em votação o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para encami
nhar a votação, ao nobre Senador DirceU Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sr. Presidente, felicito o ilustre Senador Luiz Cavalcante, da Bancada de 
Alagoas, pela vitória que acaba de conseguir do Senado, com 34 Srs. Senado
res votando a favor de um empréstimo que o seu Governador solicitou ao Se
nado. Empréstimo de 20 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, alguém dirâ: por que essa felicitação'? Sr. Presidente, o 
meu dever aqui é apenas este, o de trazer ao Senado número suficiente, o quo
rum regimental para aprovação dos emprêstimos. Trinta C quatro Srs. Sena
dores a favor. Com menOs um, não se aprova nada. Esta que é a minha po
sição, mais nada. 

Quero que o Brasil aprove e não um punhadinho de Senadores espalha
dos aí nas Bancadas. Este que é o meu objetivo. Combati porque nos desvãos 
da postulação havia defeitos que precisávamos corrigir. Mas o Senado não 
quer isto. O Senado quer votar e quer aprovar, e aprovou. 

Sr. Presídente, fiz uma observação. Que o Senado não fosse uma câmara 
municipal aprovativa. Hoje, aqui, nas frisas, temos a honra de comportamen
to da Câniara MuniciPal de Mogi das Cruzes, de São Paulo, pelo seu presi
dente e por todos os seus vereadores, assistindo a uma sessão do Senado. O 
Senado é a Câmara de Mogi das Cruzes amplificada. Só isto. Mas somos tão 
dignos como qualquer vereador de Mogi das Cruzes. 

Sonios da mesma envergadura moral, dos mesmos princípios, e da mes
ma representatividade. Digo mais, o Vereador de Mogi das Cruzes tem mais 
representação no seu Município do que o Senador, porque o voto mais díficil 
que existe, em todo o mundo, é o voto do vereador, porque disputa numa 
área pequena com centenas de candidatos concorrentes. 

Estamos saudando a Câmara de Mogi das Cruzes aqui representada e 
que conseguirá naturalmente, amanhã, a aprovaçã~ também do projeto de 
empréstimo ao município de Mogi das Cruzes, contra o -meu voto. Mas o Se
nado como votou hoje, votará amanhã. 

Portanto, saúdo a Câmara de Mogi das Cruzes, na pessoa do seu Presi
dente e da totalidade dos seus vereadores, Sr. Presidente, que são o Senado lá 
de Mogi das Cruzes e·nóS somOs aqui a Câmara de Mogi das Cruzes no âmbi· 
to federal, mas temos a mesma dignidade de mandato, a mesma representati· 
vidade e a mesma responsabilidade perante o povo. 

Minhas felicitaÇões e saudações ao povo de Mo8i das Cruzes, representa
do pelos seus dignos, brilhantes e ilustrados vereadores. 

Sr. Presidente, agora, para encaminhar a votação do Projeto de Reso
lução n• 142/80. O Estado do Rio pede Cr$ 663.074.320,00 de empréstimo ao 
Senado Federal. 

O Senhor Presidente da República se manifestou em 22 de setembro, en
caminhando o projeto ao Senado Federal. 

O Sr. Ministro da Fazenda também se reportou ao projeto ... (Apagam-se 
as luzes do plenãrio.) É tanto empréstimo qtie a luz estâ protestando. Se fôs
semos tão conscíentes (J,üanto esta luz, não con~~~amos tantos emprésti-
mos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex•, se quiser, pode pa
rar, querendo, pode continuar. 

SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, vou parar. Quero ler, 
mas a luz estâ fraca. É o protesto da luz diante dos _desatinos do Senado. 

Sr. Presidente, estamos na escuridão de uma noite, numa cerração de ser
ra abaixo. É preciso que Deus nos dê uma luz para iiuin.inar noSso caminho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Estamos no lusco-fusco da in
certeza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Exatamente. Estamos no lusco
fusco da cerração, de serra abaixo naquela viagem de São Paulo a Santos, Sr. 
Presidente, e podemos desembarcar n!Jm abismo, de uma hora para outra, 
com estes desatinos que o Senado tem cometido, emprestando, de qualquer 

maneira, a Estados e Municípios. HOje emprestaremos sete. De amanhã cm 
diante, quarenta milhões de dólares, bilhões de cruzeiros, serão lançados. 

Sr. Presidente, V. Ex• vai me desculpar, mas com a falta de luz, cu não 
estou vendo bem. Já sou entrado em anos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Se V. Ex• diz que não pode 
ler por causa da luz, eu vou suspender a sessão atê: a volta da energia elétrica. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Este é o protesto da luz ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A sessão estâ suspensa, até 
que volte a energia elétrica. 

(Suspensa âs 17 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 35 miM 
nutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Estâ reaberta a sessão. 
Continua com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. S. Ex• dispõe 

de três minutos para encerrar o seu pr~nunciamento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, V. Ex• não descon
tou o tempo em que a sessão estava suspensa. 

Sr. Presidente, diz o Sr. Ministro, no Oficio ao Senhor Presidente daRe~ 
pública: '~Nestas condições, tenho a honra de submeter a matéria à elevada 
consideração de V. Ex•, a fim de que, se merecedora de acolhimento, seja en
caminhada ao Senado". Aqui, o Ministro lava as mãos. O Ministro.diz: '"se 
merecedora", mas o Presidente passou adiante e nos encaminhou. (Pausa.) 

Sr. Presidente, em virtude do pequeno número de Senadores presentes e 
em virtude do Regimento Interno, peço a V. Ex• que encerre a sessão, porque 
não há número regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Quero comunicar a V. Ex• 
que hâ 12 Senadores em Plenário. Portanto, não poderei encerrar a sessão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ah! bem, Sr. Presidente, a entrada 
dos retardatârios salva a pátria. Sr. Presidente, ou esse pessoal comparece ao 
Plenário, ou nós derrubamos a sessão ou comparece ao Plenârio c não vota 
com 34; e nós derrubamos também. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• jâ está com seu tem
po esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou concluir, Sr. Presidente. 
O meu objetiVo é apenas este: que todos compareçam. Se eu compareço, 

por que os outros não comparecem? 
Temos aqui, o parecer, do Banco Central; e eu chamo a atenção do Sena

do. Isto é para os vereadores de Mogi das Cruzes, que nos visitam, verifica~ 
rem como aprovamos projetes aqui. Amanhã, quando o prefeito mandar 
projetas para lá que tenha o. beneplácito da Câmara dos Vereadores. 

Diz o Banco Central, que é o órgão técnico que fala· sobre empréstimos; 
"Destinação_dos recursos: implantação do sistema metroviârio da cidade 

do Rio de Janeiro. Considerando todo o endividamento do referido Estado, 
intra e extralimite, mais operação em curso, seria ultrapassado o teto que lhe 
foi fixado pelo item 3• do citado art. 2• da Resolução n' 62f75". 

Seria ultrapassado; é ultrapassado; foi ultrapassado; mas nós empresta
mos. 

Sr. Presidente, este projeto se destina ao metrô do Rio de Janeiro. Como 
jã votamos, uma vez, favoravelmente à Concessão de empréstimo ao mctrô do 
Rio de Janeiro, como jâ votamos uma vez pela concessão de empréstimo ao 
metrô de São Paulo, porque são obras reprodutivas, que paralisadas trazem 
um desastre financeiro para os Governos respectivos, Sr. Presidente, não es
tou condenando e nem vou condenar este empréstimo. Se tiver a maioria, vou 
votar também favoravelmente à concessão do dinheiro ao metrô do Rio de 
Janeiro, como jã votei uma vez para o metrô de São Paulo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) Aprovado. 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, peço verificação de 

quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- (Acionando a campainha.) 
Serã feita a verificação solicitada. 

(Suspensa às 15 horas e 36 minutos a sessão é reaberta às 17 ho
ras e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sendo evidente a falta de quorum 
em plenário, a Presidência se dispensa de proceder à verificação solicitada, fi
cando a votação da matéria adiada para a próxima sessão. 

Pela mesma razão. deixarão de ser aprec!ados os itens 10 a 14, 16 e 17 da 
pauta, cujas matérias dependem de votação. 
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São os seguintes os itens cuja votação é adiada: 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 143, de 1980 (apre. 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.061, 
de 1980), que autoriza a- Prefeitura de Mauâ·SP, a elevar em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, qua· 
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo · 

PARECERES, sob n's 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e J ustfça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 144, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.064, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, a elevar 
em Cr$ 122.090.354,00 (cento.e vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e 
cinqUenta e quatro cruzeiros) o montante de sua d{vida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065 e 1.066, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 539, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando nos termos do art. 371, alínea "c", do ~egimento ln· 
temo, urgência para .O Projeto de Lej do Senado_ n9 248, de 1979, de auto!ia 
do Senador Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de 
"maitre'' e garçon, e dá outras providências. 

13 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 540, de 1980, do Senador 
Josê Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alínea "c" do Regimento In
terno, urgência para a indicação n• 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que sugere à Comissão Diretora instituir, no Senado Federal, está· 
gios para ,universitários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

14 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1980 
(n• 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras providên· 
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apresenta de n• 

1-CSPC; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Serviço 
Público Civil. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 
1979 (n• 32/79, na Câmara dos Deputados) que ratifica o texto do Convênio 
sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Mi· 
nistrOs de Obras Públicas e Transporte dos países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Relações Exteriores, e 
- de Transportes, Comunicatões e Obras Públicas. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 549, de 1980, de adiamen
to da discussão). 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 147, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.112, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do 
Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.113, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Franco Montoro. 

(Dependendo da votação do Requerimento n9 550, de 1980, de adiamen
to da discussão). 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Passaremos, pois, ao exame 
do item n9 15. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 81. 
de 1979 (n' 431/71, na Casa de orgigem), que regulamenta o exerci· 
cio da profissão de sociólogo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.086 a 1089, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 
dade nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comis· 
são de Constituição e Justiça; 

- de Legislação Social, favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça; e 

-de Serviço Pú_bllco Civil, favorável ao substitutivo da Comis· 
são de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, como não temos número, hoje, para a votação deste projeto 
que trata de uma profissão sacrificada neste Pafs, criada por lei federal, reco· 
nhecida em· todas as universidades, reconhecida na consideração, no apreço 
de todos os brasileiros e principalmente nos meios intelectuais da Repdbtica, 
a profissão de Sociólogo vem, hâ três anos, Sr. Presidente, lutando para que 
seja reconhecida e regulamentado o seu exercício. 

O projeto, Sr. Presidente, é de 30 de outubro de 1979, aprovado na Câ
tnara e .encaminhado ao Senado. Atê hoje, não tinha logrado a apreciação da 
Casa e a votação do Senado. Somente hoje, figura na nossa pauta e, amanhã 
ou depois de amanhã, por força de falta de número hoje, será votado. 

Mas, Sr. Presidente, merece estudo, apoio, e aprovação o presente proje
to, que hã tantos anos, vem rolando no Congresso Nacional, hâ três anos. A 
Câmara aprovou·o há um ano e o Senado, hâ um ano, o det~ para soltâ-lo 
nas sessões presentes, de hoje e de amanhã. 

Aqui estã, Sr. Presidente, uma das profissõe~ hoje, de maior trânsito na 
vida brasileira: o so-ciólogo, o criador de urna doutrina nova na vida dos ho· 
mens, dos cidadãos e da sociedade; aqueles t~cnicos que analisam a formação 
e a integração da sociedade, desde os tempos de Augusto Com te, o criador da 
Sociologia, nos fins do Século XIX. ~uma profissão nova, onde tem avulta· 
do nomes gigantes do pensamento universal. 

Mas, até hoje, Sr. Presidente, o projeto, preso aqui nos estudos das Co
missões, até hoje não tinha logrado a aparecer, a abrolhar na pauta dos nos
sos trabalhos. Hoje, estâ aí o projeto e vamos votá-lo. O meu primeiro pensa· 
mento, hoje, na sessão, foi requerer a inversão dos trabalhos, colocando-o em 
primeiro lugar, porque esperaram demais a votação desse projeto. Então, era 
justo, era uma homenagem, era uma atenção à claSse dos sociólogos, aos jo
vens sociólogos do nosso País, intérpretes dos fenômenos sociais, Sr. Presi
dente, que, no turbilhonamento social da sociedade em mudança, interpre
tam os fenômenos da constituição, da formação e da integração da sociedade 
do mundo. Seria, portanto, uma homenagem que íamos prestar, votando em 
primeiro lugar. Mas, o Líder da·Maioria, Q ilustre Senador Jarbas Passari· 
nho, achou que tinha que ler o projeto de hoje para amanhã. Amanhã, Sr. 
Presidente, de minha j~iciativa, figurará o requerimento que pedir, solicitar e 
requerer a inversão da Ordem do Dia dos nossos trabalhos e vai figurar, em 
primeiro lugar-, o projeto que regulamenta a profissão de Sociólogo no Brasil. 

Sr. Prc:sid~nte, será a prestação de nossa homenagem a essa categoria de 
brasileiros que, fiel e crente no Governo, acreditou na lei que instituiu essa 
carreira, freqUentou a universidade, sabe Deus com que sacrificio, perlustrou 
os bancos acadêmicos de vârias universidades do País; formou·se em Sociolo
gia, essa ciência ãriqa, Sr. Presidente, que exige tanto daqueles que a 
abraçam. Mas, até hoje, não viu regulamentada a profissão. 

É uma profissão sem caminho, sem meta. E este projeto regulamenta 
esta profissão; cria o mercado de trabalho e o regulamenta, prestando, por· 
tanto, justiça a esses moçõs que acreditaram no Governo, na lei do Governo, 
nas Faculdades do Governo, nas universidades do Governo, e estudaram, 
formaram-se nelas e, até hoje, estão sem encaminhamento, e sem regulamen
to. 

Então, eu pediria aos Senadores que, amanhã, no primeiro instante da 
abertura da Sessão, no primeiro número da pauta, a requerimento meu, figu· 
re o projeto que regulamenta a profissão de Sociólogo. Nao é preciso dizer, 
em outras considerações mais, que todos nós estamos de acordo com esta sa
crificada profissão, Sr. Presidente, que está abrindo, a golpes de talento, de 
inteligência, de perseverança, e de força de vontade, um caminho para eles 
mesmos. Eles é_ que estão criando o caminho, porque o Governo não deu ca-
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minha a nenhum. Criou a·profissão, Sr. Presidente, mas não deu os instru
mentos para ser exercida. E são eles que estão, a golpes de talentos, de força 

·-de vontade, de sacrifício, conseguindo esses instantes. Sr. Presidente, quantos 
desses sociólogos, jovens estudaram com sacrificio tremendo, Sr. Presidente, 
crentes de que pudessem ter uma profissão nobilitante. Não a tiveram, por
que o Governo não a regulamentou. 

E, hoje, deveríamos votá-la no primeiro número da nossã-pauta, sem que 
ninguêm houvesse solicitado. Eu nem sabia que viriam aqui esses sociólogos 
jovens e esperançosos, que vão criar, Sr. Presidente, nessa -civilização em mu
dança, neste País turbilhonante de ansiedades, de perplexidades, de reivindi
cações, um lugar ao sol para eles. Mas, pela perseverança e pela força de von
tade, eles vão conseguir. Não que o Governo quisesse dar essa regulamen
tação. Então, espero dos Srs. Senadores que, na sessão de amanhã, em home
nagem e justiça a essa mocidade gloriosa dos nossos Estados, ·os sociólogos, 
sem regulamentação, sem caminho, que não têm instrumentação para o 
exercício da profissão, vejam coroados os seus esforços, com a votação do Se
nado, aprovando o projeto de sua regulamentação. Amanhã, voltarão para 
os seus lares vitoriosos, depois de três ãnos, com os olhos postos aqui, no 
Congresso Nacional, esperando que uma alma caridosa pudesse perfil_har o 
projeto, acompanhá-lo nas votações, na Câmara, O o Senado, nas-Comissões e 
em Plenário, até que ele fosse aprovado, uma alma benfazeja, amiga e frater
na. Sr. Presidente, hoje. não é a minha; é alma do Se:nado Federal que vai lhes 
prestar essa homenagem a essas esperanças magnificas da intelectualidade 
brasileira, esperanças magnificas da juv~ntude gloriosa do nosso Pais, os so
ciólogos. que esperaram tanto e, hoje, vieram para assistir a aprovação e vão 
esperar mais 24 horas. Esperando sempre, mas com fé em Deus. Pra:z:a aos ce
us que, amanhã, Sr. Presidente, por unanimidade, possamos dar a regulamen
tação de sua profissão. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito berii!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a 
votação adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 18: 

Discu-ssão, em turno único;·do -PrOjeto de Resolução n9 148, de 
1980 (apresentado pela Comissão de FinançaS como conclusã-o de 
seu Parecer n9 1.114, de 1980), que at.itoriziO-GOVerno do Estado 
do Maranhão a realizar operação de empréstimO externo no valor 
de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado aos pro
gramas integrados de produção agropecuária, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciM 
da de. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 551, de 1980, de 
adiamento da discussão para reexame da Comissão de Finanças). 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. l9·Secretârio. 

g lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 555, DE 1980 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Re
querimento n9 551, de 1980, de minha autoria, constante do item 18 da Or
dem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1980. - Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nos termos regimentais aPre
sidência defere o requerido pelo Sr. Senador Alexaódre Costa e, em Canse· 
qüência, anuncia a discussão do Projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peÇO a palavrã; para discu
tir o projeto. 

o SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estudei, Sr. Presidente, os dois projetas, do Maranhão e da Bahia, que 
mereceram pesquisas exaustivas pela noite a dentro, Sr. Presidente, e trago 
aqui os elementos dessa pesquisa. 

Sr. Presidente, como não temos ll Srs. Senadores, requeiro que V. Ex• 
encerre a sessão. V. Ex• é o Presidente que mais sabe conduzir o encerramen· 
to da sessão. Não há quorom. Peço que V. Ex• encerre a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- De acordo com o Regimento 
eu teria que tocar a campainha por 10 minutos, para que os Srs. Senadores 
compareçam ao plenârio. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não há número aqui, já não houve antes. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - v.,u cumprir o Regimento, 
acionando as campainhas por lO minutos 

(Suspensa às 17 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às /7 ho· 
ras e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã reaberta a sessão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardos_o, para continuar a 

discussão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, antes de continuar a discussão, desejo formular uma ques
tão de ordem baseada no art. 444 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller)- Concedo a palavra ao Sena
dor Dírceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES: Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente: 

Ontem, o nobre Senador Alexandre Costa requereu a retirada do proje
to, porque não hayia o Plano de Aplicação para o dinheiro que o Governo do 
Maranhão desejava receber emprestado. Não havia plano de aplicaçã(), por 
isto foi retirado o- projetO. 

Pois bem, Sr. Presidente, hoje, o projeto volta à pauta, e não tenho infor
mação se foi apresentado um plano, aliás, não tenho informaÇão nenhuma. 
Então, desejo saber da Mesa, Sr. Presidente, se, ontem, ao Senador Alexan
dre Costa apareceu a dúvida pela qual S. Ex• requereu a retirada do projeto, 
pela falta de um plano-de aplicação. E, hoje, S. Ex• envia à Mesa um requeri
mento, retirando o requerimento da sessão. Houve apresentação de qualquer 
plano de aplicação do Governo do Maranhão para o projeto de empréstimo 
que ele solicita ao Senado Federal? 

Esta é a questão de ordem que envio à consideração de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENT~E (Gastão Müller)- Respondendo à questão de 
ordem, informo a V. Ex• que o Plano de Aplicação, detalhado, já está aí no 
processo, em mãos de V. Ex•. Foi encaminhado pelo Sr. Governador do Ma
ranhão e o Sr. Senador Alexandre Costa dele tomou conhecimento. 

O Sr. DirCeu Cardoso (ES)- Sr. P-r-eSidente, não entendi. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O Plano de Aplicação, deta
lhado foi anexado ao projeto, e o Senador Alexandre Costa dele já tomou co~ 
nhecimento. O processo está ai nas mãos de V. Ex•. De modo que, diante do 
ocorrido o Senador Alexandre Costa retirou aquele requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para outra 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Card-oso, -p"ara uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES - Para uma que<tão de ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, a estas mesmas 
horas, não havia plano ou plano inábil. Não havia Plano de Aplicação, on
tem, a estas mesmas horas. Hoje, aparece um, e o Senador retira o pedido de 
retirada do projeto. 

Sr. Presidente, quais as mãos de fada que fizeram juntar ao projeto esse 
plano de aplicação vindo do Maranh,ão? Como foi isso, que passe de mâgica 
foi este? Sr. Presidente, quem apresentou o Plano de Aplicação, e juntou~o 
aqui? Que Senador? Que Comissão foi? Que Presidente foi? Quem despachou 
esse Plano de Aplicação? 

Desculpe-me, Sr. Presidente, mas precisamos ter cuidado com isso. Ouça 
só, Sr. Presidente, não tinha 3plicação ontem à tarde, critiquei que não havia 
Plano de Aplicação algum, dizia que aplicava em uma coisa, era para isso, e 
aplicava em estradas, para plantação de arroz, de feijão, etc. Então, Sr. Presi
dente, qual a mão de fada que juntou esse Plano de Aplicação 24 horas de~ 
pois? Como que um projeto, no Senado, vem uma pessoa qualquer e coloca 
isso aí? Ora, que negócio é esse? Sr. Presidente, como que apareceu esse Plano 
de Aplicação? Não foram ãs mãos da ilustre Diretora da Secretaria, acho que 
não foram, ela não pode·e"nfiar aqui o Plano de Aplicação, não foi o Sr. Sena~ 
dor Alexandre Costa, não foi Comissão nenhuma. Como que da noite para o 
dia enxertam aqui o Plano de Aplicação, Sr. Presidente'? 

Sr. Presidente, convoco a Mesa, vamos ter calma, V. Ex• é um homem de 
visão global, conduz muito bem as sessões do Senado, então apelo para V. 
Ex'. Como que pode apresentar hoje? Que mãos foram estas? Quem é essa fi
gura encantada, esse príncipe encantado, que veio e pôs esse Plano de Apli
cação aqui? Enxertou o Plano de Aplicação no projeto? 

Sr. Presidente, está acontecendo tanta coisa neste Senado, nesses últimos 
dias, que estou até com medo. Há muita bruxa por aqui, Sr. Presidente, e nós 
precisamos combatê-las. 
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Então, pergunto: que mãos de fadas foram essas que apresentaram, ho
je, um plano de aplicação que ontem não havia? Como o Senado pode aceitar 
isso, Sr. Presidente? Como? Se foi o Governador que veio, mandou o secre
tário e encaixou aí dentro; foi secretário ou o representante do Governador 
que encaixou aí dentro; se foi o Presidente do PDS que incluiu esse plano. 
Quem colocou isso, aqui? Como que o Senado pode aceitar isso,já em fase de 
discussão finaL Com o parecer de Comissões, o Plenário já apreciou isso 
aqui, ontem. E como pode aparecer isso aqui? 

Sr. Presidente, quando eu digo que este Regimento Interno jâ joguei 
duas vezes no lago, hoje quando eu sair daqui vou jogar o terceiro. Já tem 
uma turminha lá que costuma assistir; eu pato o carro, chamo o pessoal e
como se diz no nosso interior- ~·enxameio" o Regimento Interno no lago. 

O que é isso, Sr. Presidente? Nós temos aqui uns termos de juntada, atra
vés de Comissões; todas as_ Comissões já deram o seu parecer, todo o Plenário 
já apreciou, nós já discutimos ontem, e hoje aparece aqui um projeto desses! 
Meus Deus! 

Sr. Presidente, então e!Ka é a questão de ordem. Peço calma e reflexão a 
V. Ex• V. Ex• dirige muito bem as nossas sessões. Como que pôde aceitar, ou 
V. Ex• ou outro Presidente ocasional, o enxerto de um Plano de Aplicação, 
depois que nós havíamos dito e que ontem nãO havia e apareceu hoje, ou ele 
desceu dos céus como um fantasma qualquer e se localizou dentro do nosso 
projeto. 

Sr. Presidente, o Senado precisa pôr os pés no chão; nós estamos com os 
pés para cima, Sr. Presidente, e a cabeça para baixo; nós somos a figura de 
Kafka. Mas como temos muitas feiticeiras por--aí, acho que a feiticeira vai 
dar, agora, a solução para o caso. 

A feiticeira~mor do Senado, Sr. Presidente, vaí encontrar a maneira- do 
aparecimento do Plano de Aplicação. 

Esta a questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vou responder à questão de 

ordem suscitada pelo Senador Dirceu Cardoso 
De acor~do com o art. 285, § 2"', letra .. b", diz assim: 

"A anexação de documentos ao processo poderâ ser feita: 

b) pela Diretoria das Com_issões, por ordem do Presidente da 
respectiva Comissão ou do Relator da matêria; 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Então, Sr. Presidente, onde está, aqui, a 
autorização do Diretor das Comissões, do Presidente da Comissão, ou do Re
lator da matéria? 

Sem despacho não pode entrar nada. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Continuo. O item "c" do 
mesmo artigo diz: "'pela Secretaria-Geral da Mesa, por ordem desta" ... 

O Sr. Dh·ceu Cardoso (ES)- Aí já é o:utra coisa. Então Sr. Presidente, 
onde está a ordem da Secretaria, aí? Há muita feiticeírã. pór aí. Shackespeare 
jã tratou das feiticeiras rium livro. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Muller) - Na página do processo. que 
contém o ofício do Governador do Maranhão encaminhando o plano deta
lhado, há o seguinte despacho: "Junte-se ao processo. Em 25-11-80. Senador 
Nilo Coelho". O Senador é o Primeiro-Vice-Presidente da Mesa, e exarou o 
despacho quando no exercício da Presidência, representando, portanto, a 
própria Mesa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- É membro da Mesa, mas não tem compe
tência para ísso. Diz aqui o texto: "Pela Diretoria ... " Ele não é Diretor de Co
missões, ele é o Presidente da Mesa. Então, não pode. "Ou do Presidente da 
Comissão ou do Relator". Ele não é nenhuma dessas três coisas. Como é que 
pode? Desconheço a competência do nobre, ilustre, digno Senador Nilo Coe
lho, para juntar, enxertar o Plano de Aplicação, Sr. Presidente._ 

Diz aqui, Sr. Presidente, e peço que prestem atenção as pessoas da Mesa, 
as feiticeiras que tiram lá do fogo e trazem isso aqui para dentro. Prestem 
atenção: só podem juntar documento: ''Diretoria das Comissões ... " O Sr. Se
nador Nilo Coelho não_ é Diretor das Comissões, nem da Mesa, ele ê Vice
Presidente e, ocasíona(mente, assume a Presidência. ·-·Por ordem do Presiden
te da respectiva Comissão''. Não teve nenhum despacho de Presidente de Co~ 
missão. ''Ou, finalmente, do Relator da matêria." Não hã nenhum despacho 
dessas três autoridades. Como apareceu o plano de aplicação, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- V. Ex• se esqueceu da letra 
"c", que diz ... Hpela Secretaria-Geral da Mesa, por ordem desta." (Resolução 
n• 66/72). 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, mas o despacho ê do Sr. Se
nador Nilo Coelho. Como é que pode ser isso, Sr. Presidente? O despacho é 
do Vice-Presidente da Casa, Como ê que ele pode despachar isso? Se fosse o 

despacho da Dr• Sarah Abrahão 1 uma das feiticeiras desta Casa - ou me
lhor, a feiticeira-mar é Dr• Sarah- se fosse despacho de Dr• Sarah Abrahão 
estaria tudo acabado, mas não sendo de Dr• Sarah tem que ser de Presidente 
de Comissão, tem que ser do Relator e tem que ser de Diretor das Comissões. 
Não sendo esses, ninguém, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, desculpe, vou rasgar o Plano de Aplicação. Não pode, Sr. 
Presidente, não pode, aparecer isso aqui. Pense bem, Sr. Presidente. 

Solicito à Mesa que faça chegar novamente o Projeto às minhas mãos. 
(Pausa.) 

Desculpe, Sr. Presidente, esse Plano de Aplicação ê biônico, caiu do cêu 
por milagre. 

Sr. Presidente, o despacho não é da Dr• Sarah Abrahão, não é do Dire~ 
tor das Comissões, não é do Relator e não é do Presidente da Comissão, é do 
Vice-Presidente da Casa, o nobre Senador Nilo Coelho, p~r quem eu tenho 
uma admiração profunda, Sr. Presidente, mas não tem competência para is
so. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Quero informar a V.Ex• que, 
no conceito da Casa 1 é o Presidente em exercício no momento quem despa
cha, embora a Secretaria proceda a anexaç1io, Estou cansado de despachar, 
aqui, processos, na eventual Presidência da Mesa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sim, Sr. Presidente, mas o Regimento fala 
em outras autoridades. Nem o Presidente tem autoridade para isso. 

Então, Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que, com calma e tranqUilida
de, sustasse o andamento do projeto. V. Ex• estudaria isto, hoje, e amanhã 
voltaria, porque vai voltar mesmo amanhã; isso sem violar o Regimento. Se 
V. Ex• apresentar amanhã o despacho da Dr• Sarah Abrahão, que é a 
feiticeira-mar da Casa, faz todas as coisas e o projeto chega a ter cheiro de en
xofre, dentro das caldeiras de Pedro Botelho. 

Sr. Presidente, então, como Vice-Presidente o Senador Nilo Coelho não 
tem competência para isso. 

Portanto, repito, pediria a V, Ex" que sustasse o projeto e nós o discu
tiríamos amanhã. :ê. isso aí, e desse o despacho aqui. 

Dr• Sarah já desistiu da Mesa. E. isso mesmo, tem que desistir, porque, 
com razão eu sou uma força, sem razão eu sou um verme. Mas com razão, 
sou um leão, aqui. 

Sr. Prçsidente, pediria para sustar o projetá, e V. Ex• estudaria, hoje, e 
amanhã voltaria. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Delibero que o projeto passe 
para a pauta da sessão de amanhã. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Item 19: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 145, de 
l 980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n"' 1.076, de 1980), que autoriza o Governo do 
Estado do Pará a alienar uma gleba de terras públicas, totali2:ando 
31.971 ha, situadas na Fazenda Porto Alto, no município de Acará, 
com vistas à regularização da posse c da propriedade fundiárias na 
localidade, tendo 

PARECERES. sob n's !.077 e !.078, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e J ustlça, pela constitucionalidade e j uridici

dade; e 
- de Agricultura, favorável. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. -

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Çhaves, para discutir o projeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. A votação 
fica adiada para a próxima sessão, face a inexistênc:,ia de número em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE .4 REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE.- -

O SR. PRESIDENTE (Ga.tão Maller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs Senadores, como faço habitualmente, fui assistir à mis
sa dorninict! e aqui em Brasília, como deve ter acontecido em todo o Brasil 
foi lida, pelo ctlebrante, uma mensagem sobre os fatos que envolveram o Pa
úe italiano Vitor Miracapillo. 

Não sei se por interpretação própria, ele deu a f"'Jltender que o episódio 
representou um ato de perseguição determinado pdos governantes e tal foi a 
exacerbação do seu forte sentimento que não pude deixar üe vê-lo preg1ndo 
1.as catacumbas, resignado a enfrentar leões no coliseu Romano. 

E$te atot do qual o Padre Vitor foi protagonista, foi lamentável por si 
mesmo e pelo efeito que provo-:::ou, mas não é licíto pretender-se impingir aos 
católicos, nc. tC...J1plo sagrado, onde ;;t vr:dade deve ser preceito, a idéia de que 
2- punição do Padre decorreu de sua rr>;cusa em celei:lrar u'a J\.~iss_a. Tanto que 
rezou três missa,;; naquele mesmo dia. 

Insir1uou, ainda, ') celebrante. que o ato repres~::ntava o início de uma 
açã_o que deí·erá atingir os religiosos estrangeiros, e que haveria de ser enfren
tada pela Igr.:ja e pelos católicos. 

A sançào, certa ou demasiada, resultou de atividade imprópria a um es
trangeiro, que não deve se envolver em ação política contra as ínstituições do 
pais CJ:Ue o hospedou. 

O dispositivo legal que o apenou não é novo, ·pois já estava expresso, 
como não podia deixar de ser, em todas as leis de estrangeiros anteriores e faz 
parte da lo::..gislação de estrangeiros df.. todos os países. 

O radicalismo de alguns, porém, procura insuflar a população católica 
contr~ o governe.., utilizando-se de meias verdades. _ 

O Governo, através do Ministério da Justiça, vem procurando aplainar 
..:-a.minhos e- encc-ntrar o mm0 do m~Ihor relacionamento entre a Igreja e o Es
!·ido, que deve !:er deseJado por to~os os brasileiros. 

Como cat0Iico. defendo a ação social- dã. lgreja; a opção que fez pelos 
pobres, a qual, entretanto, é preferencial, mo.s não excludente, como afirmou 
João Pauio li. Vejo, como todos q:Je buscam maior justiça svcia1~ a necessi
dade de maior agilizaçã::c de uma rcf:J-rma fundiária que garante o direito dos 
que trabalham na terra. Por issv mesrJo, como Iegi~htdor, apresentei projeto 
visando garantir o direito dos posseiros. E necessário combater os grileiros, 
defender os posseiros, mas isto não imrlica em incentivar a ação de inVasores 
contra proprietários legítímos de terras produtivas. 

Não poss,., compreender - e a noticia foi publicada no Jornal do Brasii 
de 13 de novembro de 1980- que em um convento de ltaici vá se realizar o 49 
Encontro das Comunidades de Balle da Igrej2: serão cerca rle "120 represen
tantes das Comunidades de Paróquias de diversos estados braiiileiros, dispos
tos a uma dh;cussão que vai ?.lêrr. da Ie:tur:a do Evangc:lhc e da pa~avra de 
Cristo". O Bü;pc de Volta R(donda, Dom Valdir Calhr:iros, presidirá ostra
balhos ~ a coordenação será do teólogo José Oscar Beojje. Informa o jornal 
-H Apesar de não ser.:> temct cenlral que estará em Cebate, um dos desafios 
do encontro será a preposta defendida por alguns que querem as Comunida
des de Base da Igreja engajadas não só nos campOs eclesial e soda! mas tam
bém no político, Uif!a espécie de opçao partidária". Ap(>s_ alguns comentários, 
o analista chef;a à infOrmação de que existe uma conotação muito grande en
tre os pontos que defendem e o programa do PT. 

A este encontro estarão presentes vários Bispos, todos eles muito divul
gados u!timamente por suas posições. 

Parece que estão fazendo uma opção pelo partido mais radical de esquer
da entre os que estão em formação. Será esta, realmente, a posição da Igreja? 
Não creio. 

Esta divagação jusHficaNse quase como um desabai o e, pretensiosamen
te, indaga aos responsáveis pela Igreja, entre nós, se os católico~ no Brasil não 
terão mais condições de freqüentar os templos para rezar em intenção dos 
que necessitam de nossas or2ções dos nossos mortos, dos nossos doentes, dos 
que pedem nossas preces? Ou devemos estar sempre preparados para um de
bate_ político, ou para escutar um monólogu que, a nosso ver, não correspon
de à realidade e e::tã distante dz. missão do padre naquela hora solene da mis
sa? A hora sagrada da missa não deveria destinar-se à explanação do evange
lho e das epístolas? 

E se, durante os sermêe..c:., aparecesse alguêm para exigir o direito de feba
tei as teses po!íticas defendidas pelo Padre? Não seria o caos? 

João Paulo II, em Fortaleza,_ disse, dirigindo-se aqs Bispos brasileiros, 
.. Vossa vocação de bíspo vos proíbe com clareza total e sem meias tinta&, 

tudo quanto se pareça com partidarismos políticos, sujeição a tal ou qual 
ideologia ou sistema". 

"A Igreja do Brasil faz bem em manifestar-se como a Igreja dos Pobr~ 
{ ... ). Assim fazendo, no exercício de sua missão serve também ao bem da so
ciedade. Ela não tem a pretensão de assumir como funçã •. -:- própri:;~. as atívid:>,
des políticas. Ela respeita r autoridade constituírla". 

··os religíosos evitarão permutar aquilo que consft:•i :,t"' l'"irisma na 
Igreja- cons::~.gração total a Deus, o testemunho da vida fuc:ura, a bus.::a da 
sua santidade- por empenhos políticos que não servem & ek-5 próprios, que 
perdem a sua identidade, nem a Igreja que fica empobrecida com a perda de 
uma sua Jimensà'J essencial; nem ao mundo e à sociedade ig:ual"!l:nte priva-· 
dos daquele elemento original que só a vida religiosa podia fornecer ao legíti
mo pluraHsmo" (João Paulo II). 

Se forem inJustifiCadas as minhas apreensões e o meu desconforto, com 
tal situação, e a hierarquia da Igreja cofisiderar do seu dever levantar temas 
políticOs e partiJários nas pregações e não fora do-. rer:intos das igreja, 
atrever-me~ia a solicitar à suas Eminências que e,stabel_ecesse:m determinada~ 
horárioS a Igrejas para serem irenqüentadas por aquele:; que desejem qu~ ~ 
casa de Deus seja um Jo_.:al de oração e de paz, par a que 1-"0SSl:>.TI!Lr~, oran...:o, 
pedir a Deus_ que ajude o Brasil a oferecer um sistema socialmente mais justo 
e que, para isto, possamoS contar com a ajuda inestimáv!!l do clero br!l.silciro, 
no seu papel mediador nos momeJ]-tos de crise, o que só pode ocorrer quando 
não existir uma ação comprometida. 

Estas considerações~ feitas até.então, pretendia er.cami11Lar a um jornal 
para a seção cartas elos leitores, por não desejar dar qualquer seotido alêm do 
pretendido desabafo de um católico. 

Deparo-me, porém, coll! __ cj<?is documentos da responsauiliá.,.de de doís 
Cardeais; o da Bahia e o do Rio de Janeiro~ e conside:ei de bom alvitre 
transcrevê-los nos anais do Senado para conhecimento dos que acompanham 
nossos trabalhos. 

Iniciarei pela mensagem de D. Eugênio Salt;S, transmitida através da Voz 
do Pastor. 

Acostumei-me há alguns anos a admirar Sua Embê~icia, quando Car
deal da Bahia. Sereno, porêm, firme, avesso ao radicalisr.1u, adepl~· do dihlo
go. Buscando o entendimento e não a contestação. 

Para muitos pode ter surpreendido o fato de Sua Ernlnência não ter com
parecido à solenidade na qual deveria receber a medalha do Padt:cador. Mas 
só os que não o conhecem poderiam se -surpreender. Respe:tand:J o valor da 
homenagem e da instituição que a concedeu, tomou esta atitude com a sensi
bilidade de pastor que lhe é peculiar. Sentiu que o momento era inoportuno 
pua receber a homenagem. Serviria para a exploração dos radicais de ambos 
os lados, e isto só seria útil aos que se interesSam em dar um m 1inr grau de 
grandeza a eventuais divergências entre a Igreja e o Estado. 

Para serem meditadas, transcrevo na integra as palavras de Dom Eugê
nio Sales: 

O Globo, 22-11-80 
Esta é a mensagem: 

HAo escrever estas linhas , encontro-me no interior do Amazo
nas. bem à margem do famoso rio. A Prelazia d~ Pa:-intms encerra 
as fe.stas com.::morativas do seu 25'>' aniversário da instalação. Vim 
participar da ação de graças a Deus. 

Antes, passei por Maués, uma de S'Jas paré-qufa:;, cJ.istanLe da 
sede 45 minutos por via aérea. Visítei o pequeno hospital dos tuberw 
culosos, o abrigo dos hansenianos, falei aos fiéi" que (!'nchiam a ma
triz e fui a uma capela. O carinho de todos revelava eíoqUentemente 
a gratidão pelo labor dos missionários,_ vindos de outros países. 

Apesar da forte chuva que havia caído, ao chegar no pequeno 
aeroporto de Paratins, uma multidão ali estava. O fato demonstra
va o valor que todos - autoridades e povo - davam ao trabalho 
reãfizado~ razão das festividades. 

A noite, ao ar livre, em frente à majestosa catedral, participei 
de uma sessão solene. Entre os números do programa constava, cm 
slides,a história desses cinco lustros. Um acervo notável cm favor do 
Brasil e da Igreja, levado a termo por homens originários de outras 
pátrias, firmemente unidos à população local, a quem servem por 
amor a Jesus Cristo. 

O atendimento espiritual pé impressionante. Somente congre
gados marianas são 1.400, espalhados pelos núc!eos perdidos na.~: 
margens dos rios. A 12 de outubro passado, 130 novos membros, na 
maioria jOVens~ vieram engrossar essas fileiras. Bem formados, são 
um fundamento sólido as atívidades pastorais. As comunidades 
eclesiais de base se elevam a 217, organizadas, além 'de outras em 
fase embrionária, num total superior a 400. Verifiquei esse número, 
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com indicações precisas do lugar onde fuilc'Tonam, o nome de cada 
dirigente e a data quando elas surgiram. Existem realmente e são 
eclesiais. N:lo há infiltr;~.ção polítíCa ou penetração de ideologias; 
em outras palavras, são autênticas conforme os critérios apontador. 
pelo Santo Padre João Paulo II sobre a matéria. 

O Seminário para a formação do clero at•tóctone, onde fiquei; 
hospedado, apresenta vitalidade. Nos próximos meses; reCeberá a 
ordenação sacerdota~ o segundo brasileiro. São quatro os que! estuL 
dam no Senitfiâtio Saõ José do Rio Qe Janeiro. 

A Râdio Alvorada , da Prelazia, com onda mêc!ia e frequência 
tropical, é o traço de união e o meio de com,micação eficaz a serviço 
de Deus e dos homens. 

Na área de saúde, com vários hospitais, abrigos, embarcações~ 
ambulatórios v-e-se uma caridade vivida e não apenas progra1nada. 

A defesa dos direitos humanos, sem demagogia, ê bem positiva 
e atuante. Sem partir do atrito mas do diâlogo, independente e fir
me, mostra sua eficácia. 

Os sindicatos rur2.ís, as escolas, c::olégiOs, a redução J.rãstica du 
analfabetismo, a elevação do nível cu!tural dizem eloqüentemente 
de um trabalho de verdadeira promoção humaí1a. 

Diante de tudo isso, eu perguntc.i a mim m:5mo: Por que não 
alcança repercussão todo esse acervo de benemerências feitas à Pá· 
tria e à Religião? E que se dá mais valor à contestação e a determi
nada maneira ée proceder que corresponde a um estado de alma miM 
nado por ideologias ou razões mesquinhas. Exalí.a-se a Igreja quan* 
do ela é instrumentalizada para outros objetivos, diversos dos que 
foram propostos por SP:U Fundador, 

Na manhã do dom!ngo, 800 crianças fizeram a Primeira Comu· 
nhão. Enchiam a grande ca',edral, que é um sfmbolo do que verr. 
sendo realizado, tanto no terrt:no espiritual como material. Aliás, a 
construção veio ao encontro cio desejo popular, que a levanto;J. 

À tarde, vi uma mtiltidào na prodssãO na miSs~ campal de en
cerramento das solenidades comemorativas do 25'? anivers~rio. Pro
vinham das diversas partes do imenso território, maior QUr.' a~guns 

Estados brasileiros. 
Os índlos enviaram uma representação às festas. A tribo l\iaués 

tem uma população superior a 2.500 indígenas, com área demarca
da e uma presença ativa da Igreja no campo espiritual e na melhoria 
da vida material. Na sede da Prelazia, com auxflio da Campanha -:ia 
Fraternidade, acaba de se concluir uma casa para acolhimento dos 
silvícolas que vêm à cidade. O mesmo acontece em Maués. Em con~ 
tato com um gn~po de: aboríge:1es verifi4uei a amizade que os liga 
aos sacerdotes, a participação na vida eclesiástica e o cuidado com a 
preservação de sua cultura. Diante do Papa João Paulo II, em MaM 
naus, o tuchaua geral, Donato, fe7- boas referências ao QispoR 
Prelado Dom Arcangelo Ceiqua e também- afirmou qüe não temos 
perseguições por parte desses políticoS. 

Observar o desenvolver dum trabalho apositólico em região tão 
difícil pelo clima, extensão territorial, com uma população extrema
mente rarefeita (125.000 habitantes) vivendo espalhada à margem 
dos rios, causa profunda alegria. Somente u_m grande amor a Jesus 
Cristo compele esses homens a abandonarem seus parentes e dedica
rem com amor suas energias em favor do Brasil. Arriscam o dom 
precioso de suas vidas, pois seisjâ faleceram em consequência dessa 
opção. Vivem- no anonimato. pois a obra que realizam não agrada a 
certa teologia, correntes ideológicas ou facciossimo politico. São se
guidores de Jesus Cristo. 

Pude avaliar a justiça das palavras de João Paulo II, durante a 
missa em Manaus, a ll de julho passado. O Papa lembrou, comovi
do, os '"missionários que, pelo passado, vieram de suas pãtrias, na 
Europa, para nunca mais voltarem" e que .. esgotaram rapidamente 
suas jovens energias, consumidas pela fadiga e pelas doenças". E 
concluiu: Eu me ajoelho diante de cada uma dessas sepulturas e, 
mais ainda, diante de cada dessas figuras de missionârios, homens 
como nós, com defeitos e fraquezaS , ·engfãhdecidos, porém, pelo 
testemunho do dom pleno de si mesmos às missões." 

Já dentro do nÍeu modo de ver, chamo a atenção sobre algumas passaR 
gens do documento, entre as quais destaco as seguintes: 

... A defesa dos direitos humanos, sem demagogia,~ bem positiva e atuanM 
te. Sem partir do atrito mas do diálogo, independente e firme, mostra sua efi~ 
cácia." 

Após enunciar todo o grande elenco de benemerências dos missionários 
que labutam naquela região distante do nosso País, faz uma pergunta que ne-

cessitaria ser respondida sinceramente. "Diante áe tudo isso, eu perguntei a 
mim mesmo. Por que não alcança repercussão todo esse acervo de beneme
rências feitas à Pátria e à Religião?" Ele mesmo responde:"r: porque se dá 
mais valor à contestação e z. determinada m::.neira de proceder que correspon
de a um estado de alma minado por ideoíogias ou razões mesquinhas. Ex:..ltaR 
se a Igreja quando ela é instrumentalizada para outros objetivos, divers.:>s dos 
que foram propostos por seu Fundador." 

Mai~ adiante referindo~sc aos missionârio::, dec!arou;"Vivem no a11.oni~ 
m~:~.to, pois a obra que realizam não agrada a certa teologia; correntes ídecié
ricas ou facciosismo políticos~" 

Que estas p:davra-s Sirvam para meditação da-queles que não buscam con
testações. 

Erros existiram e elistem dás--dois lado.:., Precisamos de mediadorer; sin· 
ceros para encontrarmos os pontos de união entre a ação da Igreja e a do Es· 
ta do. 

Dom Eugênóo Sales não recebeu ainda a condecuração, mas nenhuma 
lhe é mais adequada do que a medalha ào ?:~dfiCador, q'~e um cl.ia ostentará 
por efetiv;, mereci:m'!mo. 

Pára ..:'lCeirar, Senhor I'. ~idente, transcre\':>, tambêm, a Oração Domi
nical ct~ Dom A velar Brandão. É a seguinte: 

"A ORAÇÃO· 
O Globo, 24-!!-80 

E a seguinte a íntegra da "Ç)ração Dominical". 
A instituição, pela Igreja, 1a fesb litúrgica do Cristo Rei, que 

hoje se celebra. que significado pos,;ui? Porventura se I·retenc!e res
tau-rar um impêrio, r.a Terra, sob a fis.calização direta de De.:.s? 

Se-rã que se imagina fomentar, em termos práticos e oficiaís., a idêia do jâ 
ultrapassado pC\der temporal da lgr~Ja~! Seria talvez um~ nova fonna de 
clericalismo a despontar. à luz de modernas teoc;-~cias? 

Não é a ;:csposta. Pode existir a tentação de alguns clérigos:, 
aqui e alhures, que pensam üesüzer a dicoto!'nia ... Ig:-eja - Mun~ 

do", assumi'ldo posições de comando no te[rivd desafio da implana 
ta-;ão de novos rnodelm: sócio-pnlíticos. No er,_ta:rtto, a Igreja não 
pen:;a assim. '">rot:.õ~ sc~uções de problema:; gr11ves e :nqui.et&.ntes, 
apresenta pr~:1clpio.., e noi"m&S -de proced;;:r, vai até o povo para 
senti-lO e ajuciáR!o a ..:.res:el: e defender-se d?.s. agre.c:3ões~ e denuncia 
os erros quando necessãrio. Cristo disse que seu reino não era de3te 
mundo, mas ao mesmo tem]Jo, afirmou que. era "reP', de fato. In
congruência do Mestre e Messia~? Jamai~.Con~ciência dr sua rrds
sãO soberana e definição de seus critêri0s de agir, isto .;im. A realua 
de Crío;to é transcendental e ~minente, espiritual e histúrica. Sua v o R 
cação de Ca~eça da Igreja e da humanidade empre~tc sentido cós
mico a seu projeío de salvação. 

Mas, se lhe perguntarmos se quer assentar-se no trono de Cé-
sar. responderá: - Não quero. - Não és rei? - Sim, eu sou rei. 

A realeza de Cristo é verdadeira, embora fundamentalmeMe es .. 
píritu~l, profunda, interior. Preocupa-se m\!ito mais em fabricar o 
homem novo, para que ele renove as estruturas, Jo que fazer com 
que as estruturas sacrifi-:ruem os seres humanos uara !ibertá-los do 
pecado. Pc~·r is:;o, a rea~Cl:a de Cristo~ 1Ud0u r:~ ca*tegorias de vida~ o 
egoísmo,...> poder, o dinheiro e o prazer já nãc sã•' a forç.1 suprema e 
a conquista totaL Surgiram valores novos, humanidade, doação, 
serviço, que até à morte passam a plantar sementes d~ esperança c 
de paz. 

A realeza de Cristo alterou o conteúdo dos códigos ético e so
ciaL Bem-aventurados são os pobres, os que sofrem perseguiçõe'S, os 
marginalizados, e não os poderosos deste mu!'ldo. 

As!!.im o caminho da vitória que Jesue nos propG:. é diferente: 
não busca a aliança do prestígio para triunfar mas o instrumetitO da 
cruz para, morrendo, ressucitar e confirmar os fundamentos de nos
sa fé. 

A realeza de Cristo assim interpretada não estimvla a fuga da 
vida nem separa a Igreja da realidade existencial. Mesmo dando '~a 
Cêsar o que é de César e a Deus o que é de Deus", não se quer c pla
no das linhas paralelas absolutas, mas a divisão de competência 
para evitarmos ambigüidades e, além disslJ, uma prl!ocupação séria, 
interesse redobrado e eficaz por todos os problemas que se relaao
nam com a pessoa humana, uma vez que esta pOssui urna un:dade 
substancial. . 

Deus nos livre, pois, de inirÓmissões in·débitas nurn~. e noutra 
seara. Nem o poder temp-oral deve querer l'S~umir as fvnções pró
prias da Igreja, nem o poder _espiritual deve- ~,;pi:a"" an rxercido da 
causa pública, como se est~ fos~e o 3eu 1-r:.!stz.t .. ~< .. !grele !:ierárquica 
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estimula sempre os cristãos a cumprirem o seU devei" de construção 
ou reconstrução das estruturas temporais. E, para tanto lhes oferece 
princípio, norfuas, conselhos e outros elementos valiosos de sua es
piritualidade e doutrina, dentro do lema - transformar-se para 
transformar. Não é preciso que eles renuncie aos postulados de sua 
fé ou abraçem ideologias não-cristãs, com o propósito de mergulha
rem na dubiedade incômoda da práxis revolucionária. O Evangelho 
traz consigo.o conceito mais alto de realeza_, de soberania, de soli
dariedade abrangente e construtiva. 

Tudo isso poderia ser sintetizado na proposta de Puebla: a civi
lização do amor. Descobrir a energia íntima e as repercussões so
ciais do verdadeiro amor, escudado na verdade, na justiça e ria liber
dade, é abrir caminhos para nova mentalidade, para novo modo de 
ser e de agir. 

Senhor, quando teremos realmente a implantação de Vosso rei
no, a civilização do amor?" 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a divulgação, em 1978, dos dados da Pes
quisa Nacional por Amostra de DomiCílios do IBGE provocou, como é natu
ral, uma desagradável sensação de mal-estar em todos os escalões da alta hie
rarquia da Administração Federal, ao confirmar as investigações da Comis
são Parlamentar de Inquêrito que, em 1976, pesquisou os problemas da 

·criança e do menor carentes do Brasil. 
Cresceu de intensidade a angústia das autoridades responsáveis, na órbi

ta da problemática soCial, ao tomar conhecimento dos dados então divulga
dos segundo os quais "70% da população brasileira recebe até dois salários 
mínimos". 

A perplexidade nacional aumentou ao se constatar, dentro dessa expres
siva parcela da população brasileira, os contingentes mais vulneráveis, calcu
lados em mais de 40 milhões de brasileiros que espalhados pelas zonas rurais, 
ou concentrados e empilhados nas periferias das grandes metrópoles - con~ 
forme asseverou a Professora Léa Leal, ilustre Presidenta da LBA, em pales~ 
tra pronunciada na Escola Superior de Guerra, a 9 de setembro de 1980, 
sobre .. Alimentação e Bolsões de Pobreza"- .. subvivem, trágica e cruelmen
te, nesses bolsões de miséria total. São 40 milhões de infelizes, desafortunados 
e desesperança dos". __ 

A Fundação Legião Brasileira de Assistência Social - LBA - é a insti. 
tuição incumbida, hã 38 anos, de equacionar e executar a Política de Assistên
cia Social do Governo Federal, bem como coordenar outras entidades execu~ 
toras dessa polü.!ca, através da realização de convênios com entidades assis~ 
tenciais e filantrópicas de todo o País. 

Aquela imensa massa humana carenciada é a população-alvo da LBA 
cuja vasta e complexa programação compreende ações inter~relacionadas e 
multissetoriais, visando atendê-la no concernente ao que se denominou .. ca
rências ou prioridades sociais básicas", isto é, programas específicos em de~ 
terminadas áreas como alimentação e salJde, educação de base e ocupação, 
habitação, proteção e segurança familiar e direitos de cidadania. 

Esta ação social múltipla caracteriza a atuação da LBA e~ benefício da 
populaç-ão brasileira carente, isto é, aqueles vastos segmentos de baixa ou ne
nhuma renda, em situação de desemprego ou subemprego, de poder aquisiti
vo insuficiente e destituídos de instrumentalização para superar, por seus pró
prios meios e recursos, a infeliz situação de marginalidade sócio-econômica 
em que se encontra. 

A LBA volta-se, precipualmente, para as populações permanentemente 
carenciadas e flageladas. 

Ao prestar contas de sua atuação, conceituar, definir e quantificar a polí~ 
tica assistencial que vem realizando, com notória eficiência e resultados satis
fatórios, comprovadamente avaliados, a Professora Lêa Leal esclareceu em 
sua palestra na ESG: 

.. A pobreza existe quando o indivíduo ou grupos de indivíduos 
não encontram, no ambiente social em que vivem, condições de sa
tisfazer, razoavelmente, suas necessidades bãsicas. 

Bolsões de pobreza representam a pobreza coletiva; urna per
manente situação de insuficiência dos meios capazes de garantir a 
satisfação das necessidades primárias do ser humano. A pobreza co
letiva dos bolsões difere da pobreza cíclica ou temporária que decor
re de súbita interrupção ou supressão dos meios de subsistência, em 
razão de calamidades, como secas, inundações. No Brasil, a si
tuação é ainda mais complicada, por que temos a pobreza cíclica 

que se instala em grupo populacional onde a fome é endêmica, e te
mos a pobreza coletiva, permanente, dos bolsões de pobreza das pe
riferias das grandes regiões metropolitanas do País". 

Nesse contexto avulta como prioridade inexorável a necessidade perma
nente de erradicar a fome endémica e combater os males da subnutrição. 

Na medida em que puderem ser expandidos os programas prioritários da 
LBA, quais sejam os de proteção e alimentação às gestantes, às nutrizes e aos 
pré-escolares carentes, os nefastos efeitos da subnutrição serão progressiva
mente reduzidos e até eliminados da nossa Sociedade. 

Este é, de fato, o ponto de partida para o avanço que se deseja célere, no 
concernente ao processo de melhoria das condições de saúde e de vida de 
todo o povo. 

Como decorrência dessa orientação realista, aLBA se propõe concentrar 
energias e recursos: 

a) no apoio integral à expansão dos programas de suplementação ali
mentar para os grupos biológicamente carentes, como gestantes, nutrizes e 
crianças de até três anos, dando-se, concomitantemente, ênfase à importância 
fundamental do aleitamento materno durante os seis primeiros meses de vida 
da criança; 

b) na ampliação de creches, nelas se institucionalizando a distribuição 
de alimentos adequados aos pré-escolares carentes. 

Isto, enfim, é o surgimento da merenda do pré-escolar, que se ligaria, sem 
nenhuma solução de continuidade, à merenda escolar já consolidada. 

Com essas medidas, o Governo completará o processo indispensável no 
combate à desnutrição; fechará a corrente da sobrevivência digna e estará fa
zendo algo bem concreto em benefício das futuras gerações brasileiras. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em oportunidades anteriores, examinei 
aspectos diversos do desempenho da LBA, ao tecer considerações sobre a 
política assistencial que vem executando, em termos globais. 

Hoje, destaquei, pela importância intrínseca de que se reveste, a contri
buição essencial dessa benemérita instituição no tocante à alimentação das 
camadas mais vulneráveis da população que, nos denominados .. bolsões de 
pobreza" e .. cinturões de miséria" das nossas principais cidades, lutam pela 
difícil sobrevivência em condições adversas. 

Felicito, portanto, a dinâmica Pr~identa da LBA, Professora Léa Leal, 
pelo realismo, espírito prático e rara combatividade que caracterizam a sua 
fecunda gestão, enfrentando um dos maiores desafios da sociedade brasileira 
- marginalização social das camadas mais vulneráveis das populações 
pobres do nosso país. 

Senhor Presidente, devo antes de concluir comunicar, à Casa, que ama
nhã, dia 26, a Presidenta Léa Leal estará em Aracaju, a fim de assinar cerca 
de 40 convênios com Prefeituras e entidades assistenciais públicas e particula
res e, às 20 horas, a Assembleia Legislativa de ~ergipe, por unanimidade dos 
seus integrantes, lhe prestará uma homenagem excepcional em reconhecimen
to aos extraordinários serviços que a Legião Brasileira de Assistência vem 
prestando às populações carentes em Sergipe, como em todo o Brasil. Esta 
homenagem consiste na outorga do título de_ Cidadã Sergipana à Presidenta 
Léa Leal, solenidade à qual estarei presente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Lê o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, alcança, nesta.data, seu vigésimo dia o 
movimento de paralisação por tempo indeterminado realizado pelos docentes 
universitários das Universidades autárquicas federais do País. Iniciado em 
Goiânia, no dia 5 do mês em curso, pelos professores da Universidade Fede.. 
ral de Goiás, a paralisação estendeu-se rapidamente por todo o .País, incorpo
rando mais de 15 mil docentes de vinte instituições, corno as umversidades fe
derais autárquicas de GoiáS, de Minas Gerais, de Juiz de Fora, da Bahia, do 
Parã, do Rio Grande do N arte, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do 
Ceará, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Santa Maria, de Santa Cata
-fina, e do Rio Grande do Sul e quatro outras instituições isoladas: Esc?la ~u
perior de Agronomia de Mossoró, de Ciências Agrárias do Parã, de C1ênctas 
Agrãrias de Areias e Centro Tecnológico da Bahia. 

A rápida e espontânea eclosão do _movimento_e a manifesta solidarieda
de dos mais diferentes .s_etores da vida nacional coostituem um _espaço de rup
tura na crise que vem minando a Universidade e que não é setorial, mas parte 
de uma crise mais ampla ·e mais profunda que atinge toda sociedade brasilei
ra, subjugada com todas as suas instituições, por tempo quase interminável, 
pelo autoritarismõ- tecnocrata-militar. 

Não se submete impunemente as pesquisas, as descobertas científicas, a 
elaboração d_o pensamento crítico, a criação ardstica, as manifestações cultu-
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rais, a evolução do conhecimento humano, aos objetivos de reduzidos grupos 
autocrâticos, do mesmo modo que são incontidos os- movimentos evolutivos 
das massas trabalhadoras oprimidas na busca da realização hist6rica de suas 
aspirações. 

A crise na Universidade brasileira não se deve apenas aos miserâveis sa
lãrios de seus docentes, nem tampouco porque o MEC tenha sido transfor
mado em guichê de repasse de reduzidas verbas federais, nem, menos ainda, 
por incompetência de suas comunidades obreiras1 mas injetada de fora para 
dentro, sobretudo, pelo sufocamento a que se submeteu a sociedade civil 
como um todo, exceto reduzidos grupos nacionais intimamente ligados à alta 
burocracia estatal e aos interesses multinacionais. Se à Universidade é preciso 
legar a condição de cérebro da sociedade, falta-lhe oxigênio porque o povo 
estã em dispnéia, há longos anos. Outras frações do organismo social em crise 
tambêm estão, algumas manifestas com pujança pela própria força que o seg
mento social representa na vida nacional, outras latentes, prontas para a eclo
são sísmica a qualquer momento. 

As próprias reivindicações dos docentes universitârios inserem-se no re~ 
conhecimento desta verdade. Reivindicam aumento salarial de 48% a partir 
de março do corrente ano, mais verbas para a Educação, envio imediato ao 
Congresso Nacional de projeto de reestruturação da carreira do magistério, 
na versão do MEC, e a revogação da Lei n97.633, que retira da comunidade 
universitária o poder de escolher seus dirigentes. t óbvio que se trata de uma 
luta com objetivos democrâticos e com acerto manifestou-se o Con:selho Uni
versitário da Universidade Federal de Minas Gerais que, em apoio ao movi
mento, afirma, em nota oficial, que se tem evidenciado uma política de trans
formação do sistema universitârio, com o intuito de desobrigar o governo de 
cuidar do ensino superior gratuito, e seus membros citam, como exemplo, a 
criação de fundações universitãrias e a proliferação de escolas superiores pri
vadas. uTodo esse processo -afirma a nota-, que mais se acentuou nos úl
timos anos, afeta em níveis críticos a credibilidade e a eficácia da Universida
de brasileira. Ela tem sido e ainda é a instituição capaz de, com independência 
'e com responsabilidade, dominar, criticar e gerar conhecimentos em beneficio 
do desenvolvimento da qualidade de vida da comunidade". 

Os jornais de ontem trazem declarações do Ministro Eduardo Portella, 
segundo as quais o "MEC não tem autonomia" e que é mero repassador de 
verbas, acentuando que, se dependesse dele, teria resolvido o problema desde 
o ano passado. De suas declarações conclui-se tambêm que a SEPLAN está 
engavetando, há mais de um ano, projeto que visa reestruturar a carreira do 
magistério e dignificar a remuneração salarial dos professores. Ora, o que a 
SEPLAN não estã "engaventando" neste País? Que se retire dessa emperrada 
gaveta algo de sensibilidade que permita o atendimento urgente das reivindi· 
cações mais imediatas dos docentes universitários: aumento salarial de 48% a 
partir de março do corrente ano, sob forma de abono, e o envio do projeto de 
reetruturação da carreira do magistério. A hipóxia cerebral prolongada cos
tuma levar a convulsões generalizadas irresistfvc::is e iil.Cóhtt-oláveis. 

Era o que tinE_~ dizer, Sr. Presidente. (Muitobem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, os Estados nacionais tendo se estruturado a partir 
de um poder central forte, as tendências ao crescimento do setor público vie
ram reforçar ainda mais esta unificação, determinando um direcionamento 
natural ao centralismo. Sucedendo a estes fatos, as necessidades, surgidas du
rante e após a crise de 30, levaram o Estado a utilizar a politica fiscal de gasto 
público, e monetãria, como instrumento de ação económica, reforçaram, ain
da mais as forças já orientadas em direção ao centralismo. Não fossem pou
cas estas tendências, as guerras e as disputas ideológicas no interior das 
nações, durante este século, reforçaram de forma desmensurada o poder polí
tico e económico central. 

Postas estas tendências, pouco espaço restaria, para a discussão das 
questões regionais e locais. Contudo, mesmo diante desta aparente inexorabi
lidade da evolução económica e política, nunca o fato regional ganhou tama
nho significado como atualmente. 

A análise regional se afirma atualmente, como o fruto de uma evolução 
da análise moderna, seja decorrente da procura de resultados mais palpâveis e 
próximos ao fato econômico, seja como resultado das pressões politicas con
trãrias ao excesso de centralismo nacional. 

Inicialmente, foram as disparidades inter-regionais e os daí decorrentes 
movimentos reinvindicatórios que lançaram a política económica na busca da 
aceleração do crescimento das áreas insuficientemente desenvolvidas. Após, 
foram os problemas urbanos que deram novo impulso à análise regional, seja 
através do estudo dos próprios limites urbanos, seja através de espaços mais 
amplos que vão desde as regiões homogêneas até as polarizadas. Mais recen-

temente, contudo, o centralismo económico e político, que tem caracterizado 
os modelos nacionais da segunda metade deste século, determinou a procura, 
na própria base económica e social, de uma alternativa capaz de preservar as 
identidades locais e regionais. Assim, a preocupação com as análises regio~ 
nais participa de um amplo movimento técnico e político no reforço das par~ 
ticularidades específicas, na busca de um quadro que permita conciliar as ten~ 
dências centralizadoras das sociedades modernas com a aspiração de partici~ 
pação das subcomunidades nacionais, seja nas decisões, seja nos frutos do 
próprio desenvolvimento global dos países. 

A análise regional no Rio Grande do Sul ganhou, hoje, uma importância 
ímpar, especialmente a partir das constatações da perda de posição da econo
mia gaúcha em relação a região extremo-sul e ao próprio País, sendo um 
exemplo desta realidade a diminuição da participação do Estado no valor da 
produção industrial brasileira. 

~~S.JZ?,·.Cf,g__ff~L~~_____!i_9.~P_E~t:Tb _l~P..ilf.ZF!li::-I~"fl 

.FONTI:: 

- 19C17/19?9 

lS'GJ 

1920 

' 

' 
5, 5 

~:~: 36,4 j a, o 

'96" I ~::; 
1

1 ::~ 
-969 55,9 7, 7 

197.9'" 60,0- 10,0 

Cc~to"s 1907/1920/1976 c est.i:nutiva 'para 

R!C'· G? • .r.::o;.: 

1979. 

H,? 

11,0 

8, 7 

7. 9 

6, 7 

5, 7 

5. 2 

CARRlo:.; JR., Franc:.sco M.~ RS: E.conorni<!l .1. Pol.iüca. Por 
to /,}C!gr<:o, EC. MC!rCCJ,::Ic Aberto, 1979. p.404. 

A visão regional, assim, responde simultaneamente ao detalhamento e 
desdobramento inerentes aos planos nacionais e centrais, como representa a 
preservação das identidades das partes e dos seus interesses econômicos. 

Contudo, mesmo existindo hoje um aparato teórico capaz de permitir 
um efiCái. ehfoque iegional, paralelamente ao reconhecimento da importân~ 
cia do fato regional e ICical, persistente a questão de como atingir certos obje
tivos nacionais com a presença de esferas autônomas de Governo e sem ferir 
esta autonomia ou, pelo menos, mantendo o regime federativo em seus con-
tornos mais significatiVos. - -

É consenso que o instrumento tributário se ConStitui em um dos mecanis
mos essenciais à atuação do Estado como poder central, na administração de 
conjunturas recessivas ou inflacionâriaS, para citar dois exemplos mais palpâ
veis, tornando-se essenCial, nestes casos, a manutenção de uma coerência na
cional na utilização destes mecaniSmos. 

Contudo, não e s6 a âmbito federal que a flexibilidade do sistema tribu
táriõ -pOde ser utilizada como iilstrumento de política econômica, sendo a 
nível regional a política fiscal insej>atãVel da programação econômica, de 
acordo com os objetivos a serem definidos pela sociedade local. 

Assim, adstritos apenas à utilização da política tributária ao nível da 
captação de receita, tanto para a economia nacional como para a regional, o 
seu emprego torna-se instrumento imprescindível. Defrontamo-nos aqui, 
contudo, com a possibilidade real de contradição entre estes dois níveis de 
aplicação de política tributária, com sonseqüências recíprocas. A solução, 
contudo, deverâ resultar da existência de uma não contradição absoluta entre 
estes dois níveis de programação económica, ·reservando-se, naturalmente, 
uma certa prioridade aos objetivos nacionais, desde que não se tornem inacei
táveis para determinada comunidade regional ou local. Seria, pois, no espaço 
restante onde entraria o exercício de uma política tributária regional e local. 
Entretanto, poderíamos voltar ao ponto zero da questão se passássemos a 
questionar a definição deste espaço. Devemos, contudo, partir do pressupos
to que haja um mínimo de consenso de propósitos entre as diferentes regiões, 
cuja nação represente realmente desejos de união recíproca, ficando assim ex
cluída a existência de laços coloniais internos ou exercícios de poder por mi
norias. 

Mas, no caso da definição nacional de determinadas políticas econômi
cas, decorrentes obviamente de um consenso das maiorias, como, por exem
plo, uma politica de redistribuição das rendas e propriedades pessoais, seria 
essencial_urna integração vertical da política tributária, percorrendo desde os 
seus níveis federais até os mais particulares níveis locais, o que em um estado 
democrático não constitui problema, apesar de que em um estado autoritário, 
que não possuísse cons(inso nem manipulação direta de todos os níveis tribu
tãrios, tal política tornar-se-ia de difícil implantação. 

Com isto, ·queremos enfatizar que o direito de criar, administrar, mani
pular e alterar tributos não pode ser de todo excluído a unidade que não a fe-
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deral, se bem que é reconhecida a necessidade de que as políticas regionais e 
locais tenham que ter certa subordinação ao nível central, vínculo este que de
correrá da própria experiência histórica da sociedade, dimensões das regiões e 
da economia, e tantas outras variáveis próprias. 

Paralelamente, a alternativa de centralização da política tributária, dei
xando apenas aos demais níveis a capacidade de aplicação dos recursos via 
transferências, mais ou menos vinculados, do Governo Federal, constituir-se
ia em alternativa mista, onde certamente prevalecerá o papel do poder cen
tral, restando aos níveis regionais e locais apenas o espaço do uso do instru
mento da despesa, a ainda naquelas faixas que a mesma não vier com desti
nações específicas. Nesta hipótese, estaríamos direcionando o sistema muito 
mais em direção ao centralismo tributário, centralismo este que seria maior 
ou menor em função da vinculação dos tributos transferidos. 

Por sua vez, uma política de transferência aprescirita seus problemas pró
prios e peculiares. A política de transferências vinculadas reforça o centralis
mo e as prováveis inadequações entre as prioridades locais c aquelas julgadas 
a nível do poder central, entendendo-se estas nas suas diferentes fo~mas de 
vínculos, seja as referentes ao uso ao uso ligado a contrapartida local. Já a 
transferência incOndicional poderia criar, segundo muitos, a geração de inefi
ciências de uso. De qualquer forma a essência da questão se vincula ao fato de 
que o nível aplicador desconhece os problemas ou facilidades do nível arreca
dador, criando uma dissociação insuperável para qualquer avaliação glqbal 
ou de estimação da relação de benefícios e custos do gasto público, sem vol
tarmos à já referida perda do instrumento· receita como forma adicional de 
política econômica. 

Ainda se deveria fazer referência à forma como estas transferências se
riam definidas e realizadas, e também ao mecanismo próprio de movimen
tação das mesmas, já que fenderão a se transformar em excelentes instrumen
tos de coação por parte do poder transferidor, além de se prestarem a mani
pulações, atrasos, retenções, e tantos outros expedientes, cujo desvirtuamento 
e esvaziamento do mecanismo poderâ se agravar em momentos de divergên· 
cia entre níveis regionais e federais, ou situações inflacionárias ou recessivas. 

Jã no caso de uma política que estabelecesse uma divisão de atribuições, 
mas deixasse a todos os níveis capacidade de criação e administração dos tri
butos, dois problemas se destacariam, além evidentemente daqueles de coor
denação nacional. O primeiro, seria relativo à necessidade de que os diferen
tes níveis tributários tivessem razoavelmente definidas suas atribuições e res
ponsabilidades básicas a nível da despesa, ou melhor dito, a responsabilidade 
mínima de prestação de serviços públicos que cada esfera apministrativa teria 
a seu encargo. Mesmo tornando-se impossível uma homogeneização destas 
responsabilidades, bem como a sua delimitação perfeita, se esta tarefa não for 
realizada torna-se-á difícil uma distribuição eqUitativa dos tributos entre os 
diferentes níveis públicos. Em segundo lugar, a partir destas definições, além 
de se supor uma justa atribuição d.e impostos, serâ fundamental o a tingimen
to de conjuntos de tributos cujas elasti~ida.des em relação ao cre_scimento da 
renda tendem a ser similares, sob pena de a curto ou a médio prazo ocorrer 
progresivos estrangulamentos o.as receitas de um ou mais dos níveis defini
dos. Evidencia-se, ainda, a conveniência de periódicas reavaliações, seja em 
relação às responsabilidades anteriormente definidas, seja em relação ao pró
prio comportamento das receitas. 

No que se refere à reavaliação das responsabilidades dos diferentes níveis 
governamentais é bom que"se enfatíze que, mesmo seildo a descentralizaÇão o 
caminho óbvio para a maior eficiência, bem como uma evidincia que a maior 
parte das atividades governamentais atinge plenamente suas economias de es
cala a nível local e regional, estas tendências, no decorrer do tempo, poderão 
se restringir ou ampliar, exigindo conseqüentemente a reavaliação de at~i
buições. 

Paralelamente, a questão regional e local, a descentralizaçã-o administra
tiva a nível da institUcionalização progressiva de programas, agéncias, autar
quias, sociedades de estatuto próprio, e tantas outras alternativas, tendo em 
vista dinamizar o aparato público e torná-lo mais nexível, são outras das 
questões que se colocam em qualquer dos níveis governamentais referidos, 
adicinonado mais um elemento que por vezes dificulta o dimenSionamento e 
a determinação do próprio setor público. 

Centralismo e Federalismo, particularmente nas nações de porte médio e 
grande, opõem-se entre si: o primeiro como uma tendência à hipertrofia do 
poder público central, impulsionado por um conjunto de forças económicas 
oligopólicas e políticaS não democráticas; o segundo resultante de uma busca 
do próprio reencontro da nação como conjunto de partes com características 
próprias mas também com laços e interesses comuns, íntegração eSta só viali
bilizãvel no interior de um sistema político democrático. 

A experiência brasileira, neste particular, é uin exemplo da predominân
cia do centralismo económico, tendo como uma de suas bases o centralismo 

fiscal, que pode ser bem percebido pela evolução da distribuição das receitas 
entre União, Estados e Municípios, o que tem afetado particularmente os es
tados menos centrais, e em especial, a partir de 68, com &\isençoes das expor
tações, que passaram a prejudicar particularmente o Rio Grande do Sul em 
função da importância de suas exportações. 

Para o Estado, a busca de uma correta compreensão das suas limitações, 
possibilidades e vinculações nacionais e intenacionais a nível econômico, 
constitui-se, portanto, em ponto de partida essencial para qualquer esforço de 
repensar o modelo de desenvolvimento regional e de redefinir seus rumos. 
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Mesmo tendo existido um forte desnível econômico entre o Rio Grande 
do Sul e a região Centi'o-sul em decorrência de sua ocupação tardia, a econo~ 
mia regional conseguiu criar localmente, de forma especial através dos imi
grantes, a implantação de uma incipiente indústria tradicional, voltada para o 
merc_ado gaúcho, e que, de resto, todas as cidades de porte médio tinham lo
grado desenvolver a nível nacional. 

Neste momento, a economia brasileira se articulava em torno da região 
RiofSão Paulo, que se consolidava como pólo central, assumindo uma hege
monia que se prolongaria e cresceria até o presente. 

Durante a I Guerra Mundial e a crise de 30, o processo industrial de 
substituição de importações se acelera, consolidando no País um parque in
dustrial bem diversificado na ãrea de bens de consumo, que se ainda mantém 
suas características de dispersão espacial já evidencia as diferenças regionais 
de forma cada vez mais nítida. A partir da II Guerra, o processo substitutivo 
ganha um novo direcionamento, indo desembocar na indústria de base; cujas 
necessidades agregativas passam a exigir um centro locacional comum, neste 
momento nãO podendo fugir do eixo RiofSão Paulo. Assim, esta centrali
zação da economia resultava de uma longa evolução histórica com tendências 
dificilmente reversíveis, tornando cada vez mais fortes as relações de depen
dência econôrnica entre o centro e as economias periféricas. 

Mais recentemente, quando o processo de substituição de importações 
começa a diminuir seu ritmo durante quase uma década, com a crise econô
mica de 1963-68, as economias regionais se ressentem fortemente, enquanto 
parte de seus grupos controladores se transferem para o Centro do País. 

Paralelamente, o reforço, a nív-el nacional, de um modelo industrial subs
titutiVo de bens sofisticados de consumo restrito, especialmente a partir de 68, 
lança a economia do Estado em um papel secundário, seja como fornecedora 
de excedentes agrícolas, seja como produtora de bens industriais tradicionais 
e de consumo intermediário, o que se verifica também em relação a outras re
giões do País. 

Se nós comparamos esta evolução à evolução brasileira, se verifica que 
as mudanças estruturais ao nível regional não acompanharam aqueles que se 
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verificaram ao nível nacional, só se aproximando em 79 com a crise da agri
cultura gaúcha, como decorrência de dois anos de secas. 

1,0 41 3..! E 1;, " 5i 

}!•:.( -- .. H ., t. ~ -· 
) ·~ (, ~ ~(- 2~ .z:. ~.: 5} 

1 :;7( " 2(' 22 n SE •.. 
l ~ 7~ l( 1ó 27 3D 57 55. 

No que se refere aÓ ;~tor industrial, uma característica que ressalta con
cerne à própria estrutura do seu produto. De 1949 aos nossos dias, as chama
das indústriaS dinâmiCàs, que participavam em 16% do produto industrial, 
hoje são responsáveis por pouco mais de 50% deste produto, enquanto, a 
nível nacional, esta evolução foi de 30% em 49 para chegar a quase 60% no 
fim desta década, bem evidenciando uma composição, para o País, acentua
damente mais dinâmica, resultado acumulado de um conjunto de fatores já 
referidos. 

Em termos de integração com a economia brasileira, inicialmente, foi a~ 
pecuâria o elo principal, seguindo-se a lavoura que fez do Estado o ''celeiro 
do Brasil", quer dizer, o setor primário regional desde as suas origens teve a 
função de fornecedor dos mercados centrais em expansão (do ouro, do café, e 
da indústria a partir de 30). 

A partir da segunda metade da década de 60, no quadro de um modelo 
nacional cada vez mais dirigido para o mercado interno sofistiC:ido e, por 
conseqUência, mais dependente do exterior, o setor agrícola regional assumiu 
progressivamente um novo papel: aquele de exportador para os mercados in
ternacionais, gerando, assim, divisas essenciais às importações sofisticadas do 
centro-sul. Depois de um período de 30 anos, durante o qual apenas 10% do 
produto regional saía do Estado sob a forma de exportações para o próprio 
País e os mercados internacionais, hoje mais de 40% da produção estadual é 
reendereçada para fora da região, bem acentuando o grau de especialização e 
dependência crescente da economia regional, sendo o setor primário respor. 
sável por mais de 60% destas exportações, com predominância das desti
nações ao mercado nacional. 

J â a participaçãO do "setor industrial neste contexto introduziu uma nova 
característica ao desempenho regional, que de transformador de produtos 
primários, agregou através da sua indústria dinâmica, espicialmente atra~és 
das indústrias químicas, metalúrgica, mecânica, de material de transpÓrte, 
elétrico e de comunicações, uma forte tendência à especialização da indústria 
gaúcha no fornecimento de bens intermediários à indústria do centro-sul, in
troduzindo mais um laço de dependência externa e diminuindo as inter
relações locais. 

Assim, este crescente aumento da abertura da economia ret;ional, 
aguçando sua dependência, seja via setor primário, seja via setor sectiil.dârio, 
introd~ziu novas variáveis no dese1J1penho da eco~omia, que jã apresentava 
fortes oscilações em função das variáveis climáticas. Passam agora a somar-se 
as dependências das políticas federais de preços, retenções, confiscos, as flu
tuações dos preços internacionais e as do próprio ciclo industrial paulista, 
sendo os últimos cinco anos testemunhos eloqUentes deste processo degenera
tivo da economia regional, com baixíssimas taxas- de desempenho. 

S::TOF. 
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A nível do setor primário, as duas últimas décadas marcaram profundas 
transformações na agricultura gaúcha, desfigurando as formas de desenvolvi
mento anterior e introduzindo novos padrões de crescimento. 

Desde o início do século, e mais acentUadamente a partir de 30, a agricul
tura gaúcha desenvolvia-se como extensão de um padrão de crescimento e 
acumulação baseado nos bens não duráveis de consumo, correspondendo, in
clusive, a um período típico. de crescimento urbano com certo aumento de sa
lários reais, proporcionando uma demanda crescente d~. uma ampla gama de 
produtos primários, típicos da agropecuãria colonial. Estimulava-se, assim, 
uma at.ividade primária cujas funções principais dirigiam~se à geração de ali
mento~~ matérias-primas essenciais à atividade industrial, e substituição de 
importações, como ·era o caso do trigo. 

. Contudo, a partir da década de 60, em decorrência de algumas alterações 
internas, e, com o aumento progressivo da importância de segmentos indus
triais mais sofisticados, com um gradativo privilégio das indústrias de bens 
sUpérflUoS- que a esta altura já refletiam uma estiutura de rendas reconcen
tradas - além daqueles papéis já desempenhados, cresce na agri~ltura re
gional a lavoura empresarial, ganha"ndo o papel de gúãdora de divisas essen
ciais ao novo desenvolvimento industrial, ocupando, neste particular1 a soja 
um lugar estratégico. 

Se tomarll)os os reflexos destas alterações na estrutura do setor primário, 
encontraremos uma evolução onde a lavoura empresarial, de responsável, em 
1948, por não mais de 27% do produto primário do Estado, em 75, alcança 
51% deste produto, devendo chegar em torno de 57%, em 1980. · 

194 7--75 

ANO 
LAVOURA AGROPECOÁRIJ..,. PECUÂRIA 

.- EM?RESAR!AL COLONIAL ' TRADICrONhL 

1948 27 ~o 13 

1950 27 52 21 

1955 38 46 16 

1'·60 26 54 20 

1965 29 52 19 

B70 39 47 14 

1975 51 41 

1980* 57 37 

FONTE: GOVI:R.."'O DO ESTADO FEE - 25 Anos de Aaricul tu r a. Por-
to AJegre, 1978. p.9!r~· 

* Estim.:r.tivas. 

Como resultado, a economia regional realiza sua maior experiência his
tórica de monocultura, quando, de 1968/69 a 1977, a produção de soja decu
plica, passando a ser a principal responsável pelas exportações do Estado, a 
esta altura com um coeficiente de abertura, antes inimaginâvel,' por vezes che
gando a casa dos 40% do Produto estadual. 

Paralelamente, a capacidade de auto-abastecimento regional se desarti
culou com a agropecuária colonial, enquanto a pecuária tradicional, frente à 
liberação de áreas para a soja e uma estrutura de preços desestimulantes, 
lança-se no abate de matrizes. 

A nível da estrutura de emprego, aumenta a faixa dos assalariados ru· 
rais, enquanto diminui o número de pequenos proprietários e parceiros, 
criando, como saldo, um reforço no movimento de liberação de mão-de-obra 
jâ presente no setor rural. 

Enquanto a rigidez da estrutura da propriedade rural de médio e grande 
porte mantém-se int(JCável e até com tendência à reconcentração, o impasse é 
resolvido através do arrendamento, caminho este de hã muito utilizado pela 
cultura do arroz. Como resulta~o, o binômio soja-trigo passa a realizar quase 
50% de sua produção em terras arrendadas, não chegando, contudo, nos 
níveis de 70% como ocorre no arroz. E, nesta estrutura de exploração, a la
voura empresarial passa a ser responsável pela produção de 70% do arroz e 
do trigo, produzidos no Estado, e 60% da soja. 

Mesmo tendo sido desprezados os incovenientes sociais da monocultura, 
passados os primeiros anos favoráveis que determinaram um verdadeiro 
boom na economia regional, cedo começaram a aparecer, também, inconve
nientes econômicos: encarecimento e escassez dos produtos alimentares em 
geral; aumento das flutuações nos negócios e nas arrecadações tributárias; 
pressão econômica das populações marginalizadas; aumento da dependência 
estad~al na importação de insumos, espedalmente adubos; interferência do 
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Governo Federal na exportação, via criação de isenções, lançando mã·o, in
clusive, dos tributos estaduais, confiscos, estrangulamento nas vias de escoa
mento dos produtos, e, mais recentemente, variações negativas nos preços in
ternacionais da soja, para seguirem-se duas grandes secas que, a partir de 
76/77,. tiraram a continuidade deste processo. 

Se este quadro negativo atual amenizou-se parcialmente, diante de uma 
nova safra (79 /80) com condições climáticas favoráveis, apesa:r de preços em 
declínio e com confisco via imposto sobre a exportação, agora eliminado, es
tes últimos três anos foram pródigos em mostrar que a monocultura da soja 
traz em si mesma grandes limitações para uma economia que pretendesse es
truturar um modelo de desenvolvimento agrícola de longo prazo. 

Jâ a industrialização gaúcha apresenta duas fases distintas: a primeira, 
resultante de um processo relativamente espontâneo, que se acentuou a partir 
dos espaços vazios determinados pelas limitações a importações, entre a I e a 
II Guerra, passando por 30, onde se constituíram várias ilhas industriais no 
País; a segunda, a partir da instalação, no Pais, da indústria básica no pós
guerra concentrada no eixo Rio/São Paulo, levando a urna progressiva inte
gração interna dos dispersos parques industriais espalhados pelo Brasil. 

Logo após, nos inícios da década de 50, novas definições sacodem a eco
nomia brasileira, propagando suas _conseqUências para todas as demais re
giões. Tendo experimentado o Brasil um processo industrial relativamente es
pontâneo, em decorrência de um isolamento não-premeditado, a partir dos 
primeiros anos de 50, os antigos fornecedores externos de bens industriais ao 
País pressionam no sentido de serem levantados os empecilhos tarifários, na
quele momento, essenciais à proteção da indústria existente que, em sua es
truturação básica, se -constituía de capitais nacionais. 

Neste momento, duas eram as alternativas: ou a economia brasileira re
sistia à pressãO externa e aprofundava um capitalismo nacional ou levantava 
o sistema protecionista aos produtos nacionais, ocasionando uma progressiva 
e inevitãvel' eliminação de seu parque fabril. ucoerente" com sua evolução 
histórica dependente, o País opta por uma terceira saída, ou seja, abre suas 
portas, através de estímulos e financiamentos públicos, para que as empresas 
estrangeiras ocupem o mercado brasileiro, processo que, visto hoje, retros
pectivamente, teve dois momentos diversos: o primeiro, correspondente à en
trada maciça de empresas alienígenas em novos empreendimentos, o que 
ocorre entre 55 e 62; e o segundo, iniciado logo· após, se estendendo até os iní
cios da década de 70, onde parte significativa do antigo parque industrial na
cional tem seu controle acionãrio paulatinamente transferido para o exterior. 

Concomitantemente, mesmo jã tendo um parque fabril de bens de consu~ 
mo duráveis sofisticados, antes da crise de 63/65, é a partir deste momento 
que se acelera, especialmente em 68, uma ênfase industrial nos bens duráveis 
de consumo supérfluo. 

Este conjunto de alterações, bastante radicais na economia brasileira e, 
cm especial, em seu setor industrial, teve conseqüências, como não poderia 
deixar de acontecer, significativas para a região. 

Sendo possuidor, o Estado, de um setor industrial profundamente inte
grado com a economia regional, economia esta com razoável poder aquisiti
vo, se comparada com o resto do Pais, estruturara-se na região uma produção 
de bens de consumo tradicionais, mais compatíveis com uma estrutura de 
rendas médias, sem grande poder competitivo, nem elevadas escalas de pro
dução. 

Ao se alterarem os padrões industriais de desenvolvimento no País, em 
direção à produção de bens duráveis sofisticados, e, simultaneamente, ao se 
modernizar e desnacionalizar a produção de bens de consumo não durãvcis, a 
economia industrial gaúcha, já não mais isolada fisicamente do resto do Bra
sil, começa, a partir da década de 60, a experimentar uma forte concorrência 
do CeJ.).tro-Sul, ao mesmo tempo em que a concentração das rendas determi
na a formação de excedentes de produtos de consumo popular. 

A partir destes fatos, algumas alterações começam a ocorrer no parque 
fabril: como alternativa ao estreitamento do mercado interno de vãrios de 
seus produtos tradicionais, abre-se a exportação, s-endo exemplos os calçados 
c vários produtos alimentares industrializados; como alternativa à impossibi
lidade dos industriais continuareih a investir nas indústrias de bens de consu
mo, jã agora fortemente concentradas no Centro-Sul_, tais investimentos ou 
·não são realizados, desviando-se para aplicações em imóveis por exemplo, ou 
passam a ser aplicados em indústrias intermediãrias, de menor impacto regio
nal, e cujos produtos passam a se constituir fundamentalmente em insumos 
para as indústrias pauli-stas, Sob a forma de peças, componentes, e produtos 
químicos. A produção de implementas agrícolas, em função da expansão da 
soja, foi também uma alternativa que, sem dúvida, representou uma saída re
gional altamente integrada e positiva atê: recentemente, quando a ausência de 
um apoio governamental mais eficaz, em plena crise da lavoura, de~erminou 

que boa parte destas empresas tivesse seu controle acionãrio transferido para 
grupos externos ou entrasse em insolvência. 

Estes sucessivos percalços à indústria regional criaram, paulatinamente, 
a transformação de um modelo regional industrial integrado com a economia 
e voltado para o mercado interno de bens de massa, em uma economia indus
trial cada vez mais vinculada às indústrias terminais do Centro-Sul, através 
do fornecimento de insurnos. 

Esta tendência, hoje visível, de reforço das chamadas indústrias interme
diárias está, pouco a pouco, diminuindo a integração econômica da região, 
ao mesmo tempo que, aumentando sua dependência em relação a centros ex
ternos, e, com conseqüência, diminuindo as possibilidades de maiores resulta
dos e a apropriação de lucros, jã que os mesmos passam a ser definidos fora 
do Estado, além de agregar, mais fortemente, uma variãvel cíclica externa. 

Concomitantemente, a ·economia regional, que possuía um setor indus
trial aqui vinculado, seja com as matérias-primas locais, seja, o que é mais im
portante, com a conclusão do processo produtivo, chegando à elaboração de 
bens acabados para o mercado local e forâneo, progressivamente estâ experi
mentando um processo de desintegração interna em benefício de uma maior 
integração dependente e periférica a nível nacipnal, o que representa, sem dú
vida, um retrocesso, tanto no processo de geração de renda interna, como no 
processo de desenvolvimento econômico. 

Indicadores globais nos permitem visualizar os resultados negativos des
ta evolução: em 1955, o Estado participava em -quase lO% na economia brasi
leira, hoje em tomo de 7 ,5%. 

PARTICIPAÇÃO DA ECONOMIA GAÚCHA NA ECONOMIA BRASI
LEIRA 

PARTICIPAÇÃO 
ANO 
1955 
1965 
1975 
1979 

% 
9,59 
8,1 

8,70 
7,50 

Fonte: Desempenho da Economia do RS. FEE --Fundação de Econo
mia e Estatística. Secretaria de Coordenação e Planejamento. PA dez. 79, 
pãg. 68. 

Paralelamente, como seria de se esperar, a evolução da renda per capita 
decresce acentuadamente, tendo chegado a negativa em 1979. 

ESTIMATIVA DA EVOLUÇÃO DA RENDA "PER CAPITA" 

ANO 

1975 
1976 
I977 
1978 
1979 

TAXA DA RENDA "PER CAPITA" 
% 

4,70 
3,27 
0,05 
0,85 

-1,24 

Fonte: Idem, tabela anterior, pág. 67. 

Não pretendemos aqui esgotar uma análise da economia gaúcha, mas 
antes traçar suas linhas mais marcantes, já que-ainda voltaremos outras vezes 
à _questão. 

Caberia, contudo, anUnciar, de forma sintê:tica, os parâmetros dentro 
dos quais se deveria estruturar urna alternativa de política econômica regia~ 
na!. 

E, discutir-se alternativas ao desenvolvimento regional t:, concomitante
mente, identificar as potenCialidades e limitações estaduais, como definir-se 
por um determinado enfoque de política regional, mesmo ·que estas questões 
eventualmente não estejam explicitadas. 

No que toca à definição de uma política regional, o debate sobre o cresci
mento do Estado está, em boa parte, contido na questão de realizar~se o de
senvolvimento de forma polarizada, através de uma forte vinculação com o 
exterior, ou, de forma articulada, com projetas integradores, e assim determi~ 
nando uma intensificação das trocas no interior do sistema. 

Assim, o ponto de partida, para a criação de alternativas reais ao cresci
mento e desenvolvimento regional, deverâ originar·se, prioritariamente, em 
um esforço de retomar ou mesmo introduzir, no arcabouço económico c so
cial regional, um aumento das suas articulações internas, de forma a permitir 
maior consistência interna do que externa, maior grau de intervinculações re· 
giona"is do que nacio nais ou internaCionais. 

E se esta sempre se constituiu na única alternativa saudável de federalisM 
mo económico, hoje, mais do nunca, diante de uma conjuntura de crescentes 
custos de transportes e escassez de recursos renováveis e não-r' ··"'veis, 
coloca·se quase como uma tendência natural, que se recebesse sobre ~l llma 
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política econômica coerente e eficaz, poderia determinar significativas alte
rações no quadro estadual. 

Na medida em que a estrutura produtiva local não for diversificada e in
tegrada, progressivamente se intensificarão as vinculações com o exterior, fi
cando os efeitos multiplicadores dos investimentoS internos cada vez mais 
fracos e limitados. 

Na atual conjuntura internacional, onde a tendência serâ uma progressi
va estratificação deste quadro, com custos de trap.sportes e de recursos natu
rais sobressaindo como elementos importantes, as brechas que surgem, para 
as economias regionaiS, serão de grande relevância. 

A transformação de uma longa e infrutífera experiência de planos gover
namentais generalistas e nunca implementados, reduzindo-se a meros es~ 
forços editoriais, deveria dar lugar, hoje, a uma consecução de propósitos 
amplamente discutidos pele comunidade estadual e que se tornassem a ori
gem e marco de uma política de desenvolvimento que, até hoje, o Rio Grande 
do Sul não possuiu. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB-SP. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, transmito aos órgãos competentes do Minis~ 
tério da Agricultura e do Ministério da Saúde denúncia que me foi formulada 
pelo Vereador Djalma Leal, de Jacareí, São Paulo, sobre O abate de carne 
clandestina e outras irregularidades na comercialização de carne bovina e suí
na. 

Pessoas, aparentemente protegidas por ligações políticas, ocupam boxes 
no Mercado Municipal, pagando irrisória taxa de aluguel, fazendo uso de 
energia elétrica, balcões frigoríficos,- âgua e empregados da administraç;io 
municipal, sem que para isso, tenham que despender qualquer importância 
em dinheiro. Abatem, ainda, centenas de suínos e bovinos em locais clandes~ 
tinos, sern qualquer fiscalização sanitâria, além de prOvocarem pesada san
gria na arrecadação do Imposto de Circulação de_Mercadorias, através do co
mércio irregular da carne. 

Diante desses fatos, alerto as autoridades responsâveis, pedindo-lhes 
que instaurem sindicância, para a apuração dos responsâveis pelas irregulari
dades no abate e comercialização de carne no Município de Jacareí. 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, vou ler um documento que me foi enviado pela Associação dos 
Docentes da U FRJ: 

SOBRE O MOVIMENTO DOS PROFESSORES DAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS 

Os professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão em gre
ve desde o dia 20 de novembro. Esta decisão, tomada em Assemblêia Geral 
naquele dia, insere a UFRJ no movimento grevista de âmbito nacional por 
reivindicações, por vârias vezes jâ encaminhadas aos poderes públicos no últi
mo ano e meio, e sem respostas concretas por parte das autoridades. 

O encaminhamento de reivindicações dos docentes da UFRJ data de maio 
de 1979 quando a ADUFRJ encaminhou à Reitoria e ao MEC um Memorial as
sinado por 1.500 professores, solicitando aumento salarial, reformulações da le
gislação sobre a carreira do magistério superior e outras questões trabalhistas. 
O Ministro da Educação e Cultura manifestou-se então pela justeza de nossas 
reivindicações dando-nos esperança de vê-las atendidas ainda aquele ano. 

A ADUFRJ reuniu-se às Associações de Docentes de todo o país para 
encaminhar, conjuntamente~ nossas reinvindicações. Em diversas audiências 
que as Associações tiveram com o Ministro, fomos alentados de ter nossos 
pedidos atendidos num futuro próximo que jamis chegou. 

Posteriormente, obtivemos cópia do anteprojeto de reformulação da carrei
ra do magistério superior elaborado pelo ME C. Esta versão do anteprojeto foi 
analisada e, após ampla discussão, foi considerada insatisfatória por não le
var em emita vãrias das_ nossas. reivindicações. 

Objeções e propostas de alteração do anteprojeto foram debatidas em 
nível nacional, diretamente encaminhadas ao MEC e discutidas com um re
presentante do Min_ist~io durante a primeira piralisação de 1 dia dos docen
tes de diversas universidades federais em 26-9-79. 

Em fevereiro deste ano ocorreu o li encontro ]'lacional de Associações de 
Docentes. Nessa oportunidade o MEC apresentOu-Uma hova versão do antepro
jeto da Carreira do Magistério incorporando várias das sugestões formuladas 

por nós, inclusive uma escala salarial razóavel. Apoiamos este projeto ainda 
que abdicando de alguns itens de nossas reivindicações. 

Tivemos conhecimento de que o anteprojeto tramitou na SEPLAN, no 
DASP e na Casa Civil sofrendo revisões dentro do próprio MEC com re
dução na tabela salarial de lO% e 15% dos valores iniciais. O Diretor Geral do 
DASP, em declarações públicas, manifestou considerar positivo alguns pon
tos do anteprojeto declarando que um aumento salarial para os professores 
de ensino superior poderia ser concedido por decreto da Presidência da Re~ 
pública referendado pelo Congresso. 

Posteriormente a SESU I MEC encaminhou-nos cópias de um projeto de lei 
elaborado pelo DASP e que apresentava como alternativa ao anteprojeto de re
formulação de carreira do MEC. Esse novo projeto, em verdade, não propu
nha mais que uma alteração dos percentuais dos incentivos que complemen
tavam o salãrio dos docentes (Lei n' 6.182/74) desprezando todo um conjun
to de reivindicações ttabalhistas que haviam sido incorporadas ao segundo 
anteprojeto do MEC. _ 

Nesse mesmo encOntro foi também informado que a reivindicação do abono 
de 48% sequer fora encaminhada pelo M EC no sentido da obtenção dos recursos 
necessários à sua viabilização e que na SEPLAN o antepro}eto do MEC conti
nuava parado. 

Posteriormente, os representantes das associações tiveram um encontro 
com o Ministro Portella, do qual cobraram uma resposta às reivindicações 
dos docentes e transmitiram a inquietção existente entre os professores. face à 
indefinição governamental. Diante disso o Ministl"o decidiu encaminhar à SE
PLAN solicitação de recursos extraordinários para atender à reivindicação de 
abono de 48%. a partir de março, e reiterou a disposição de continuar lutando 
pelo anteprojeto· do MEC. 

Durante todo esse período as Associações de Docentes da UFRJ e de ou
tras universidades federais do País, realizaram diversas manifestações sob a· 
forma de paralisações de atividades docentes por períodos de poucos dias 
além de atos públicos, em que procuramos obter respostas concretas do Po· 
der Público. Durante a paralisação de cinco dias ocorrida em setembro deste 
ano, diversas autoridades federais, incluindo o próprio Presidente da República, 
manifestaram a sua concordância com a justeza de nossas reivindicações. Contu
do, até hoje aguardamos medidas objetivas de atendimento às nossas solici· 
tações. 

Durante o mês de novembro a insatisfação dos docentes em relações ao 
silêncio do governo fez crescer, em todo o País, o apoio à proposta de greve 
geral. Na UFRJ, o próprio Conselho Universitãrio, em reunião do dia 13/11, 
aprovou moção ''referente à situação de angústia do Corpo Docente da Uni
versidade em virtude da atual e flagrante deterioração salarial que atinge 
principalmente aos docentes das Universidades Autárquicas Federais". Em 
oficio ao Ministro da Educação c Cultura, o Reitor da UFRJ encaminhou 
preocupações do Conselho Universitârio relativas à _situação salarial e ao en
gavetamento do anteprojeto do MEC. 

Por tudo isso, dia 20 de novembro entramos em greve: 
-PELO ENVIO AO CONGRESSO DO ANTEPROJETO DO MEC 

DE REFORMULAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTI':RIO SU
PERIOR; 

-POR 12% DO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO; 
-PELO REAJUSTE SEMESTRAL. 

- Sobre as Reivindicações -

É suficientemente conhecido o quadro da Educação brasileira. A Partir 
dos anos 60 as_ verbas para Educação têm diminuído consideravelmente: o 
orçamento atual destinado ao ensino público (4,2%) contrasta radicalmente 
com a disposição da constituição de 1946 que.garantia à Educação uma par
cela de 10% do orçamento da União. Este processo de redução de verbas de· 
corre diretamente de uma política de Estado que tem por finalidade se eximir 
de suas responsabilidades com a Educação. O resultado desta polftica todos 
conhecemos. Por um lado, temos a crescente privatização do ensino e a dete
rioração das condições de trabalho que vêm ocasionar graves conseqüência 
nas atividades de docência e pesquisa. Nós compreendemos que a campanha 
dos professores universitârios se insere dentro desta perspectiva mais ampla 
que ê a luta por mais verbas para a educação e pelo ensino público e gratuito. 
Nossas reivindicações possuem dois níveis._A categoria se encontra numa si
tuação cada ve:z mais difícil na medida em que o salãrio não_ consegue sequer 
acompanhar os índices da inflação. Em março de 80, o reajuste salarial foi 
56% sobre o de março de 79, enquanto que a inflação nesse período foi a cerca 
de 84%. Nos últimos dez anos a perda de nosso poder aquisitivo foi de 48%. 
Além disso, a redução dos níveis salariais atinge diretamente o ensino e a pes
quisa. Associada à diminuição das verbas- tew·se, desta forina, um degra
daçãp cada vez mais pronunciada das atividades docentes e discentes. 
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A luta pelo envio do anteprojeto do MEC para reestruturação da carrei
ra do magistério se reveste da mesma importância que nossa luta salarial. A 
necessidade de definição de uma nova carreira do magistério E: premente dian
te do quadro de incoerências que rege a atual situação do professor universi
tário federaL O anteprojeto vem, em parte, sanar essas incoerências uma vez 
que incorpora várias reivindicações dos próprios docentes: promoção auto
mática por titulação, promoção por tempo de serviço, incorporação automá
tica do auxiliar de ensino à carreira, absorção dos colaboradores, maior flexi
bilidade na lotação dos docentes, aposentadoria com salâpo integral. Por ou
tro lado, o anteprojeto vem atender uma reivindicação bâsica dos professores 
que é o reajuste semestral, comO oCorre com todas as categorias profissionais, 
exceto com o funcionalismo público. 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRJ 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não hã mais oradores inscri
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1979 (n' 
431/71, na Casa de origem}, que regulamenta o exercício da profissão de so
ciólogo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.086 a 1.089, de I980, das Comissões · 
-de Constituição e Justiça, pela contitucionalidade e juridicidade nos 

termos de· substitutivo que apresenta; 
-de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça; 
-de Legislação Social, favorável ao substitutivo da Comissão de Cons

tituição e Justiça; e 
-de Serviço Público Civil, favorável ao substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resol~ção n9 142, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.058, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
Cr$ 663.074,320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.059 e 1.060, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 143, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de-EConomia como conclusão de seu Parecer n9 1.061, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura de Mauâ-SP, a elevar em Cr$ 
45.461.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil. qua
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.062 e 1063, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno únicot do Projeto n9 144, de 1980 (apresentado pela 
Comissão de Economia Como c-oitclusão de seu Parecer n9 1.064, de 1980), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, a-elevar em CrS 
122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUen
ta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065 e 1.066, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 145, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n9 1.076, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Parã & alienar uma 
gleba de terras públicas, totalizando 31.971 ha, situadas na Fazenda Porto 

Alto, no município de Acarã, com vistas à regularização da posse e da pro
priedade fundiárias na localidade, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.077 e 1.078, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Agricultura, favorável. 

6 

Votação, em turno-único, do Requerimento n9 539, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando nos termos do a!t. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9248, de 1979, de autoria do 
Senador Itamar Franco, que regulamenta o exercício da profissão de "maf
tre" e garçom, e dâ outras providências. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 540, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, urgência para a indicação n9 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar 
Franco, que sugere à CõfrfiSSã<f Diretora instituir, no Senado Federal, está
gios para universitáriOs, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. 

8 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 73, de 1980 

(n9 3.598/80, na Casa de Origem), qUe cria o quadro permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, c dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apresenta de n9 

1-CSPC; e 
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Serviço 

Público Civil. 

9 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1979, 
do Senador Henrique Santillo, que altera o art. 5• do Decreto-lei n• 990, de 21 
de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorável 
ao projeto na forma do substitutivo da Comissão de Finanças; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Púbiicas, favorável, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; e 

-de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

10 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
do Distrito Federal em seu Parecer n9 1.082, de 1980), do Projeto de Lei do 
Senado n"' 210, de 1980-DF, que aprova o Orçamento Plurianual de Investi
mentos do Distrito Federal para o·triênio 1981/1983. 

11 

Discussão, em turno ú-nico, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
do Distrito Federal em seu Parecer n9 1.090, de 1980), do Projeto de Lei do 
Senado n9 211, de 1980-DF, que estim"a a receita e fixa a despesa do Distrito 
Federal para o exercício financeiro de 1931. 

12 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 1.092, de 1980), do Projeto de Resolução n9 
138~ de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 15.537.829.42 (quinze milhões, quinhentos e trinta 
e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

13 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n• 130, de 1973 (n• 465/75, naquela casa), de autoria do Senador 
Franco Montoro, que introduz alterações no estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil (Lei n• 4.215, de 27 de abril de I963), tendo 

Parecer Favorável, sob n9 1.038, de 1980, da Comissão 
-.de Constituição e Justiça. 

14 

Discussão, em trurio único. do Projeto de- Lei da-Câmara n9 27, de 1980 
(n' 2.568/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe-
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pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria 
- INCRA, a doar o imóvel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.097 e 1.098, de 1980, das Co
missões: 

-de Agricultura; e 
- de Finanças. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 30, de 1980 
(n9 2.037/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrãria 
- INCRA, a doar os imóveis que menciona, tendo 

PARECERES, sob nos 1.099 e 1.100, de 1980, das Comissões: 
- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 
1979 (n•32f79, na Câmara dos Deputados) que ratifica o texto do Convênio 
sobre Transporte Internacional Terrestre, aprovado pela 89 Reunião de Mi
nistros de Obras Públicas e Transporte dos países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 937 e 938, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Relações Exteriores; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 549, de 1980, de adiamen

to da discussão). 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 8, de 
1980 (no 43/80, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Convê
nio Ibero-Americano de Seguridade Social e do Convênio Ibero-Americano 
de Cooperação em Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de 
janeiro de 1978, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.104 a 1.107, de 1980, das Co-
missões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Legislação Social; 
-de Saúde; e 
- de Finanças. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 
1980 (no 54/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos !.116 e 1.117, de 1980, das Co
missões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Educação e Cultura. 

19 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 147, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como Corielusão de seu Parecer nll 
1.112, de 1980), que autoriza o Governo_do Estado da Bahia a realizar ope-
ração de empréstimo externo, no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos dO 
Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.113, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro. 
(Dependendo da votação do Requerimento n'>~ 550, de 1980, de adiamen

to da discussão.) 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 148, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Finanças como co-nclusão .de seu Parecer n? 
1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Est_~.Q,o c;lo Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares) destinado ao programas integrados de produção agrope
cuãria, tendo 

PARECER, sob no 1.115, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

21 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 57, de 1980, de 
autoria da Comissão Diretora, que transforma função1 prevista na lotação do 
Gabinete do Presidente do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob nos 1.!08 e 1.109, de 1980, das comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Finanças, favorável. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'il 122, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n9 845, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas de proprieda
de da SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus, à Em
presa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob nos 846 e 847, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, apoiado pelos Senado
res Franco Montoro e Cunha Lima; e 

- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca
margo. 

23 

Discussão, em turno único, do Projeto de Res_ólução n9 123, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão do seu Pare
cer n9 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito 
Agropecuãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRA
MA, à Agropecuáría Dímona, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob nos 849 e 850, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca
margo. 

24 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n7 130, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n9 886, de 1980), que suspende a execução do n"' 17, c, do inciso II, do 
art. 106 do_ Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 1975, e o Decreto ''N" n9 
1.!35, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

25 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do senado n9 266, de 
1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso ao art. 171 do Código 
Penal, tendo 

PARECER, sob no 892, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 
mérito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã encerrada a sessão. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 VIEI
RA NA SESSÃO DE.24-ll-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, as dificuldades no nosso País são crescen
tes. As caU-sas são várias. Temos tido a oportunidade de ocupar a tribuna do 
Senado para fazer a anãlise dessas causas, sempre isoladamente. 

Queremos hoje fazer a abordagem de uma causa muito séria que tem 
contribuído para essas grandes dificuldades econômicas e sociais em nosso 
Pais. 

O consumo anual de trigo no País vem-se elevando a uma taxa bastante 
superior ao crescimento da população. 

De 1971 em diante, _até 1979, o consumo de trigo apresentou um cresci
mento anual em torno dos 8%. Enquanto isso, segundo cálculos oficiais, a ·po
pulação brasileira vem apresentando uma taxa de crescimento de 2,8% ao 
ano. 

Quer dizer, para que seja atendído o consumo brasileiro, o aumento de 
oferta anual de trigo deve ser de 5,2%. 

Ao -lado dissO, a· pi-oduÇão nacional é inSuficiente para atender a esse 
consumo, além de não apresentar regularidade. pois, a um ano de boa safra, 
sucedem-se outros de fracasSo: 

A conseqtiência é que o deficit anual desse cereal tem estado acima de 
50%, o qual é suprido por importações. 
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Entre !971 e 1979, o custo dessas importjlçÕes alcançou 3 bilhões, 210 
milhões de dólares, isto é, 194 bilhões, 815 milhões de cruzeiros (dólar a Cr$ 
60,69). 

Para 1980, estimativas oficiais calculam uma importação de 4,6 milhões 
de toneladas de trigo, a um custo_ de 780 milhões de dólares. 

Tendo em vista a atual situação brasileira, de penúria absoluta de recur
sos em divisas externas, acreditamos ser de toda oportunidade discutir provi
dências cabíveis para· o caso. 

Inúmeras alternativas nos parecem vãlidas para enfrentar o problema. 
DUas delas, tendentes a reduzir o consumo desse produto, trouxemos recente
mente a debate na Casa: a eliminação do subsídio ao trigo estrangeiro e aO 
nacional e a mistura a esse cereal de 15% de farinha de milho e 5% de farinha 
de soja, 

Numa outra direção é possível também caminhar, Sr. Presidente, qual 
seja, aquela de acrescer a produção interna brasileira, no sentido da auto
suficiência. 

A produção brasileira em 1979, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, 
concentrou-se ein apenas dois Estados, basicamente, que participaram com 
90% da quantidade ob_tida - Paraná e Rio Grande do Sul. 

Não obstante os inúmeros problemas que a produção do trigo no Sul do 
País tem enfrentado, está demonstrado tecnicamente que é possível obter-se 
uma produtividade elevada na Região, desde que certos cuidados, em relação 
ao solo, sejam observados. 

Ao lado disso, o consumo de trigo se distribui a outras áreas do território 
brasileiro, sendo que o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste absorvem apro
ximadamente a metade da demanda efetiva, enquanto são fracamente produ
tores, 

Há, no entanto, condições de solo e clima para o deslocamento, melhor, 
a abertura de uma nova fronteira agrícola para a expansão da produção de 
trigo em nosso País. 

Esta nova fronteira é o Cerrado, forma de vegetação que compreende 
cerca de 2 milhões de km 2, ou seja, entre 20 e 25% da área total do Território 
brasileiro, 

Dezesseis Unidades da nossa Federação apresentam vegetação de Cerra
do, sendo que Goiãs. Minas Gerais e Mato Grosso têm 134,2 milhões de hec
tares dos 182,9 milhões de hectares espalhados pelo País. 

Nem toda a ârea de Cerrado oferece a possibilidade de ser cultivada Com 
trigo, sendo que um técnico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuãria, 
Ady Raul da Silva, afirmou, quando da realização do IV Simpósio sobre o 
Cerrado, que, pelo menos, 5 milhões de hectares apresentam-se como possí
veis para essa cultura. 

Esta estimativa foi ampliada recentemente, na medida em que admitiu a 
cultura do trigo por irrigação, pelo Presidente da EMBRATER, Glauco 
Olinger, diante da Comis_s_ão de Agricultura do Senado. O técnico citado, ao 
visualizar o potencial do Cerrado para a produção de trigo, aceitou que 30 
milhões de hectares podem ser aproveitados, colhendo-se acima de 3.000 kg 
por hectare. um lotai, portanto, de 90 milhões de toneladas. 

A margem que temos, Sr. Presidente, para alcançar a auto-suficiência, é 
bem ampla, porquanto o consumo brasileiro, em 1979, esteve em torno de 6 
milhões de toneladas. 

É importante observar que a produtividade de 3.000 kgfha é três vezes a 
do sul do País, sendo que , em áreas do Cerrado não-irrigadas, o dobro da 
produção sulina é comum de ser obtido aqui. 

Portanto, três condições bãsicas estão satisfeitas- solo, clima e tecnolo
gia dominada. Além disso, hâ o dispêndio de divisas· com im-portaÇões, dado 
que não pode deixar de ser observado. Muito mais porque os defensores des
sas importações retrucam sempre que, para produzir uma tonelada de trigo 
internamente, gasta-se com importação de combustível, fertilizantes e defen
sivos, cerca de 60% do custo total, sendo baixa a participação -de mão-de-obra 
neste último valor. Quer dizer, praticamente seria a mesma coisa, produzir ou 
importar. 

Esta é a visão estática do problema. No entanto, o problema da aut9-
suficiência tem de ser visto dinamicamente, pelos efeitos ínternos produzidos, 
que envolvem até mesmo o aprofundamento da pesquisa, com aumento de 
produtividade, e o aproveitamento dos recursos naturais e Humanos do Pafs. 
E como temos necessidade de gerar empregos neste País, 1 milhão e 800 mil, 
anualmente, torna-se indispensável uma Nação em direção ao aproveitamen
to do Cerrado para o aumento da produção do trigo. 

O,caso do trigo ê: elucidativo da falta de coefênCía na perspectiva de de
senvolvimento, do abandono a que têm sido relegados os fatores dinâmicos 
- naturais e humanos- existentes nos limites do território brasileiro. Aspa
lavras do Presidente da EMBRAPA, E!iscu Roberto de Andrade Alves, pe
rante a Comissão de Agricultura da Casa, servem de prova e fundamentação 
ao nosso raci_ocíni_o: 

"'O esforço de pesquisa do trigo no Brasil é antigo, mas a pes
quisa aqui no Brasil seguiu, mais ou menos, a política do trigo. Uma 
hora o Governo estava empenhado em produzir trigo aqui, no Bra
sil; uma hora, estava empenhado em não produzir trigo; às vezes, 
subsidiava a produção nacional de trigo; às vezes, subsidiava a pro
dução externa, em detrimento da nacional". 

O que devemos ter, Sr. Presidente, é uma política coerente. Chegamos a 
um ponto em que a substituição de importação se coloca como necessária. Ao 
mesmo tempo, possuímos as condições que viabilizam alcançar a auto
suficiência, com um nível de produtividade excelente para o trigo no Cerrado, 
especialmente se a cultura for irrigada. 

Falta a decisão política, que seja coerente também com a prioridade, ad
mitida pela administração federal à agricultura. 

Até o momento, muito se falou e pouco se fez de concreto, e nova crise 
de abastecimento, agora mais profunda, começa a se delinear. 

A produção de trigo no Cerrado apreseri.ta outras vantagens que devem 
ser mencionadas. Em primeiro lugar, desde que localizada em -clima diferente 
ao do Sul, é possível assegurar uma estabilidade maior no abastecimento. 
Afora isso. na medida em que o consumo não é centralizado somente na área 
produtora, a descentralização é uma forma de baixar os custos de transporte 
e, conseqUentemente, reduzir o consumo de combustível. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)--=. Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Com muito prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Evelãsio Vieira, o assunto que 
V. Ex' discute é da maior importância. Quero congratular-me com V. Ex•. 
Ainda hoje li nos jornais que a EMBRAPA informa quejâ dispõe de tecnolo
gia para dobrar a produtividade do milho, do arroz, do trigo e da soja. A pos
sibilidade de plantio de trigo no Cerrado jã estã defiriida. A única objeção que 
V. Ex• menciona ao alargamento da área plantada diz respeito ao aumento 
do consumo de energéticos de origem externa. O ia, nem essa dificuldade nos 
parece intransponível. Acabainos de conhecer as decisões dO Ministério das 
Minas e Energia, em corijligação com o Ministério da Agricultura, de explo
rar, como fonte energética nova, a madeira das nossas florestas. Há aí, sem 
dúvida, disponibilidade de energia pelo uso de motor a gâs de carvão, inclusi
ve em tratares e máquinas agrícolas, como bem foi mostrado, recentemente, 
no Estado de São Paulo, Congratulo-me com V. Ex• pelo seu discurso, cuja 
contribuição à análise do problema agrícola é ponderável. Muito obrigado a 
V, Ex•. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Estas dificuldades que nós es
tamos a viver no País, repito, têm vâiias causas. Uma delas foi a instituição 
excessiva dos subsídios. 

Este ano, a comunidade brasileira está despendendo 700 bilhões em 
subsídios. Para o trigo os subsídios montam este ano em 65 bilhões de cruzei
ros. Para subsfdio ao tdgo, ti.o próximo ano, a estímativa oficiai é da ordem 
de 130 bilhões de cruzeiros. O qüe está ocorrendo com isto? Indústrias utili
zam esse trigo, que é subsidiado, como matéria-prima na obtenção_da cola 
para o compensado de madeira; outros utilizam o trigo como alimento ani
mal. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Não disponho, nobre Senador, de infor
mações a respeito do volume de trigo que é desviado da alimentação humana 
com subsidio do Governo, mas, o fato é que o nível de subsídios é muito alto, 
cerca de 1 bilhão de dólares, por ano. É verdade que no mundo todo a agri
cultura é subsidiada. Em função, poréin, da nova posição assumida pela agri
cultura no mundo, com a falta do petróleo, a agricultura ~erã uma missão 
nova a cumprir. Possivelmente, i rã, pouco a pouco, poder dispensar os enor
mes subsídios que lhes são destinados em toda a parte. Quanto ao trigo, no 
Brasil, o volume de subsídios é anormal. Daí a importância da substituição de 
seu consumo pelo de produtos aqui produzidos. 

O SR. EVELÁSIO \'IEIRA (PP - SC) - Senador José Lins, nós nos 
sentimos envaidecidos, honrados com as intervenções de V. Ex•. Mas, com o 
Brasil, que tem uma vocação agrícola, que tem tudo para produzir o alime:nto 
necessário ao brasileiro para produzir excedentes exportáveis para a obtenção 
de divisas, ocorre o contrário. Nós estamos importando o trigo, o milho, a 
carne, leite, o arroz, o feijão, o alpiste, estamos, agora, por absurdo que passa 
parecer, importando o coco da Bahia. Importamos quase tudo. Por quê? Por
que falta uma decisão política em favor da agropecuâria. 

Quanto ao problema do trigo, nós poderíamos estar expandindo a cultu~ 
ra do trigo aqui nos Cerrados, inclusive, como jâ falamos para reduzir o con
sumo de combustível, porque apenas dois Estados brasileiros produzem 90% 
da produção interna do trigo, o Rio Grande do Sul e o Paraná. 

Agora, é preciso uma decisão pülítica e isso não é difícil. Veja V, Ex• que 
alguns dos últimos governos não cOnseguiram, porque não tomaram essa de-
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cisão, encaminhar o País para a normalidade deffioc~ática. Com o _atual Presi
dente da República, nós já tivemos um avanço nessa direção. S. Ex• decidiu e 
temos avançado,na minha opinião, até auspiciosalnC:Iite. 1:: preciso urna deci
são no campo econômico, no campo da agricultura. Por que, ao invés desse 
subsídio para o consumo do trigo, não investimos na pesquisa, no agricultor, 
para aumentar a produção do trigo? Por que não misturamos o t:i'igo à fari
nha de soja, à farinha de milho, reduzindo o consumo de tr_igo, reduzindo as 
importações? Falta apenas a vontade, a decisão do Governo de estabeleceres-

1sas.diretrizes. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Diria mais a V. Ex•. No meu ponto de 
vista, essa decisão já foi tomada. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• estâ equivocado. Esta 
decisão não foi adotada ainda. 

O Sr. José Lins (PDS.- CE)- A_meu ver, nobre Senador, o nosso de
senvolvimento baseou-se, sobretudo, num grande esforço junto aos setores 
secundário e terciár1õ-~ isto é; junto ao comêrcio e à industria. A agricultura 
desenvolveu-se praticamente nos Estados do Sul, em São Paulo, Santa Cata
rina, Paraná, Rio Giande do Sul, talvez um pouco, também em Minas Ge
rais. Com a construção de Brasilia, descobriu-se o Cerrado. Mas, descobriu
se, sóbretudo, a grande possibilidade que representa a agricultura brasileira. 
A partir de alguns anos, com a criação da EMBRAPA, as decisões têm sido 
diferentes. Hoje a consciência naCional exige que a agricultura ocupe o gran
de papel que lhe cabe na_J~Gonomia nacional e na alimentação do mundo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• estâ equivocado; não 
há essa consciência, pelo menos da parte do Governo, pois veja V. Ex• que es
tão faltando recursos para o setor de investimentos na agricultura, além de 
outras medidas. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) -1'- verdade, V. Ex• tem razão. No ano 
passado, desenvolveu-se uma ampla ação no campo do custeio, mas foram re
duzidas as ações no campo do investimento. Todavia, V. Ex• sabe do grande 
incentivo que o Governo deu ao custeio, com o obj~tivo de acelera~ a_ pro-, 
dução ao máximo; não havia recursos para cobrir as duas âreas, ao mesmo 
tempo. Entretanto, deste ano em diante, é possível que o Governo oriente me
lhor a sua política para o setor. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Mas, estamos falando a res· 
peito do problema agrícola; já há alguns anos, defendemos a eliminação de 
subsídios para o consumo do trigo. E estamos também, hã alguns anos, siste
maticamente, falando da necessidade de se estabelecer um preço mínimo, re
munerador, justo, para o porco vivo; entretanto, o Governo até hoje não se 
decidiu. Os criadores de Santa Catarina fizeram tüiia passeata de protesto, há 
algumas semanas,. com a presença de quinze mil suinocultores. Agora, não 
apenas os criadores de Santa Catarina, mas os criadores do Paraná e do Rio 
Grande do Sul, decidiram não fornecer porcos aos frigo_rificos, criando um 
problema _à indústria do setor no extremo sul do País, tudõ isso por quê? Por 
falta de decisào do Governo. Na hora em que o Governo estiver conscientiza
do e decidir apoiar a agropecuãria brasileira, nós iremos nos desenvolver, nós 
iremos fixar o homem ao campo, nós veremos o progresso registrar-se em 
tOdo o País. 

o·sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me permite? 

;ut.00- SENADO FEDERAL -- · -- - . -- - • 

O SR. I;:VELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço com prazer o nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Ca.1:do51º (ES)- Nobre Senador Evelãsio Vieira, V. Ext
trouxe à baila, na sessão de hoje, o problema do trigo, criticando, fazendo um 
posicionamento lógico nesses subsídios que o País está investindo na pro
duçào de trigo. Não me admira que nós não produzamos o trigo necessário, 
porque, para produzi-lo, nós estamos violando um pouco a lei geral do clima. 
Nobre Senador, V. Ex• diz no seu discurso, também, e é o que mais nos im
pressiona, termos oito milhões e qUinhentos mil quilômetros quadrados e im
portarmos feijão; termos cinqüenta milhões de hectares de várzeas e impor
tarmos arroz; termos milhões de hectares de pastagens e importarni.os leite 
em pó e carne; termos milhões de pradarias e importarmos milho; termos mi
lhões de hectares de terras agricultáveis, à beira de rios e córregos d'água, e 
importarmos cebola e alho. Isso é que me admira, porque não sei a razão dis
so. Todos sabemos, mas não queremos falar o português duro, por que razão 
importamos feijão, arroz, milho, cebola, leite em pó e carne. Agora, como 
disse v. Ex• e eu não sabia, import<l:_mos coco da Bahia; já importamos café. 
Não sei por que. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)..:.. Por incompetência do Gover-
no. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Devo dizer a V. Ex• que amanhã apresen
tarei um projeto de ~ontingenciamento da agricultura. Só apanhará emprésti
mo em banco, oficial ou não, o agricultor ou pecuarista que tiver determina
do uma segunda área do seu campo para a plantaçào de arroz, feijão, milho 
ou coisa que o valha. Parabéns a V. Ex" por mais esse problema que traz, dos 
muitos que tem tr<izido aqui à colação do Senado rederal, sem que tenham 
ressonância de parte do Ministério da Agricultura, que V. Ex• tem criticado 
tanto, com lógica e dados. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• pela 
solidariedade que presta às soluções que estamos a defender desde que chega
mos a esta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma das causas das nossas imensas 
dificuldades, no campo econômlCo e no campo sedai. Não é difícil a solução; 
é o Governo decidir apoiar realmente a agricultura, adotando as medidas que 
estamos preconizando hã anos. _TomaQ.a -~sa decisão, apoiando a agrope
cuãria brasileira, teremos esse problema de importação de gêneros alimentí
cios solucionado. 

Aí encontraremos na trilha do prO-gressO e do desenvolvimento. (Muito 
bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
No 17, DE 1980 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimentõ- Interno, e nos termos dos arts. 7~', 47 e 483, § S~', do Re
gulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n~' 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato n~' 10, de 1979, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. lljl Fica apt-ovado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo do Centro Gráfi
co do Senado Federal- FUNCEGRAF, para o exercicio financeiro de 1981. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 25 de novembro de 1980.- Luiz Viana- Nilo Coelho 

- Dinarte Mariz- Alexandre Costa- Lourival Baptista- Gastão Müllcr. 

AAUU I \ úé 02 - FUrrDü DO CENTRO GRAFICO PO-SENAOO FEDERAL - FUNCEGRAF 
\ RECEITA 

fMCrS _: _ _.ooo,~ 

1 - RECURSOS ORDINÂRIO$ 

1. l - TRANSFE:RtNCIAS CORRENTES 

1.2 -

RecursQs __ consignados no Orçamento Geral d.o. União, nos termos 

dos parág:t;afos 39 e 49 do art;i.go 483, da r(csolução 58/72 

com a nov_a_ reda_ção dada pela Resolução 57/76, do Sen.:ldo red~ 

ral, a serem l:"epassados ao FUNCEGAAF •••••••• ~ •••• ,, ~ ••• ~ •••• 

' TRI\NSFE;RE,NCIAS DE CA~ITi\L I 
Recursos consJ.gn.J..dos no Orçamento Geral da União, no:; t8rmo::; 

dos parágrafos 39 e 49, do artigo 483, da Resolução 58/72 , 

com a nova redação d~da pell:l_ Resoi,Jção _57/76, do Senado F<.!U~·~ 
ra't, a serem repassados ao PCt<CEGRAF •••••••••••••••...•.•• • 

1 

407.400 o o 

19. oco 00 

('-_··_:h_"_"_"'_"'_'_J.;__"_"_'"_"_;R,_"~_ .• _T..J .. C-.,_"'_"·_"_·tlC:_om_. ~_T..J., _____ T.L_"'_'"_'"_"_''"_"'_J_.._'_"_!"A_'_t'"·_··_~'l_"_"_"·_~T __ ·v._"'_"_"_'~_·_·_,._,-_1]~-C 

I 

j 
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02~00 - SENADO FEDERAL 
ANEXO I I 02~02 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF 

RECEITA 
EM Cr:5 1.000,00 

~ Ct;t..:.O 

_ ... 
"""' ~"-

-·~ 
2 - RECURSOS VINCULADOS 1:.iQ.Q. 

2 .1 - TAANSFERENCIAS CORRENTES 

~ 
Receita Operacioncil prevista no Orçamento da União, a ser 
executada nos ternos do parágrafo 39, do artigo 483, da 

Resolução n9 58/72, com a nova redação dada pela Resol.!;! 

ção n9 57/75, do Senado Federal, combinado com o Item I 
do artigo 49 do Ato n9 10, de 1980, da Comissão Diretora 

do SenadQ Federal •••• ,.,., •••• , ••• , •••.•••••• , ••••••••••• . 2.500 22 

3 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES 

3 ,l - TRANSFEFJ:NCIAS CORRENTES !i:_ COO 

Receita Operzicioi'lal, oriunda de drgãos da União, a ser 

executada nos termos do Item II, do artigo 49 do Ato n9 

10, de 1980, da Comissão Diret.ora do Senado Federal~ ••••. 60.000 90 

RECURSOS OE TODAS AS ;ONTES ~ J 
- r,l\fXt.i!l 

---------~ 

C2 00 - SENADO FEDERPL 
02 02 - n INDO I~U Cl rHRO GRAfiCO DO SENADO F!..JERAL - fU~IC[GI~AF 

, ,~,JGr<AI'~;\ Dr TnP.~8,\I.HO 
'-'----------------~-------~·~· ;:. 1 00( 0(.1 

~. .. , .. :;. '• 
Cf"";IJ tsi'!(lfiC•~ l'fiO.IflQ~ AI~~ 1~11.1, 

LEGISLATIVA ~ 
INDOSTRIA ~ 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2. 300 

01620214. 

430 Serviços ~estais e de Telecomunicações 2.300 

EDIFICAÇ0ES P0BLICAS ~ 
01620251. 

617 Ampliação do Centro Gr&.fico 10.300 

PRODUÇ1í.O ItlPUSTRIAL ~ 
01?23474. 

094 Fundo do Centxo Gráfico do Senado Federal s.ooo 
01623474. 

432 Manutenção. do Centro __ G:dlfi.co do Senado Federal 471,300 

TOTAL ~ (_-=1~o,~3~o~a~I-~·~7a~,~·~o~a-Al_~••~•~·~·~o~oJ 
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c•.' v - SEr. , . fEDERAL ~:ECUR:itiS OE. iODAS AS r .:cs 
O< 02 -- fUNLJU LJú CENTRO GllAfiCU DO SENADO , .DEAAL - FUNCEGRAF Aíli.(.ú UI 

~===::;::=========:::;:::::;===N~A~T~U=RJE7JATID'::AjD~EfrS~PE,~.SA7----··- ·-------.. -.---
l~1t:.é~ l.O_I12.·.~?--=·~~--y---.. .,._~-.c.,..l_-... -.,. •. :-:-•. ~;:r,i:~ 

r.o.o.o 
3.1.0.0 

3.1.1.0 

3.1.1.1 
01 

-:. C2 

3.1.1.3 

1.1. '2. o 
J.l. 3.0 

3.1. 3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4.1.1.0 

4..1.2.0 

4.1.9.0 

4.1.9.2 

DESPESAS CORREN'rES 

DESPESAS DE CUS'l'EIO 

Pessoal 

l:'essoal C i vil 

Vencim~ntos e Vantagens fixas 

Despesas variáveis 

Obrigações Patronais 

l-taterial de Consumo 

Serviços de Terceiros e Encargos 

Outros S..:. .. '• .1.ços e Encargos 

Diversas Despesas de Custeio 
Despesas de Exerc!cios_ Anteriores 

DESPESAS DE C.I\PITAL 

INVESTH1ENTOS 

Obras e Instalações 

Equiparnen tos e Mate ri a! Permanente 

Diversos Investimentos 

Despesas de Exercícios Anteriores 

~ 
171.000 

28.000 

41.000 

136. "J(JO 2.500 37.000 

~ 14.000 

30.300 14.000 

.1P..Q. 
400 

~ ~ 
12.500 ~ 

200 

200 

rmso.o.:.tENCOIIC:stCW:.T OUTJWlC(SI'COIIII!EN!U T !Ol.O.:.Dai'COIWT\16 "") r !NYI:STI!Wli"OS I l~fii'I.W:[!IWl T --r TOIN.OCSP.OI:WIT.O.:. ...... r-
240.000 220.900_ 460.900 ) _L'-_.:2.::.B".o"o"o'--___l--'-------'-----_l--'---'2"B'-'.-"o::.o=.o--') ~ 

·-----:-=·--=-=-=--====-::._::__ _ __:_ __ . ______ . "·------"· 

l9:3.ú00 

171.000 

28.000 

41. 000 

~ 
!!:.12Q 
44.300 

-400 

400 

~ 
~ 
lO. 300 

17. soo 
200 

200 

488,900 

r. 
02.00 - SL~! rDERAL RECURSOS OE TODAS AS i v, âES J 
02.02 - fd:,LlU vu CENTRO GRAFlCO DO 5ENAOO f~"""''ERAL- FUNCEGRAF i\NEXO 1'-/ NATUREZA DA DESPESA 

EM Cr$ 1. ooo ·ao 
t~GO [$1'(Cf,ICAÇAO 

3 .. 0.0.0 !.lc5jJesas Correntes 

3.1.0.0 Deseesas do Custeio 

3.1.1.0 Pessoal 

3.1.1.1. Pessoal Civil 

01 Vencimentos e Vantagens Fixas 
02 Despesas variáveis 

3.1.1.3 Obrigações Patronais 

3.1.2.0 Material de COnsumo 

3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 

3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 

3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio 

3.1.9.2 Despesas de Exercf cios Anteriores 

4.0.0.0 Deseesas de CaEital 

4.1.0.0 In~estirnentos 

4.1.1. o ObraS • Instalações 

4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 

4.1.9.0 Diversos Investimentos 

4.1.\.2 Despesas de Exercfc!os Anteriores 

ri'[UOI,(,[fJ'ICAIIG.fD:IMl CI\IIIWõDt51'.COIIIWfltS T TOT.O.:.DESI'.OJilMNTISl 

l 240.000 220.900 460 •. 900 

SU!U.ENOOCliiEM ll.!ULJ<ro un.-tWJ.[;...,:.,._:o 

460.900 

~ 
24C.OOO 

199.000 

171. o ao 
28,000 

41.000 

1'76. 200 

~ 
44.300 

iQQ 
400 

~ 
28.-000 

10.300 

1'7.500 

ill 
200 

r IOI.O.:.DESI'.DI:CAI'ITI,(,l 

l_ 28.000 -
~IOT"'-001.01. 

488.900 
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(';'>(\) , ,, I I, o: i(Hl 

..... ...:,v.o: -- ',__;,_·~l t)J '--• i~l•>LI tjii/.J lt"'O DO SU~AOO FEDERAL - FUNC[ Gr~AF 
DtMONSlRATIVO DA riECEITA E DA DESPESA SEGUNDO ftS CATEGOill;\S ECONOMICAS 

Er.t Cr$ 1. ooo ao 

l,;.t::Ct.ITAS COíd:tENTES 

T!·am; ferê.ncias Currentes 469,900 

1 

T O TA L 

;·.E CE: TTAS DE CAPITAL 

TransfE:rênci,'!.s de: Capital 

.:.:UFERAVIT DO ORÇl-l·!E::NTO CORREN-

r E 

T O TA L 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 70, de 1980 

19.000 

4.69. 900 

28.000 

O ~iden~ do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato n' 2, de 1973, da Co
missão Diretora, resolve autorizar a contratação de Antonio Ostrowski, pélo 
prazo determinado de noventa dias e sob o regime jurídico da CLT, com o sa
lário mensal de Cr$ 52.806,00, a partir de 30 de novembro de 1980, para a 
exeCução de tarefas técnico-cientfficas de sua especialidade, no campo da pcs:
quisa e assessoramento legislativos. 

Senado Federal, em 20 de novembro de 1980.- Lulz VIana, Presidento; 

DESPESAS CORRENTES 

Oespesas de Custeio 460.900 

SUPERAVI'I' DO ORÇJ'oJ•IE11':'0 CORRI::N

TE 

TO TA L 

DES~ESAS DE CAPITAL 

Investimentos 

TO TA L 

'28. 000 

PORTARIA 
N•· 464, DE 1980 

469' 900 

28.000 

O Diretor-Geral, no uso das atribuições que lhe confere o anigo 177 da 
Resolução n9 58, de 1972, comunica que em cumprimento às disposições re
gulamentares, todo servidor deverâ aguardar cm serviço, onde se encontrar 
lotado, a sua rtóva lotação, implicando, em pena de repreensão, o nio
a~dimento desta deterritinação. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1980.- Alman Nogueira da Gama, 
Diretor-Geral, 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE~ RELAÇOES EXTERIORES 

15• reunião, realizada em 12 de novembro de 1980 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dez hora, na Sala de Reuniões n' 02 da Ala Nilo Coelho, presentes os Se
nhores Senadores Tarso Outra-Presidente, Jos~ Richa, Lenoir Vargas, Almir 
Pinto, Luiz Fernando Freire, Saldanha Derzi, Aloysio Chaves e Aderbal Ju
rema. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Mendes Canalc, Paulo Brossard, Nelson 
Carneiro, Itamar Franco, Amaral Peixoto e Tanctedo Neves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constante da pauta, é apreciada a seguinte proposição: 
Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1980- que"altera o artigo 126 do 

Decreto-Lei 941, de 13 de outubro de 1969". Relator: Senador Jos6 Richa. 
Aprovado parecer pela prejudicialidade do projeto em exame. ~ 

O Senhor Presidente cc:ynunica que enviou convite ao Dr. Marcos Cas
trioto de Azambuja, Ministro-Chefe do Departamento da África, Ásia, Ocea
nia e Oriente Próximo, para, na- ptóxima -quinta-fefra~-dla 20, às 10:00 horas, 
proferir palestra sobre o Conflito Irão X Iraque. 

Nada mais havendo a; tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida c apro~ 
vada, será assintlda pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

J6f REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 15 DE 
OUTUBRO DE 1980 

Ãs dezesseis horas do dia quinze do mes de outubro do ano de mil nove· 
centos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presi
dente eventual, e a presença dos Senhores Senadores Henrique Santillo, Moa
cyr Dalla, ~tamar Fran~o, Passos Pôrto e Gilvan Rocha, na Sala "Ruy Bar· 
bosa", reúite~se a Comissão do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, José Sarncy, Saldariha Derzi, Affonso Camargo. Murilo Ba
daró e Jos~ Caixeta. 

f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que é dada como apro
vada. 

Dando inicio aos- trabalhos, o Senhor Presidente cm excrcfcio. Senador 
Adalberto Sena, diz das razões que o levaram a convocar, extraordinariamCfl~ 
te, este órgão técnico do Senado Federal e com base nos artigos 164, item II, e 
165 do Regimento Interno, convida o Doutor Valério Jos6 Gonçalves, Dele
gado Regional do Trabalho no Distrito Federal, para prestar c:sclarecimentos 
sobre a existência de cãrceres privados c torturas psicofisioiógicas impostas 
aos empregados em estabelecimentos comerciais e supermercados de Brasnia, 
denunciados pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Brasfiia- DF. 

Com a palavra, o convidado faz a exposição a que se referc.o ancxp apa~ 
nhamento taquigráfico cuja publicação é autorizada pelo Senhor Presidente 
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desta Cor,1íssão, tendo participado dos debates os Senhores Senadores_ Henri
que Santill'J, Itamar Franco, Gilvan Rocha e P_ass_os Pôrto, e, nos termos re
gimentais, o Senhor Deputado Alceu Colares. 

Concluindo o pronunciamento, o Senhor Senador Henrique Santillo 
propõe e é aprovado, pela Comissão, a remessa de relatório sobre estes fatos 
aos Excelentíssimos Senhores Ministros do Trabalho c da Justiça, a fim de 
que sejam adotadas as_necessârias providências do âmbito da competência es
pecifica daqueles dois MiniStérios do Poder Executivo. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a colabo
ração e a participação -de todos os presentes e encerra a reunião, lavrando, eu, 
Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, uma 
vez aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA DA 16• REUNIÀO DA COMISSÃO DO DIS
TRITO FEDERAL, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 
1980. APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO INTEGRAL DA 
REUNIÀO DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL, EX
TRAORDINARIAMENTE CONVOCADA .('ARA OUVIR O 
PRONUNCIAMENTO DO DR. VALER!O JOSE GONÇALVES, 
DELEGADO REGIONAL DO TRABALHO NO DISTRITO FE
DERAL, SOBRE A EXISTENCIA DE CÁRCERES PRIVADOS E 
TORTURAS PSICO FISIOLÓGICAS IMPOSTAS AOS EMPRE
GADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SUPER
MERCADOS DE BRASIL/A. DENUNCIADO PELO SINDICA
TO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BRASIL/A
DF, PUBLICADA COM AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI
DENTE DA COMISSÃO: 

PRESIDENTE: SENADOR LÁZARO BARBOZA, EM 
EXERC!CIO. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Havendo número regimen
tal, declaro aberta a reunião. 

A presente reunião foi convocada extraordinariamente para a apuração 
de denúncias formuladas à_ Comissão do Distrito Federal pelo Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Brasflia, sobre a existência de cárceres_ privados 
e de torturas psicofisiológicas impostas-a empregados em estabelecimentos 
comerciais e supermercados desta Capital, reunião esta convocada nos ter
mos regimentais, inicialmente para ouvir os esclarecimentos do Dr. Valéria 
José Gonçalves, Delegado Regional do Trabalho de Bras!lia, a quem dou a 
palavra. 

O SR. VALÉRIO JOSf: GONÇALVES~ Sr. Presidente, Srs. Senado
res, Srs. Deputados e Srs. Dirigentes Sindicais, ao receber o convite formula
do por V. Ex•s, tenho o prazer de atender, dispondo-me a apresentar todas as 
explicações necessáriã.S-relativas às denúncias feitas pelo Sindicato dos Em· 
pregados no Comérci_o_dc_Br__a_silia, no sentido de atos que estariam sendo pra
ticados por empresas contra os comerciârios do Distrito Federal. 

Quero comunicai' ·a V. Ex•s que, ao receber tais denúncias, encaminha
das pelo Ofício n' 1.260, de 12 de junho de 1980, pelo Presidente do Sindicato, 
mandei tirar fotocópias do referido expediente e as entreguei a cada um dos 
inspetores do trabalho, a fim de que fossem apuradas as irregularidades. Mas 
nada foi encontrado. 

Entrei em conta tO Cciin o Presidente do Sindicato e lhe perguntei se real
mente essas denúnciaS que ele tinha apresentado no ofício, se era isso que de
sejava da Delegacia Regional do Trabalho, e a resposta_ foi ~firmativa. 

A partir daí, os inspetores saírain a campo; sem- que houvesse propagan
da na imprensa. 

No dia 7 de agosto de 1980, foram enCerradas todas as diligências. Cada 
inspetor trouxe um relatório a este Titular. Nada foi encontrado. 

V. Ex•s, Senadores, são conhecedores de que os inspetores são técnicos: 
advogados, economistas, homens de bem! Posso afirmar a V. Ex•s que acredi
tei nos relatórios deles. 

No dia 8 de agosto, encaminhei ofício ao denunciante, comunicando 
que, feitas as diligências, riada foi encontra_º()_. __ _ 

Para resumir, a redação do Oficio n9 26, de 8 de agosto de 1980, remetido 
ao Presidente do Sindicato foi a seguinte: 

.. Informamos a V. S• que nenhuma das irregularidades aponta
d:is foi comprovada, no que diz respeito ao descumprimento das leis 
trabalhistas. 

Quanto ãs demais irregularidades descritas na inicial, referem
se elas a crimes de ação pública, cabendo, portanto, a qualquer pes
soa do povo denunciâ-las à autoridade competente, fugindo, por
t"lnto, da área de competência desta Regional, que tem sob sua res
ponsabilidade tão-somente a fiscalização do cumprimento das leis 
trabalhistas." 

Mas nada disto foi levado a público. O Delegado do Trabalho e o Minis
tério do Trabalho não podem cuidar de correntes partidárias ou promover 
desunião entre cidadãos. t pertinente às suas pastas a promoção do homem, 
o estímulo ao bom relacionamento entre CaPital e Trabalho. E quem ganha 
com esse relacionamento é o povo, ê_ o Pais! 

Devo salientar que mandei efetuar as referidas diligências discretamente, 
sem que pudesse provocar um processo-crime por abuso de autoridade, côns
cio de que, nessa área, como autoridade, não tenho competência jurídica. 
Caso constatasse tais a tOS, comunicaria à autoridade competente para as ave
riguações e aplicação das penalidades previstas na lei penal. 

Por volta do mês de setembro, parecia que todos os fatos jâ estavam su
perados, quando estoura no Congresso Nacional, na Casa do Povo, a mesma 
denúncia anterior, embora a Entidade Sindical já fosse conhecedora das pro
vidências tomadas pela. Delegacia Regional do Trabalho. Por isto, o assunto 
vai a Ministério, Delegacia, Entidade Sindical, criando-se polêmica negativa 
em torno do assunto, trazendo desprestígio ao trabalhador brasileiro, ao em
presário brasileiro, a todos nós! 

A partir daí, um membro do Congresso Nacional tomou a iniciativa de 
levar o fato ao Ministro do Ti'abalho, que, apesar dejâ saber que as providên
cias jâ tinham sido tomadas pela Delegacia Regional do Trabalho, em 
atenção ao Deputado Alceu Collares e, me parece, também ao Senador Hen
rique Santillo, determinou fossem apuradas as denúncias, o que foi feito com 
a Coordenação da Secretaria de Relações do Trabalho, cujo relatório foi 
apresentado a este Titular, onde nada consta relativamente ao assunto objeto 
da, mencionada convocação, o _qual passarei às mãos de V. Ex•s 

Chegando o momento em que fui entrevistado pela imprensa locai, de~ 
darei que o problema de tortura, o cârcere privado é crime de ação_ pública e, 
sendo crime de ação pública, não é este Titular quem deve esclarecê-lo e, sim, 
a Secretaria de Segurança Pública. Mas ainda dizia: ulsto não existe, este tipo 
de crime não existe na Capital Federal, em um pais desenvolvido como o nos
so!" Agora V. Ex•s entenderam porque eu disse porque não existiam esses cri
mes anteriores, pois jâ havíamos apurado essa denúncia feita pelo Sindicato. 

Na minha opinião, Srs. Congressistas, o crime existe ou não existe1 
O Delegado do Trabalho, em sua jurisdição, preocupa-se com o Desem

prego, com a Segurança e Medicina do Trabalho, conforme o art. 626 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Saindo do _âmbito restrito da fiscali
zação, promovemos, sem ultrapassar os limites da nossa· competência, cam
panhas de prevenção de acidentes do trabalho e estimulamos iniciativas 
quanto à saúde e ao lazer do trabalhador. Neste processo social, precisamos 
do bom entendimento entre Capital e Trabalho. O trabalhador precisa do 
empresário, e o patrão precisa do trabalhador. Por princípio, não gosto de di~ 
vidir, se todos podemos somar: Executivo, Legislativo. Quem ganha com isto 
é o povo. 

Este é um pequeno resumo de triste história desnecessária, provocada em 
nossa Capital Federal. 

Com relação a este mesmo assunto, passei um ofício ao Sr. Ministro do 
Trabalho, pedindo a sua coordenação e colaboração, no sentido de que se pu
desse apurar, se existísse alguma coisa, pois talvez a Deleg.acia Regional do 
Trabalho não estivesse aparelhada para apurar essas tais irregularidades. 
Mandei ofício ao MiniStro do Trabalho, e de imediato S. Ex• acatou o nosso 
pedido. 

Srs. Senadores, Srs. Deputados, a Delegacia Regional do Trabalho não é 
só isso, não é só cárcere privado-. A Delegacia do Trabalho é alguma coisa 
mais,- ela se preocupa com convençÕes coletivas, Se preocupa também corrl a 
parte de fiscalização no mundo do trabalho, realmente pertinente à nossa De
legada. Isto é o que no-s interessa. 

Neste ano. de janeiro até setembro, aplicamos, no Distrito Federal 5-.964 
multas, num valor total de 50 milhões de cruzeiros~ que foram arrecadados 
aos órgãos públicos. 

Temos também- a registrar na Delegacia as CIP As- Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 408 CIP As. 

Tivemos, neste ::tno. um total de acidentes do trabalho médio de 1.238, 
sendo acidentes fatais 3. Aplicações de multas: 93 - e essas multas são muito 
peSadas- para a área de segurança, higiene e-ffie"dicina do trabalho. Expe
dição de carteiras para o trabalhador no Distrito Federal: 57.743. Na área de 
convenção coletiva de trabalho, posso afirmar a V. Ex•s que tivemos 77. 

Com relação à nova fiscalização que foi feita na CoOrdenação do Minis
tério do Trabalho, se encontra nas pastas de V. Ex•s o _informe. 

Era isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o relato, simples e honesto, de 
minha parte como Delegado Regional do Trabalho,, que se preocupa com o 
mundo do trabalho, na área de prevenção do trabalho, que se preocupa com 
o trabalhador brasileiro, no sentido de poder esclarecer alguma coisa que es
teja ao meu alcance. 
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O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)- Ouvida a exposição do Dr. 
Valério José Gonçalves, que se fez acompanhar do Dr_. Expedito Borges de 
Lima, Diretor da Divisão de Proteção ao Trabal.ho 9a DRT, e do Dr. Edno 
Magalhães, Diretor de Segurança e Medicina do Trabàlho, também da DRT, 
autoridades subordinadas a S. S•, e que poderão, eventual e subsidiariamente, 
prestar esclarecimentos, no caso de asSim o desejarem -ofi Srs. Senadores aqui 
presentes; ouvida esta exposição - repito - dou a palavra ao primeiro ora
dor inscrito para indagações, Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, Sr. Delegado Regio
nal do Trabalho do Distdto Federal, miOha intençãÕ,-ao examinar essa de
núncia, foi, e contínua sendo ob_viamente, a de prestar <minha colaboração, 
através da Comissão do Distrito Federal, à neceSsária proteção dos trabalha
dores, sobretudo aos comerciários envolvidos diretamente na denúncia, do 
Distrito federal. 

Quanto ao órgão ou autoridade competente J)âra tomar ãS providências 
no sentido de apurar as denúncias gi"aves rei tas pelo Sindicato dos Emprega
dos no Comércio de Brasilia, é possível até que seja discutível. 

Tenho minha posição para estudar o assunto,- de que poderíamos deba
ter, no decorrer destas perguntas e respostas. 

Primeiramente gostaria de saber, Sr. Delegado Regional do Trabalho, 
quando V. S• assumiu ·a Delegacia. 

O SR. VALt::RIO JOSÉ GONÇALVES--12-de dezembro de 1919. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O único.õficio que V. S• recebeu do 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Brasília foi este citado, n9 1.260, 
datado de 12 de junho do corrente ano? 

O SR. VALt::RIO JOSÉ GONÇALVES- Exatamente: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Imediatamente V. S• disse que as 
providências foram tomadas, no sentido de que essas denúncias fosSem apu
radas. 

Como durante a sua paleStra V: S• procliróu definir quais seriam - se- . 
gundo o seu entendimento - as funções da Delegacia Regional do Trabalho, 
perguntaria se a Delegacia se pi-eoCUPOti tà"fubém erit apurar as denúncias que 
o Delegado julga não serem da competência da Delegacia Regional do Traba
lho, como, por exemplo, a existência ·ou não das salas de_ s~g~rança transfor
madas em cárcere privado e também uma sêríe de atentados à dignidade da 
pessoa humana, que, segundo o Sindicato, estariam ocorrendo nessas empre
sas. Queria saber se, al~m das denúncias cuja averiguação que seria da Com
petência direta da Delegacta,segundo seu entendimento, se a DRT procurou 
também apurar as demais denúncias. 

O SR. VALÉR!O JOSÉ GONÇALVES- Expliquei, no meu depoi
mento inicial, que nas instruções que dei a cada inspetor de trabalho, discre
tamente lhes pedi fizessem um levantamento nas dependências das empresas. 
O sentido, o objetivo maior nosso é procurar proteger o trabalhador na ãrea 
trabalhista. 

Com relação a cãrcere prívado 1 também cada ínspetor foi alertado, mas 
não deveriam tomar nenhuma providência no caso, e sim comunicã ... Jo ao De
legado do Trabalho, e este coinunicaria à autoridade da Secretaria de Segu
rança Pública. Este foi o entendimento do Delegado do Trabalho e a combi
nação feita com os ínspetores de trabalho, meus assessores. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Quer dizer que houve a constatação 
da existência das saias de segurança. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES ..:..·Não, não houve. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não houve, por conseguinte não 
houve nenhum comunicado à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Fe-
deral, obviamente. - --

0 SR. VALÉRIO JOS[\ GONÇALVES- Não, porque não constatei o 
fato material. -- -

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não houve a constatação. 

O SR. VALÉRIO JOSt:: GONÇALVES- Não houve a constatação. 

O SR. HENRIQUE SANT!LO- Estamos apenas querendo chegar lá. 
Posteriormente a Delegacia encaminhou tàffibém ao Ministério do Tra-

balho uma solicitação no sentido de que-... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ ÓoNÇALVES- Desse maior cobertura à De
legacia do Trabalho. Nesse caso, por que voftou novament~ à imprensa, con
forme relatei, denúncia de V. E:K• ao Ministro do Trabalho. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Há poucos, dias, inclusive. 

O SR. V ALÉRIO JOSt:: GONÇALVES- Setembro, por aí, Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Em final de setembro. 

A partir daí o Mini~iê:rio do-T~abalhO se inter~-sSou e t~tnbém solicitou a· 
apuração das denúncias ... 

O SR. V ALÉR!O JOSÉ GONÇALVES- O Relatório está com V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Assinado pelo Sr. Raul Alencar 
Rossi, Secretário de Relações do Trabalho. 

Nas conclusões desse relatório assinado pelO Dr. Raul Alencar Rossi, hã 
a constatação da existência de ofensa à dignidade do trabalhador, em algu
mas lojas, pelo menos. 

O SR. VALtR!O JOSÉ GONÇALVES- Por analogia, Senador. Não 
constatação concreta. Por analogia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Por analogia, não! Está bem explíci
to. Bem C?Xplícito. As empregadas entrevistadas confirmaram a existência da 
revista nua sistemática, sem bem que não tenha sido relatada caso de revista 
por parte de guardas de segurança, mas sim por supervisores. Alías, uma afir
mação como esta constou de declarações do próprio -sr. Alencar Rossi à im
prensa, declarações publicadas no sâbado pela imPrensa de Brasília. Ele de
clarou que essas denúncias, de certo modo, foram constadas em algumas lo
jas, e citou algumas das lojas. Apenas declarando que isto não era competên~ 
cia do Ministério do Trabalho e tampouco da DRT. 

· Disse V. S' que isSo~ segundo o seu entendimento, é uln crime de ação 
pública. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exato. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO -Não acha V. S• que, tendo sido 
constatado pelo Sr. Alencar Rossi... 

O SR." VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES-.,.. não. 

O SR. HENRIQUE SATILLO- -·que isso estaria ocorrendo, ou por 
uma comissão presidida, coordenada pelo Sr. Alencar Rossi, que isso estaria 
ocorrendo, e tenho como entendimento que se trata de crime de ação pública, 
isso deveria ser levado imediatamente à Secretaria de Segurança Pública, e, se 
achando assim, teria sido levado ao conhecimento oficial formal? 

O SR. VALÉR!O JOSÉ GONÇALVES- Segundo a informação, Sena
dor, o documento foi levado ao Ministro da Justiça. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ao Ministro da Justiça. 
Temos aqui um regulamento da lnspeçào do Trabalho. Esse Regulamen

to, no seu art. }9, diz, entre outras coisas: ~·cabe a inspeção pelo Ministério e 
pela Delegacia do Trabalho, obviamente, no que concerne à duração e às 
condições de trabalho1 bem como a proteção dos trabalhadores no exercício 
da profissão." 

No seu entendimento não estaria incluída aí a competência da DRT no 
sentido de apurar e coibir fatos que atentassem contra a dignidade pessoal do 
trabalhador no exercício do trab~lh9 .• no exercício da sua profissão, em qual
quer empresa? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Senador, estamos no mesmo 
barco. Não estou aqui defendendo empresas; Sou porta-voz ... 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Estou partindo do pressuposto de 
que v. s• está defendendo o trabalhador. 

O SR. V ALÉR!O JOSÉ GONÇALVES - Estou defendendo o traba
lhador. Lógico, se constatássemos essas irregularidades~ tomaríamos as pro
vidências cabíveis dentro da ilõssa área trabalhista, passaríamos para a Secre
taria de Segurança Pública, para o Ministério da Justiça. Agora, não consta
tando o fato, não posso dizer que existe. É isso. Parece que V. Ex' está levan
do o assunto, que o Delegado Regional do Trabalho estâ defendendo as em
presas. O Ministério do Trabalho não tero. nenhum interesse ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Aí a coisa jâ complica, Sr. Delega
do. Aí Gomplica. Ai pode ser uma racionalização do processo. Não disse isto. 
Pelo contrário, ~tou aqui com o pressuposto básico de que V. S• está aí, é 
funcionário público, para defender o trabalhador. 

O SR. VALÉR!O JOSÉ GONÇALVES- Exatamente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Estou partindo desse raciocínio. ó
timo. Não há dúvida. Estou tranqUilo. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Até aí, não temos a discutir. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Inclusive, está aqui o Regulamento 
da DRT de Brasília, de vários Estados, etc., dando como finalidade essa pro
teção ao trabalhador no exercício da sua prof1ssão. Partindo do Relatório do 
Sr. Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, Sr. Alen
car Rossi, isso estari:ú~XIsündo~ a revistas nuas.-ora, acho que aí a coisa fica 
grave, ... 
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O SR. VALJ!:RIO JOSÉ GONÇALVES- Quero comunicar a V. Ex• 
que a partir ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... na medida em que entendo que é 
precípuo dever das autoridades do trabalho no Brasil ~;;çibirem fatos como es
ses em qualquer empresa, seja ela de quem for, se localize onde se localizar, 
sobretudo se se localizando a bem poucos metros do Ministério do Trabalho 
e do Palácio do Planalto. 

Fiquei atê agora assim em declarações de certo modo vagas de algumas 
lojas contidas nesse relatório que foi colhido pelo Ministério do Trabalho. 
Reportaria-me a declarações feitas aqui, nesta Comissão, em reunião secreta, 
por algumas comerciárias que ainda são comerciárias destas lojas -
LOBRÂS, Casas da Banha, Pão de Açúcar e etc.- e que aqui, na presença 
de vários Senadores membros desta Comissão, afirmaram estar existindo re
vista diâria, rotineira e sistemática, duas vezes por dia, em todas as funcio
nárias, com o sistema: "tira a roupa", e me entregaram um documento que 
comprova esta afirmação. 

Esse documento é uma circular de urna dessas empresas, desses grandes 
supermercados, baixada por um cidadão que se intitula chefe-geral da segu
rança interna dessa empresa e expedido aos gerentes para as devidas conside
rações, aprovações e execuções. Alêm de ser um documento eivado de erros 
de português, contém 55 itens, e, no item XXIV, diz textualmente- vou _re
petir como estã: 

.. Não haverá mais" - esse documento é do primeiro semestre 
deste ano - "revistas em funcíonárias nem em clientes, como era 
feita anteriófiiie-rife, -.-.Tira a roupan. As revistas continuarão de acor
do com as normas escritas e respeitadas, humanas, de respeito mo
ral perante o próximo, principalmente o sexo frágil, feminino, que 
vigorará a revista somente palpável, salvo o agente-fiscal ter certeza 
absoluta de ocultação de mercadorias ilicitamente lesando o patri
mônio". 

Tenho informações, dadas pelo Sindicato, de que alguns dos supermer
cados da Capital ainda continuam, agora, praticando esse tipo de revista, o 
Htira a roupa", e não o palpável. 

Isso aqui é- um atestado inequívoco de que essa aqui estaria Pniticando 
pelo menos até o primeiro semestre deste ano._ .. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Senador, anterior à minha 
administração. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- ... o que exige uma apuração éom 
todo o rigor quanto a essa e a outras empresas, porque muito provavelmente, 
ou quase certamente, elas estariam realmente praticando esse sistema rotinei
ramente em suas funcionárias. 

(Intervenção fora do microfone, "inaUdível.) 

Como está dizendo aqui o eminente Deputado. Estou-me referindo à re
vista de um modo geral, e me referi, agora, ao "tira a roupa", que é o termo 
usado aqui, e o palpável também seria uma ofensa à dignidade das funcio
nárias. Por que não?. Alêm do mais foi colocado um problema: é ou não é 
competência da Delegacia Regional do Trabalho e, por conseguinte, do Mi
nistério do Trabalho, cuidar das boas relações de trabalho neste País? É óbvio 
que é, e estaria incluída a proteção ao trabalhador e até à própria empresa. 
Por que não? Fatos .como esses estariam no rol da& competências do Minis
tério do Trabalho, na medida em que se cria uma degringolada, uma deterio
ração nas relações de trabalho, colocando o trabalhador em permanente esta

; do de suspeição ·nas empresas, submetidos- e sabemos bem que isso ocorre, 
e ocorre com freqUência absoluta neste País- colocando todos os funcio
nários à mercê da pressão do poder econômico e do empresário. Lógico, é o 
que detém o emprego, é o que pode dar o emprego e o que pode tirar o empre
go. Uma reclamação significaria perder o emprego e, _muito _possivelmente, ir 
para a chamada lista negra - outra denúncia do Sindicato -, a liSta negra 
daqueles que, tendo reclamado, não encontram mais emprego como comer
ciários em qualquer outra loja do Distrito Federal. 

Isso não é improvável, porque em outros setores profissionais, em oUtras 
cidades, também temos conhecimento da existência das chamadas listas ne
gras. Não seria apanágio de Brasilia, não seria privilégio do Distrito Federal. 
Estaria ocorrendo em todas as grandes cidades do País. 

Então, perguntó~ V.S• tírilia conhecimento de uma cópia desse regula
mento? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Não, não tinha, Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Pergunto: V. S• tem conhecimento 
de como se realiz.ou a investigação nos supermercados, nas empresas comer
ciais de Brasília? Corno se realizou? 

O SR. VALÉRlO JOSJ!: GONÇALVES - Entrevistando os próprios 
funcionários. entrevistando... . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Entrevistando os funcionãrios. Na 
presença de quem? 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- pe ninguém. Diretamente o 
inspetor do trabalho com o fun.cionário. E mais, Senador, posso dizer a V. 
Ex• que a inspeção foi muito bem feita, porque o inspetor do trabalho pode 
entrar livremente na empresa e ele não admite a presença de gerente ou de 
empresários na entrevista. 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO- Durante a entrevista. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - É um profissional, ele vive 
disso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sei que ele vive disso, e quantas ve-
zes ele vive mal disso! 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exatamente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Vivem pessimamente mal... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exatamente. Pessimamente 
mal, mas dá para viver, dá para cumprir com as sua's obrigações, com o dever 
para com o Pa_ís. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Dá, dá para cumprir com o dever, 
quando se quer cumprir com o dever patrioticamente, é lógico . 

Há registrados em ata, nesta Comissão, alegações feitas pelas comer
ciárias que aqui foram ouvidas, de que essas entrevistas foram feitas n-a pre
sença do gerente. Uma delas declarou textualmente: "Eu fui entrevist~da na 
presença do gerente da minha loja". Lamentavelmente não poderei declinar o 
nome dessa comerciária, e por óbvias razões. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Pergunto a V. Ex• se acredi
ta, então, na comerciãda ou acredita no delegado do trabalho? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu lhe diria o seguinte: V.S• não 
tem motivos para duvidar. mas V. s~ não esteve pessoalmente nessas lojas to
das. 

Outras situações Colocadas aqui, Sr. Delegado, foram quanto à compe
tência direta da Delegacia Regional do Trabalho, quanto ao problema da in
salubridade, quanto ao problema de horas extras, há uma sêrie ... 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Aliás, exatamente sobre ho
ras extras posso dizer a V.Ex• que, quando assumi a Delegacia do Trabalho. 
eu tiilha 15 inspetores de trabalho. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- a inexistência de creches. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES -Consegui, neste ano, nestes 
seis meses- 45 hoje é o quadro de inspetores de trabalho, 45 inspetores de 
trabalho, exatamente para resolver essas irregularidades, tentar dirimir esses 
fatos que ocorriam na Capital Federal. Quanto a horas extras, existia, sim, 
esse abuso. Inclusive não vou dizer que não. Existia sim, estamos resolvendo 
isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O que a Delegacia tem feito quanto 
ao cumprimento da legislação que estabelece a necessidade de creches após 
determinado número de ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Senador, isso aí estã pratica
mente nas convenções coletivas de trabalho. Estive fazendo uma análise sobre 
as creches no País. É difícil. Brasília é clifí_cil. Por enquanto está muito difícil. 
Com a realidade econômica do nosso empresário, está muito difícil de se re
solver este problema. Vamos Ghegar lá. De toclas as convenções coletivas de 
trabalho constam a creche, e os empregadores concordam. Apenas ê uma 
questão de tempo. Acho que vamos resolver, vamos chegar lá. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Já chegou à Delegacia Regional do 
Trabalho, alguma vez, alguma notícia ou denúncia quanto à existência dessas 
listas negras? em Brasília_? 

O SR. VALÉRlO JOSÉ GONÇALVES - Jã chegou, mas o inspetor 
não pode invadir a privacidade do empresário. Se ela existe, não conseguimos 
apurar. Não nego que ela não exista. Acho que existe, mas afirmar como au
toridade, acredito, o meu ponto de vista, não consegui. Materialmente não 
existe. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Quanto ao problema da discrimi
nação que existe aos sindicalizados, a Delegacia já tomou conhecimento algu
ma vez? 

O SR. VAL!ôRIO JOSÉ GONÇALVES- Senador, até hoje não conse
guirmos apurar esses fatos. Se existem não é do conhecim~uto do Delegado 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Isso não era do conhecimento do 
Delegado. 

O Sr. V ALlORIO JOS!O GONÇALVES - Não é do conhecimento do 
Delegado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Mas algumas lojas, várias dessas 
grandes lojas estariam discriminando os trabalhad~res sindicalizados ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Não conheço esse fato. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Inclusive os ameaçando de demis
são, caso se sindicalizem ou compareçam ao sindicato de sua classe. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Este é um ponto que vou 
anotar e levar como elemento para a Delegacia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - O caso do Carrefour, hã poucos 
dias. Teria a Delegacia Regional do Trabalho tomado conhecimento ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tomou conhecimento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... do incidente que houve entre a 
empresa e os líderes sindicais dos comerciârios de Brasília? 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Senador, tive conhecimento 
do fato pela imprensa e pelo próprio Sindicato tambêm. Um dirigente do Sin
dicato me telefonou, contando o fato. Ali, houve mais agressões, choques 
pessoais, e jâ estâ um inquêrito na policia. Chamei o presidente da empresa 
ao meu gabinete, conversei com ele e com o a_dvogado dele. Ele me relatou 
que houve realmente u~ desentendimento entre um empregado e um dirigen
te do Sindicato. Mas, segundo ele, não foi por autorização dele, não tinha co
nhecimento do fato. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A Delegacia Regional do Trabalho 
tem tomado conhecimento da existência de trabalhadores menores nas gran
des empresas comerciais de BraSília, sem registro? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tem conhecimento, sim. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Já houve algum fato apurado? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Já. 
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Quantos? Seria possível mencionar? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Senador, acho que tenho 
aqui, em outra folha. A Delegacia tem uma seção de mulheres e menores, exa
tamente para atender à assistência ao menor. TemóS/43 menores em ativida
de em Brasflia, assistidos pela Delegacia do Trabalho, porque temos uma 
seção de mulheres e menores. · · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A pergunta seria esta: se hã uma de
núncia, bastante grave, da existência de menores, grande parte dos quais, me
nores de 14 aôos, trabalhando em vârias empresas comerciais do Distrito Fe
deral e sem registro, gostaria de saber se a Delegacia teril conhecimento se al
guns fatos, casos como esses foram apurados este ano. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Não, não foi apurado ne· 
nhum caso desses em que trabalhavam menores numa empresa ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Hã, inclusive, denúncia do Sindica· 
to de que resultaram duas mortes de menores em empresas comerciais, e as 
empresas estão negando, obviamente, a relação de trabalho. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Casos--de Morte fatais de de 
que a Delegacia do Trabalho tomou conhecimento, como jâ expliquei a V. 
Ex•, foram três, de janeiro a setemPro. Não consta que, desses, três sejam me
nores. Temos um milhão, duzentos e poucos ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Quantos inspetores-de-trabalho 
existem no Distrito Federal? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- 45. 

O SR. HENRIQUESANTILLO-E V. S•acha queêum número sufi· 
ciente para cobrir todo o Distrito Federal? 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Não, de jeito nenhum. Indu· 
sive, a Delegacia atende a 25 municípios de Gõiâs. O quadro da Delegacia é 
de 57. Então, temos 45. Conseguimos trazer esses irispetores de outros Esta
dos, pagando. Cada inspetor desses saiu para a Delegacia 300 mil cruzeiros, 
porque ele é transferido para a Capital Federal. Ele recebe passagem, diârias, 
ajuda-de~custo. Cada inspetor desses custou quase 300 mil cruzeiros. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Cada inspetor, para sua transferên· 
cia para Brasília. 

Parto do princípio, Sr. Delegado- acredito que V. S• concordaria comi
go, tenho impressão que sim - que essas denúncias foiinuladas Pelo Sindica
to e, pelo menos, por alguns comerciârios que aqui estiveram não podem ser 
totalmente irresponsáveis. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - De jeito nenhum. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Concordo que não é fãcil apurar, se 
bem que, se se tivesse uma atenção toda voltada para isso, se conseguiria. Ou 
pelo menos, com a atenção voltada para apurar os fatos e coibir que crimes 
como esses se repetissem. 

Pergunto a V. S•: teria a Delegacia condições de lotar em cada uma des
sas grandes empresas, um inspetor, para, pelo menos, nos próximos mes~s, 
coibir fatos como esses? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES -Não· pode, Senador. Temos 
que confiar, temos que corrigir a situação. No momento em que coloco um 
inspetor-do-trabalho para tutelar o trabalhador, isso é um desprestígio para o 
próprio trabalhador e para o próprio empresário. Temos é que corrigir o fato. 
Se existe essia situação, então temos que corrigir. Agora, não é dessa forma, o 
inspetor-do-trabalho ficar dentro de uma empresa que tem 300 empregados. 
Então, ele vai estar correndo o dia para cá e para -lã. Não tem como. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Veja bem: quando um relatório ofi
cial do Minisfério do Trabalho, assinado pelo Secretário de Relações do Tra
balho do Ministério, diz, em um dos seus parágrafos: "Num estabelecimen
to"- não vou citar, aqui está o nome- "houve, hâ mais de um ano, contro
le do uso dos sanitários, ocorrendo o ca-so de uma caixa haver feito suas ne
cessidades no local de serviço. Esses fatos foram confirmados por emprega-

- dos e admi_tidos pela gerência". 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - E confirmado com o próprio 
gerente da loja. Posso dizer a V. Ex•, para que tome c_o_nhecimento que, em fe
vereiro, eliminei esse fato. A partir daí não houve mais esse tipo de ordem, 
que o empregado tivesse suas horas marcadas para ir ao banheiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Gostaria de ser porta-voz de uma 
denúncia feita aqui por quatro-comerciârios. Segundo elas, isso continua 
ocorrendo em várias dessas grandes lojas, cujos nomes não vou repetir, e que 
jâ foram publicados pela imprensa de Brasília. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Uma das casas de que tomei 
conhecimento, já tomei providências. A informação que tenho ê que isso não 
existe mais ein uma delas. Das outras, não tenho conhecimento. 

Faço uma observação: o próprio Presidente do Sindicato foi convocado, 
com a sua Diretoria, a fim de acompanhar os inspetores-do-trabalho, para es~ 
clarecer onde está o problema. O Presidente do Sindicato achou que não de
veria acompanhâ-los, porque não ê competência dele. Muito bem, está certo. 
Acho que o que ele estã fazendo estã certo. Denunciar, acho certo, vâlidas as 
suas denúncias. Se alguma falha houve nessa diligência, também houve falha 
de o Sindicato não nos ter acompanhado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O Presidente do Sindicato foi convi
dado para participar dessa .. tournêe" dos inspetores-de-fiscalização"? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Foi convidado. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- E foi convocado para depor na De
legacia? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Não. Depor na Delegacia, 
não. 

O SR. HENRIQUIÔ SANTILLO- Houve processo1 Houve depoimen
to? Foi feita a denúncTã? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Na minha área, não. Absolu
tamente, não. Acatei a denúncia. Só pedi a colaboração do Presidente do Sin
dicato, para acompanhar os inspetores nessa diligência. O Secretãrio de Re
lações de Trabalho o convidou, inclusive. E não para depor na Delegacia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Hã outra denúncia aqui, também, 
encampada pelo relatório. Em outra loja, em outro supermercado, relatos de 
agressões cometidas por encarregados de segurança, reclamações contra o Sr. 
fulano de tal, gerente hã dois anos, referência a reclamções contra o mesmo, 
quando ocupava um posto na loja de Taguatinga, etc. Quer dizer, outro 
problema também relacionado com essas denúncias formuladas pelo Sindica
to. Certo? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Certo. 

O SR. HENRIQUESANTILLO- Gostaria de deixar bem claro: a De· 
legacia Regional do Trabalho tem condições de coibir esses fatos, de realmen
te fiscalizar, para que tais fatos sejam -COibidos em Brasília? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tem, sim. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. S• acha que a DRT tem con
dições de fazê-lo? 
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O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tem condições, sim, e esta
mos trabalhando para isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Quer dizer, se esses fatos se repeti
rem, será por omissão da Delegacia? 

O SR. VALIORIO_JOSIO GONÇALVES- Omissão da Delegacia, não, 
Senador, porque a Delegacia não vai ser omissa nunca. Dentro da minha ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim, mas diante de uma denúncia 
como essa ... 

O SR. VALIORIO JOSIO GONÇALVES- Acontece que temos que ma
terializar o fato, concreta, objetivamente. Até agora, pela diligência, não pro
va ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Fico aqui na incerteza, e justificaria 
este debate: na exposição de V. S• foi negada a existência de fatos como esse, 
fatos que são relatados no relatório do Sr. Alencar Rossi. 

O SR. VALÉRIO JOSIO GONÇALVES-,- Exatamente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Então, estaria a Delegacia em con
dições de apurar, pois se ela não conseguiu e o Sr. Alencar Rossi conseguiu 
apurar alguma coisa, logo em seguida? 

O SR. VALIORIO JOSIO GONÇALVES - O qtie o Sr. Alencar Rossi 
conseguiu apurar foi as-reviStas, e não cãrcere privado, Senador. E fOi apura
do pelos diretores, inspetores-do-trabalho. Essa diligênCia foí feitii- pelos pró
prios inspetores-do-trabalho da Delegacia do Trabalho, que mandei para ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A denúncia de cárcere privado foi 
aquela que chamou mais a atenção da imprensa, mas a denúncia não foi ape
nas de cárceres privados. Foi Lima série de denúncias que ofendem a dignida
de do trabalhador, e, portanto, são ilegais. 

O SR. VALIORIO JOSÉ GONÇALVES- Exato. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -São ilegais. E esse relatório traz 
uma série, se eu for continuar lendo as conclusões ... Já dei três, e talvez haja 
mais. Estou recebendo isso agora. 

O SR. VALÉRIO JOSIO_ GONÇALVES- Inclusive fui eu que o mandei 
por carta para V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Três já foram corista!adas no mo
mento. Quanto à existência ou não de cárcere privado, exiStem nessas lojas
a Delegacia constatou - a existência de salas-de-segurança, de salas espe
ciais ... 

O SR. VALÉRIQ JOSÉ GONÇALVES- Não. Existe um local de se-
gurança, do agente-de-segurança. · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Em geral é uma sala. 

O SR. VALIORIO JOSÉ GONÇALVES- e.. sala. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Gostaria de aplicai melhor o termo 
sala-de-segurança, e não cárcere privado. A denúncia ê de que, nessa sala-de
segurança, funcionários, e, às vezes, até mesmo clientes suspeitos, são tranca
fiados e se cerceia a sua liberdade por hOras e, às vezes, ate aras, trancados 
dentro dessas salas. E isso é cárcere. Não importa que tenha grades ou deixe 
de ter grades. Importa é que a liberdade é cerceada, com um cidadão confiita
do num recinto particular. Cãrcere ·privado. 

O SR. VALIORIO JOSÉ GONÇALVES~ Cada empresatem a liberda
de de usar a sala que quiser. O inspetor-do-trabalho não pode chegar numa 
empresa e dizer que aquilo ali é uma sala-de-segurança, é cãrcere privado LA li 
é uma sala de funcionários. Pode acontecer, não é, Senador? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas a Delegacia, através dos seus 
inspetores, pode constatar isso, até flagrar. 

O SR. VALÊRIO JOSIO GONÇALVES.---, Estamos tentando. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Esse problema das revistas diárias, 
rotineiras, elas se fazem no momento do almoço, e na saída do trabalho, à 
tarde. É muito fácil à Delegacia flagrar. Há até o horário estabelecido. 

O SR. VALIORIO JOSÉ GONÇALVES- Estamos tentando. Exata
mente isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O Presidente do Sindicato dos Em
pregados no Comércio de Brasília não foi convocado para ser ouvido. Ele re
presenta essa classe. Estou certo que a Delegacia não poderia convocar qual
quer comerciário, mas o Presidente do Sindicato precisaria ser ouvido. 

O SR. VALÊRIO JOSIO GONÇALVES- Ele mandou um ofício à De
legacia. A Delegacia atendeu ao ofício do Presidente do Sindicato. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Sim, num processo como esse ele 
precisaria explicitar as denúncias, apresentar provas, testemunhas, que ele 
apresentaria. Ele me apresentou 32 testemunhas, 4 das quais foram ouvidas 
nesta Comissãõ, em reiinião secreta. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES -Confesso a V. Ex• que, para 
mim, ele não apresentou nenhuma, felizm~nte. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Teria apresentado, sem dúvida, se 
convocado. 

O SR. V ALÉR!O JOSE GONÇALVES -,- Nem ao Secretário de Re
lações do Trabalho. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Teria apresentado, sem dúvida, se 
convocado para depor, para fazer um depoimento e explicar a sua denúncia, 
que é gravíssima. 

OSR. ITAMAR FRANCO- V. S• disse que ele não foi convocado. 
Achou até desnecessário. E agora ele poderia ser convocado?! 

O SR. V ALÉRIO JOSIO GONÇALVES- Pode ser convocado, Sena
dor. 

O SR. ITAMAR FRANCO-:- E achada interessante aue ele fosse con
vocado? 

O SR. VALÉRIO JOSIO GONÇALVES - Acho interessante, a partir 
desse relatório que não conhe<::iamos, que o Senador Henrique Santillo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Gostaria a partir desses dados agora? No 
seu depoimento estâ claro que não o convocou. Não achou necessário. 

O SR. V ALÉRIO JOSIO GONÇALVES - Exatamente. Não o convo-
quei. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Poderia convocá-lo agora? 

O SR. VALÉRIO JOSIO GONÇALVES- Posso, e vou convocá-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E o farâ? 

O SR. V~LÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Farei. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Principalmente levando-se em conta 
que hã uma relação, aqui, de pelo menos 32 comerciârios, relacionados pelo 
Sindicato, com denúncias escritas, explicitadas por escrito, de maus tratos, de 
torturas, de revista ••firas a· roupa" em várias lojas, e uma série de outras de
núncias também de carãter trabalhista. 

Solicito, atê por sugestão do eminente Deputado Alceu Collares, que o 
Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Brasília e essas fun
cionárias comerciárias-sejam ouvidas, em seguida, porque acredito piamente 
na existência da lista negra. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, e agradeço. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exato. Estã étimo. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)- Estâ inscrito, em segundo lu
gar, o S.enador Passos_ Pôrto. 

Na ausência de S. Ex• conCedo a paJavra aO no"bre Senador Gilvan Ro
cha. 

O SR. GILVAN ROCHA - Sr. Delegado do Trabalho, parece-me, 
numa vista -rápida, jã que estes documentos chegaram às nossas mãos, que o 
depoimento que V. S• faz, aqui, na Casa, tem uma série de discrepâncias, com 
o próprio relatório_ane_xado, à fala de V. S• V. S• diz no seu relatório que 
nada foi encontrado. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exato. 

O SR. GIL VAN ROCHA- E no anexo, para surpresa nossa, estâ devi
damente registrado, em passagens que já foram lidas pelo Senador Henrique 
Santillo, e numa leitura rápida dá para constatar alguma cois-a, como, por 
exemplo, na folha n'? 09, sem citar o nome da empresa. 

''A empresa possui um regimento interno, no qual está inserida 
~ o?;i?at~;iedade de revista em todos os seus empregados. A revista 
e dtana ... 

"Quando há constatação de furto - o grifo é meu - as empre
gadas são obrigadas a se despir diante dos supervisores em ambiente 
fechado." 

Acha V. S• que isso não é nada?! A empresa tem condições legais de se 
investir de função de polícia? Inclusive o termo é absolutamente fora de pro
pósito. Se hâ uma constatação de furto, não é mais surpresa, não é suspeita. 
Ora, constatação de furto, me parece, que é função de polícia, e nunca da em
presa propriamente dita. 
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Ora, diante dessa diScrepânCia, e é uma só, de várias que hâ aqui me pa
rece que existe müifa- cóTSa a ser apürada, apesar da peremptória declaração 
de V. S• de que nada foi encontrado. 

Então, a minha pergunta: a que V. S• ã.tribui essas-denúncias do Sindica
to? São denúncias absolutamente infundadas? São invencionices? São denún
cias apenas para tumultuar as-boas relações que deve haver entre empregados 
e empregado~ Em suma, a que atribui V. S• essa denúncias? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Atribuo essa denúncia do 
Sindicato como válida, no momento em que tenha e-mbasaffiento jurídico. A 
partir do momento em que coloquei os meus inspetores na r~a. para apurar 
essa denúncia e não encontrei nada, só posso dizer que na minha área não 
existe. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Paciência, Sr. Delegado, mas não encon
trar nada, não. Há aqui a constatação de que hã abuso, pelo menos hã abusos 
de poder. Lí para V. S• um parágrafo em que se diz qUe, havendo constatação 
de crime, ou melhor, do roubo, as funcionárias são detidas e examinadas des
p-idas: Não me parece que haja em nenhuma lei trabalhista o direito de o em
pregador investir-se de policial, inclusive investii Contra a própria dignidade 
do empregado. Isso é uma função policial regida em lei, com todos os direitos 
de defesa. Então, me parece certo despropósito, data venia, a peremptória 
afirmação de V. S• de que nada foi encontrado. Não desse por encerrado o 
processo com a lacônica frase: nada foi encontrado. 

O SR. VALER! O JOSÉ GONÇALVES- Senador, por gentileza, lã, na 
pâgina 12, hã, no resumo do relatório do Secretário de Relação do Trabalho, 
unicamente as revistas. Quero confirmar a V. Ex• também que esses fatos de
nunciados hoje no Distrito Federal, não é que eu queira sair fora do processo 
não, foram antes deste Delegado do Trabalho. 

O SR. GIL VAN ROCHA- V. Ex• hã de convir que estou lendo um re
latório que fOi V. Ex• que nos forneceu·- a minuta~ 

O SR. VALf:RIO JOSf: GONÇALVES- Exato. 

O SR. GIL VAN ROCHA- E está aqui muito claro, na página 9: "Os 
empregados são obrigados a se despir diante dos supervisores, em ambiente 
fechado". Não me parece, em si, que isso seja um p-rocedimento ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES -Comunico a V. Ex• que cha
mei o presidente dessa empresa. Ontem ele esteve comigo, em meu gabinete, e 
tomei as providências: Inclusive com ele conversei a respeito desse fato. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Então, continuo·a estranhar- se V. S• me 
permite - o ~·nada foi encontrado". 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Questão de terminologia, Se
nador. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Não. f: uma afirmação absoluta, num do
cumento assinado com o peso da autoridade de V. S•, que desdiz todas as de
núncias, quando hã uma evidente incompatibilidade entre o relatório de V. S• 
e o próprio relatório dos inspetores de trabalho. Por isso, particularmente 
não me considero satisfeito com o depoimento de V. S•, porque, no meu en
tender, é contraditório~ 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com a palavra o Senador 
Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Delegado Regional do Trabalho, eu fui o 
autor da sugestão para que V. S• viesse a esta Comissão, visto que, na reunião 
da Comissão do Distrito Federal, o Senador Henrique Santillo lera uma car
ta, recebida do .Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Brasília, em que as denúncias eram de tal gravidade que mereceriam a p!e
sença de V. g, aqui, não só porque envolviam assuntos da competência da sua 
Delegacia, como, sobretudo, para que a autoridade da Dlegacia Regional do 
Trabalho no Distrito Federal tomasse conhecimento de fatos delituosos e hu
milhantes para a sociedade brasileira, mormente para a do Distrito Federal. 
Junto à Sede do Governo, se a empresa privada pratica crimes desse tipo, 
avalie V. S• lá na periferia do País! O que não Cstará ocorrendo no Acre, no 
Maranhão, em Sergipe, longe da Sede do Governo? 

De modo que causou espécie a todos nós, Senadores do Governo e da 
Oposição, esseS fatos da maior gravidade, e já denunciados, em sessão antew 
rior, lâ na Câmara Federal pelo Deputado Alceu Collares, aqui presente, que 
inclusive chegou a contar intimidades do processo. 

Em face da solicitação que fiz à Comissão, V. S• foi convocado, e vamos 
prosseguir. 

V. S' é uma das autoridades que convocamos, poderemos convocar, con
vidar a vir aqui o Secretário de Segurança Pública. No mesmo dia, à tarde, 
acatamos em reunião secreta, a presença dos denunciantes e de um elemento 

do Sindicato. Realmente foi em sessão secreta, porque, numa sessão pública, 
eles seriam despedidos por justa causa, segundo eles próprios nos informaram 
aqui. Então fomos obrigados a recebê-los, ouvi-los em sessão secreta. Fica
mos estarrecidos com as informações que hOs chegaram, dadas por 5 moças 
que representavam outras 30 que não puderam vir, porque estavam já em ho
rário de trabalho, mas que viriam, se necessário fosse. São denúncias que 
atingem inclusive a Delegacia Regional do Trabalho. Uma das moças decla
rou, aqui, que o inSpetor do trabalho, quando chega à loja, faz a fiscalização 
acompanhado pelo gerente, e, sendo acompanhado pelo gerente, ela não tem 
condições de dizer os fatos, porque tem medo que, estando presente o geren
te, evidentemente, quando sair o inspetor do trabalho, ela serâ demitida. 

Minha primeira pergunta a V. S•: Será qUe os inspetores do trabalho só 
fiscalizam ao lado dos gerentes? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Não. Absolutamente, não. 
Acho que existe um pouco de injustiça cOm relação a essa denúncia dos inspe
tores do trabalho. 

O SR. PASSOS PORTO- Outra denúncia ó que elas nã~ récebem hora 
extra, as horas além do horário normal de trabalho. Elas são convocadas. Va
mos dizer, o trabalho começa às 8 horas. Chegam às 6, saem às 22 horas, e 
não recebem a hora extra nem têm direito de reclamar, porque-- V.• sabe 
bCm, pois que é o Delegado Regional do Trabalho - a parte mais frágil, o 
empregado, não tem condições d_e luta, pois há um número excessivo de de
sempregados, de modo que eles podem demitir quantos quiserem, porque já 
há outros na fila. Aliás, diga~se de passagem, os gerentes dessas lojas 
ameaçam, a cada hora, essas funcionárias, dizendo o seguinte: eu a demito, 
porque já tenho mais de 100 aí na fila querendo entrar. 

Não é possível que a Delegacia Regioinal do Trabalho, que, pela doutri
na trabalhista, deve defender o empregado, não se preocupe com a situação 
do empregado. O empregador tem condições de se defender, quem não tem é 
o empregado, ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exalo. 

O SR. PASSOS PúRTO- ... porque ele esiã dentro de uma sociedade 
onde há uma série de competidores, inclusive desempregados e subemprega
dos, que estão querendo o seu lugar. 

De modo que a Comissão ... 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Posso responder à pergunta? 

O SR. PASSOS PORTO- Pode. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Pode aconter que essa meni
na seja uma das moças que trabalham em determinadas empresas que foram· 
multadas. Tivemo·s neste ano, de j<ineiro a setelnbro, 5.691.313.000 multas 
aplicadas. Pode ser que essa mesma denunciante seja uma das pessoas. A De
legacia está atuando. Tivemos 5.964 visitas às empresas, sendo que 64 visitas 
noturnas. Acredito, pode ser que tenha ocorrido mesmo, mas que foram mui· 
tadas foram. 

O SR. PASSOS PORTO- Então, uma sugestão ao Congresso. f: preci
so que se substitua o processo de punição, porque a multa não resolve. Já vi 
que a multa não é uma forma de punição, de restabelecimento da ordem so
cial. Não digo jurídica. Então, o operário que perde a sua hora extra, apenas 
o dono da empresa tem, na hipótese de ser flagrado, a punição pela multa. 
Então, o que é a multa? Ele tira da mais-valia, tira do lucro, uma parcela que 
pode até consignar para multas. Então, não é a forma porque se deve punir. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - E muitas vezes repassada. 
Também sou contra a isso, Senador. 

OSR. PASSOS PORTO- Ele ainda repassa à parte de venda do produ
to. Então, não é a forma que deveriam os Congressistas estar a advertir- e 
só pode ser feitojustaiTie-nte, em uril debate- de que não é a forma de se pu
nir a empr!!sa faltosa com uma coisa fundamental, que fere, inclusive, os di
reitos humanos, ... 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Exatamente. 

O SR. PASSOS PúRTO - ... que é alguém trabalhar alóm do horãrio 
regulamentar e não receber coisa alguma. 

Inclusive, há aqui coisas de estarrecer. As moças não podem ir ao sani
tário. Têm númerO de vezes. Só podem ir três vezes ao dia. Então, se, porven
tura, a moça passou às três, não tem mais direito de ir. Só se for em sanitário 
público, em outro local. 

Hã denúncias- isso de nua, de cárcere privado nem a tortura do Jum
bo, que é uma tortura medieval, põem dentro de uma roda, o empregado fica 
dentro de uma roda- esta foi feita,- está na denúncia do Sindicato, de que 
o Jumbo tem uma roda em que a pessoa entra- pião- inclusive há uma de-
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núncia de um elemento do estrangeiro, este era um algoz no Distrito Federal, 
ele era do CarrefOur, um angolano ... V. S• conhece esse cidadão, é um angola
no? 

O~ SR. V ALf:RIO JOSÉ GONÇALVES- f: um angolano. A Delegacia 
jâ tomou a providência neste caso. 

O SR. PASSOS PORTO- E ele estâ no Brasil? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Estâ no Brasil. 

O SR. PASSOS PORTO- Quer dizer que a denúncia é verdadeira. V. 
S• imagine, na Sede do Governo._ Alguém usa uma tortura que nem no nosso 
Sergipe, 100 anos atrás, se fazia. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Mandei para a Secretaria de 
Migração, pãra ver a situação do estrangeiro. Este foi o caso. Tomei as provi
dências. 

O SR. GIL VAN ROCHA- (Fora do microfone)- inaudível... 
... que o fato não envolve nacionalidade. Este é outro problema, se ele es

tã legal ou ilegalmente no País. Quero saber do Sr. Delegado se a providência, 
face à denúncia de tortura medieval, foi tomada, porque V. S• estã dizendo 
que foi tomada quanto à nacionalidade dele, que não estã na pauta. 

O SR. V ALÉRIO JOSf: GONÇALVES - Esse relatório realmente foi 
encaminhado ao Ministro. Tomei conhecimento da situação desse angolano e 
mandei um relatório para a Secretaria de Migração, para averiguar a situação 
desse cidadão. 

O SR. GILV AN ROCHA -Mas eu insisto, Sr. Delegado. Não./: o caso 
em pauta da legalidade ou não do cidadão no País ..• 

O SR. VALÉRIO JOSf: GONÇALVES- Sr. Senador, V. Ex• sabe que 
a Delegacia do Trabalho ... 

O SR. GIL VAN ROCHA- Estou entendendo o Sr. Delegado como 
guardião dos trabalhadores. Estou perguntando se V. S•, especificamente, de
nunciou o fato da agressão, comprovada numa Comissão do Senado da Re
pública, e não sobre um problema de nacionalidade. V. S'- ao enviar ao Minis
tro, como está dizendo, fez menção das torturas ou apenas pediu notícias 
sobre a situação de irregularidade ou não da permanência desse senhor no 
Brasil? 

O SR. V ALf:RIO JOS!ô: GONÇALVES- Tomei conhecimento do fato 
e tomei as providências. Acredito que a Secretaria vai tomar providências no 
caso. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Para me satisfazer com a resposta de V. S•, 
perdoe a insistência: V. S• tomou especificamente providências no sentido do · 
problema de nacionalidade dele ou da tortura? 

O SR. VAL!ô:RIO JOSf: GONÇALVES.,..- Exato, Senador, porque o 
fato é envolvimento policial. · 

O SR. GILV AN ROCHA -Não creio que seja a função da Delegacia 
do Trabalho estar zelando por provãvel irregularidade de nacionalidade .. Não 
creio que esta seja a função da Delegacia. Vejo perfeitamente que esta não~ a 
função do Delegado, permita-me a franqueza. A função do delegado é outra, 
ê a de apurar denúncia de tortura, sem interessar saber se fulano é belga, bra
sileiro ou sueco. E a Lei dos Estr~geiros estã aí, para que o País se sinta pro
tegido neste tipo de setor. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Delegado, há uma denúncia quealgumas 
firmas de Brasília não pagam adicional de insalubridade para o pessoal que 
trabalha em câmaras frigoríficas, e do adicional noturno para os que traba
lham mais de oito horas por dia. 

O SR.VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tenho, na ârea, oito médicos 
do trabalho. Posso dizer a V. Ex• que as multas de periculosidade e insalubri
dade são as mais altas na nossa Legi_sl;:lção. Pode acontecer que num desses 
casos - notificamos 93 emPresas na área de periculosidade e insalubridade 
- pode ser que o denunciante seja um caso coincidente do fato de esta em
presa já ter sido multada. 

O SR. PASSOS PORTO- Confesso a V. Ex• que as suas respostas, de 
certa forma, me informaram que a Delegacia tem conhecimento. O que se 
sente, ou por deficiência de pessoal ou pela própria filosofia do trabalho, é 
que a Delegacia ainda n_ão se comoveu com o problema de uma forma genéri
ca. Quer dizer, o comerciârio e outras categorias de empregados em Brasflia 
devem estar sofrendo esse tipo de punição e de pressão, fruto, inclusive, do 
desemprego jã no Distrito Federal. As firmas sabem que existem elementos 
no mercado para qualquer hora. Então, estabelecem um código de trabalho, 
que não se pode admitir nunca num País como este, na Sede do Governo, no 
ano de 1980. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Também acho. 

O SR. PASSOS PORTO- Pediria a V. S•, que poderâ até contar com o 
apoio da Comissão do Distrito Federal, conversar com o Ministro do Traba
lho, para que se possa prover a Delegacia dos recursos, tanto humanos como 
de disponibilidade de recursos financeiros, para que possa ser exercido, na 
Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Federal, um esquema padrão de 
assistência ao trabalhador no Pãís. 

Confesso - aliás, eu não, a imPrensa brasileira, a imprensa internacio
nal, porque até a esta foi levado o problema, tal a coisa inusitada- que se es
peraria que na Sede do Governo não ocorresse uma coisa dessas. 

Realmente, V. S• procura cumprir o seu dever dentro da lei, quando 
queríamos que, alêm da interpretação da lei que a Delegacia Regional do 
Trabalho estivesse a serviço do trabalhador. Sempre a serviço do trabalha
dor, pCsquisarido, buscando dar solução a esses problemas que são primários. 
Pensava que no Brasil não se precisaria mais se- usar esse tipo, porque inclusi
ve aqui estamos exorbitando da nossa competência. A Comissão do Distrito 
Federal não pode envolver-se_ com esse tipo de assunto, porque não é da sua 
competência. No entanto, em face dos ac-ontecimentos, exorbitantes também, 
porque esta Comissão passou a ser um foro de queixas, de reclamações, de as
pirações, de ansiedades da sociedade de Brasília, que não tem para quem ape
lar. Só pode apelar para o Congresso Nacional e, em particular, para a Co
missão do Distrito Federal. 

Depois, em reunião da Comissão do DiStrito Federal, vamos fazer uma 
avaliação do depoimento do Delegado Regional do Trabalho, e ver se devere
mos prosseguir convidando outras pessoas que possam esclarecer, de uma vez 
por todas, para que não ocorram em Brasília situações dramáticas, que só 
quem esteve aqui na sessão secreta ê que poderia constatar o que ouvimos e 
que nos causou o maior estarrecimento. Inclusive a volta do Presidente do 
Sindicato, aqui, para ver como faremos uma fórmula de uma boa coexistên
cia, sobretudo, humana, entre o capital e o trabalho no Distrital Federal. 

Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)- Concedo a palavra ao Sena
dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, praticamente os Srs. Se
nadores esgotaram o que eu perguntaria ao Sr. Delegado. Apenas farei algu
mas colocações. 

Primeiro, a insistência de que seja ouVido o Presidente do Sindicato, o 
Sr. Delegado, evidentemente sob sigilo, e as comerciârias. 

Tenho em mãos, aqui, depoimento de vãrias comerciárias, depoimentos 
esses que não vou ler, porque realmente entristecem. Tenho a certeza de que 
V. S•, ao tomar conhecimento- e são documentos recentes- verificará a se
riedade, e não só pelo aspecto que elas declaram, como pela atualidade desses 
depoimentos. Esta a primeira insistência. 

A segunda: deixando o problema do aspecto da sala ou cárcere privado, 
os problemas de as comerciãrias terem que se despir, às vezes em público, 
como ouvimos aqui no depoimento secreto, V. S• lembrou o art. 626 da Con
solidação das Leis do Trabalho, que diz da segurança, da medicina e, sobretu
do, do aspecto higiênico. Pergunto a V. S'- nessa inspeção que foi feita, em 
função dessas denúncias que chegaram ao seu conhecimento, nesse relatório 
dos inspetores, eles percebem alguma falha em função de segurança e higiene 
no trabalho nessas lojas? Isso foi detectado? 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Foi detectado, sim. Em al
guns casos, sim, Senador. Noutros casos, não. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com a detectação desses casos, quais fo
ram as providências tomadas pela Delegacia? São casos que mereceriam, por 
exemplo, a interdiçãO da: própria loja, do supermercado? 

O SR. VALÉRIO JOSf: GONÇALVES- Vou passar a resposta para o 
meu 'Diretor da área de Fiscalização o Dr. Expedido Borges Lima. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Nas inspeções que fizemos, Sr. 
Senador, verificamos realmente que na parte de medicina e segurança do tra
balho não existia nada mais do que a burocracia. Então, de ordem do Sr. De
legado, retiramos todos os inspetores. Fizemos comandos especiais para fis
calizar exclusivamente segurança e medicina do trabalho, tomando por base 
categorias profissionaiS, como professores, na rede particular, construção ci
vil, comércio em geral, nas grandes empresas, porque esse tico-tico de fiscali
zação que outrora se fazia em Brasília, além de ser heterogêneo, não vinha 
atender a necessidade do trabalhador. Isso f01 ínciativa nova. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tico-tico? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Uma firminha aqui, uma firmi
nha acolá. 
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O SR. ITAMAR FRANCO:.__ Permita-me uma interrupção. Quer dizer 
que até então ... Gostaria que V. Ex• determinasse a data. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA - Até sete meses atrãs. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Até sete meses atrãs a esse tipo defiscali· 
zação na parte de segurança, medicina e higiene do trabalho não se procedia 
aqui, em Brasflia? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA - Era Inexistente. Muito pri
mãrio. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Primãrio ou inexistente? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Era inexistente, porque não ha-
via nada. Mal se procuravam os extintores. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Isso hã sete meses na Capital Federal. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA - f:. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Complementaria a seguinte pergunta ao 
Sr.~ se me permitisse. 

Então, foi detectada inclusive essa falha nessas lojas, nos supermercados 
- não importa determinã-los. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- No comércio e na indústria em 
geral. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ A pergunta que agora faço é assim fron
tal: nessa detectação, percebeu o Sr. que poderia ser fechado o supermercado, 
a loja, naquele instante? 

O SR. EXPEDITO BROGES LIMA - Pode, sim, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Face à falta de higienização. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- ... desde que obedecidos os pra
zos legais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quais são os prazos legais? Os Srs. deram 
essa notificação? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Damos um prazo de 30 dias, 60 
dias e, no caso de não cumprimento, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- E os prazos foram dados? Foram notifi· 
cados? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- f'oram dados. Tenho aqui: 70 
notificações sobre segurança; 93 notificações de segurança- e medicina. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E me diga neste instante o seguinte: das 
notifiCações que· ó~Senhor deu, lembra a data de uma delas, numa loja qual
quer ou num supermercado qualquer? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA - Demos vârias. 
O SR. ITAMAR FRANCO- Um exemplo qualquer, sem citar o nome 

da loja, uma data qualquer de que o Senhor se recorde. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Não posso precisar a data, mas 
posso precisar os meses: setembro e outubro. 

O SR. lT AMAR FRANCO - O Senhor jã voltou para verificar se fo
ram cumpridas? 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA-"Não deram ainda os 30 dias. 30, 
60 dias, são notificados ... 

O SR. lT AMAR FRANCO- Notificados, esses 30 dias que jã se passa
ram~ nenhuma delas ... 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA -Não, porque é coisa nova, é fato 
novo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas o Sr. falou setembro. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Foi em setembro. Estamos em 
outubro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim, estamos em outubro, mas estamos 
numa data avançada do mês de outubro. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Agora estâ se voltando com as 
notificações para Ver o cumprimento. Vou citar um caso: notificamos a UDF 
para construir refeitório. 

O SR. ITAMAR FRANCCI-lsso que gostaria de saber. Inclusive mi· 
nha pergunta seria cm relação ... 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA - Demos um prazo de 60 dias. 
Eles acharam que era uma coisa absurda, mas a lei dizia, e nós o obrigamos a 
construir. Daqui a óO dias, voltaremos à empresa. Se não tiverem construído, 
a primeira coisa é lavrar o auto de infração~ Persistindo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, por obséquio, quer dizer que no 
própr-io serviço público federal notou-se a ocorrência de irregularidades. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Naturalmente. Era inexistente, 
realmente ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Inclusive no setor do serviço público fe
deral. Quero caracterizar bem isto. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Não, porque a UDF nãó é ser
viço público federal. 1:. universidade particular. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Estou perguntando se no serviço público 
federal foi feita alguma inspeção. 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA- Ainda não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ainda não. Veja que estou querendo diri
gir a pergunta ... 

O SR. EXPEDITO BORGES LIMA -Chegaremos lã. Temos um caso 
presente. Hoje mandamos uma coiniSsão de médicos, inspetores, para ver o 
desabamento da Caixa Econômíca ein Taguaiinga. Para qu~·? Pc1ra localizar a 
turma de inspetores que está fiscalizando segurança e medicina na área da 
construção civil, para ver q_ue empresa foi aquela. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr: Delegado, quer dizer que o Sr. con
corda - aliãs, no seu piinielro próprio depoimento dã a entender isto, e te
mos que lamentar, sobretuçlo que se passa na Capital Federal - que, por 
maior esforço que tenha a Delegacia, ela não tem a devida estrutura para, di
gamos, cumprir as suas obrigações, porque, pelo relatório; evidentemente o 
relatório que chegou às nossas mãos agora, ri uma rãpida visão, que é uma vi
são que exige uma mentalização muito râpida, percebo aqui, quando o Se
nhor diz: o número de inspetores lotados na Delegacia- 45; lotação da Dele
gacia - 56. E em lotação ideal de inspetores isso vai a 260. Esses números 
correspondem ao que o Sr. precisaria ·na Sua Delegacia? Não sei se li mal esse 
número. 

O SR. V ALf:RIO JOSt:. GONÇALVES - Não digo 270, Senadores, 
mas 100 a 120 inspetores. 

O SR. ITAMAR FRANCO- 160? 

O SR. VALt:.RIO JOSt:. GONÇALVES- Sim, 160. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Acha V. S• que necessitaria desse núme
ro? Pergunto-lhe: isso tem sido levado às autoridades superiores do Minis
téri-o do Trabalho? 

O SR. VALt:.RIO JOSf: GONÇALVES- Senador, quando assumi a 
Delegacia, havia 15 inspetores. Levei o assunto ao Ministro, e estamos trans
ferindo esse pessoal de outros Estados p_a~~ o Distrito ~ederal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas isso é uma transferência mínima, V. 
S' disse lO ou II. 

O SR. VALÉRIO JOSt:. GONÇALVES- É, mas custa muito caro. 

O SR. PASSOS PORTO (fora do microfone) - Inaudível. 

O SR. V ALt:.RIO JOSf: GONÇALVES - Isso aí também jã se tentou, 
mas é problema do DASP, Senador. Não entro no mérito da coisa. 

O SR. PASSOS PORTO - Se o Ministério pedir, o DASP faz. 

O SR. ITAMAR FRANCO::- Insistiria na pergunta: as autoridades su
periores do Ministério do Trabalho têm conhecimento da falta de estrutura 
para o funcionamento da Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Fede
ral? 

O SR. V ALf:RIO JOSf: GONÇALVES- Têm conhecimento. Na ver· 
dade, fui para lã exatamente para isto, para montar a Delegacia~ estruturar a 
Delegacia. Faz 7 meses que estou na Delegacia. Jã conseguimos muita coisa. 
Tanto que~ nessa ârea de prevenção de acidentes, comunico a V. Ex's que 
conseguimos em Brasília um fato inédito, inclusive colocar o empresârio na 
campanha de prevenção de acidente do trabalho. Temos ai uma campanha 
especial de prevenção de acidentes, a CEPAT, que se vái encerrar agora. A 
duração dessa campanha é de 5 meses. Foi gasto por semana, nessa campa
nha, SOO mil cruzeiros por semana, motivando toda a comunidade, trabalha
dor e empregado. Conseguimos um bom resultado. Com isso~ baixamos o 
índice de acidente de trabalho no Distrito Federal. Agora estamos cobrando 
também com os inspetores do trabalho. Primeiro damos a orientação e agora 
estamos cobrando coercitiVamente com oS n(issos inspetores. Temos 408 CE
PATs no Distrito Federal. Fora isso, também tivemos a Semana de Pre
venção de Acidentes do Trabalho, muito boa, e teremos agora, domingo, o 
Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, em Brasília. E a 
tendência do Ministério ... 
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O SR. PASSOS PORTO- Enquanto não se resolver esse problema, já 
se sabe que não adianta nada, porque esse operãrio, na forma em que estã aí, 
ele jâ é um acidentado permanente. Então, ele está acidentado porque não 
pode ir ao Sanitãrio, estã acidentado porque trabalha de 6 horas da manhã 
até 10 da noite, estã acidentado porque ganha salãrio, tem de ficar nu. Então~ 
ele jã é um acidentado. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- É, Senador, mas estamos ten
tando exatamente partir do zero, de zero e chegar ao nlâximo. 

O SR. PASSOS PORTO - Estou fazendo uma crítica ao meu País, e 
não a V. S•, porque V. S• é como eu, gente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Exatamente, Sr. Delegado. Nem no inte
rior do País se poderia admitir isso. O Senador Passos Pôrto há pouco brin~ 
cou com o Senador Gilvan Rocha, dizendo que nem em Sergipe não podemos 
admitir que em lugar algum do País aconteça o que estã acontecendo, sobre
tudo na Capital Federal. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Concordo também. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Este é o ponto que choca, não só no seu 
aspecto humano, dos Direitos Humanos desses comerciãrios, como, sobretu
do, que se passe aqui, às vistaS do Palácio do Planalto. 

Para terminar, gostaria que tão logo V. S• tivesse o resultado dessas no
vas inspeções nessas frrmas, quanto à higiene e seg-urança do trabalho, a Co
missão fosse notificada do relatório e quais as providências tomadas. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- O farei com muito prazer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E insistir na convocação do Delegado e 
das comerciárias sob sigilo. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com a palavra o nobre De
putado Alceu Collares. 

O SR. ALCEU COLLARES '-Em primeiro lugar, Sr. Presidente, agra
deço-a-v. Ex• a oportunidade que dá a este Deputado de manifestar a sua opi
nião na Comissão do Di$tríto Federal. Embora especificamente não tenha 
como incumbência esse tipo de trabalho ou de competência, a Comissão do 
Distrito Federal está inquestionavelmente, com esta reunião, prestando um 
serviço da mais alta relevância ao Governo, a todos nós, ao Delegado de Tra
balho, ao Sindicato que quer se fortalecer, aos próprios patrões que devem 
obedecer às leis e que não podem, por maior que seja a ambição e o risco de 
cada um, não podem ultrapassar aqueles limites de respeito à criatura huma
na. 

O Congresso Nacional, através desta Comissão, cumpre uma tarefa mui
to importante. É de se imaginar, como eu imaginava, e depois pude constatar 
quando compareci a uma reunião no SESC com 300 ou 400 comerciãrios, e 
ouvi os mais dramáticos Qepoimentos, que, nós, como homens públicos, te
mos uma obrigação muito grande. E, quando digo homens públicos, estou in
cluindo o Delegado do Trabalho, que desempenha urrla função pública, e de
sejamos que S. S• possa s_air-se o- inelhor possível no desempenho das suas ta
refas; assim também cOmo os inspetores de trabalho, que possam ter a exata 
noção do cumprimenro do dever sagrado dessa função, que é altamente ~m
portante para a tentativa de conciliar capital com trabalho, que, me parece, é 
uma conversa, é uma falácia. Ao longo de todo tempo não se conseguiu ainda 
essa compatibilização. ~ uma luta permanente. 

Também me congratulo com o Senador Passos Pôrto, integrante do Par
tido do Governo, por todas as suas colocações, principalmente pela preocu
pação que tem de levar ao conhecimento de seu Partido essas situações que 
estão ocorrendo no Distrito Federal. Tomara que isso não aconteça no resto 
do Brasil. 

Desses depoimentos, um deles me marcou profundamente, provavel
mente a moça tenha sido marcada para o resto de sua existência, o depoimen
to, me parece, que de uma senhora casada, com filhos, me dizendo que um 
dia fora submetida a uma dessas inspeções, estava nua, e passou um gerente e 
mandou que se metesse a mão na vagina da senhora, porque cabia um litro de 
uísque lã dentro. Isto é uma coisa que não podemos permitir que aconteça em 
nenhuma parte do Brasil._ Para todos não, por menor que seja a responsabili
dade pública, há necessidade, por uma questão eminentemente humana, até 
sem função, se o cidadão tem consciência da sua condição de cidadão e um 
dia constatar um fato desses, não pode fazer como Pilatos e lavar as mãos. 
Lamentavelmente, tanto a Delegacia de Trabalho como esse relatório que 
vem agora do Sr. Paulo Alencar Rossi, que chego ti à conclusão de que deter
minado caso se constituía em injúria e, por isto, a ação do crime de ação pri~ 
vada, à ofendida é que cabia acionar o Poder Judiciário. Parece-me uma exor
bitância ou uma interpretação profundamente distorcida do que deva ser a 
tarefa da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, da 

própria Justiça do Trabalho, que criadas foram todas para proteger, no con
trato de trabalho, a parte mais fraca, como disse o eminente Senador, o em
pregador não precisa de proteção. Ele não precisa de proteção, ele se protege, 
e olha que se protege muito bem, sabe proteger-se. 

Então, todo esse instrumental criado pelo Estado é para proteger a figu
ra do trabalhador. 

No caso dessas moças, a situação atinge as raias das Coisas inconcebíveis. 
Tenho certeza de que senadores, como eu e outros, só tomamos consciência 
da gravidade quando ficamos conhecendo de perto. Por ouvir dizer, pela im
prensa, provavelmente pode haver um exagero, mas quando tomamos conhe
cimento do fato concreto como estã aqui, eminente Delegado - o Sindicato 
tem tudo isto há coisa de dois meses -_ora, esta me parece, Delegado, uma 
tarefa exclusiva da Delegacia Regional do Trabalho. Se o Sindicato pode con
viver em harmonia com o Delegado do Trabalho, este pode pedir, permanen
temente, que essas criaturas façam esses depoimentos lã dentro da Delegacia 
e imediatamente se faça o que se puder fazer para coibir abusos dessa nature-
za. 

Não me parece tenha ~agido bem o Ministério do Trabalho, através do 
Sr. Rossi, nem a Delegacia Regional do Trabalho, no momento em que, to
mando conhecimento da denúncia feita pelo Sindicato - e o Sindicato tam
bém tem esta função, ele é um órgão que auxilia o Estado no desempenho de 
suas tarefas-; ora, se a Direção do Sindicato faz denúncias, o que cabe ime
diatamente? Não é ir lá verifiCar se os fatos estão ocorrendo, mas sim a au
diência dos denunciantes, isto é, o Presidente do Sindicato e todas as pessoas 
que foram vítimas de maus tratos, porque esta é a verdade, ·não é injúria ne
nhuma. O que há é ofensa ao decoro, à dignidade d~ criatura humana com 
maus tratos, que nenhum de nós gostãria- que acontecõsse com nenhuma pes
soa no Brasil. Cabe à De1egacia Regional do Trabalho abrir a síndicância, 
pois é da sua natureza, é da sua competência, ê da sua atribuição ouvir o Pre
sidente. Se, porventura, o Presidente do Sindicato estiver levantando falso 
testemunho, imediatamente que se processe o Presidente do Sindicato que es
tá exorbitando do cumprimento do seu dever. O que está acontecendo com o 
nosso companheiro Neves é que ele vem desde há muito tempo, não é agora 
que isto vem acontecendo, já faz muito tempo que ele vem denunciando. A 
oportunidade que se faz é convidar para que ele vá junto com os ínspetores? 
Não. Tem que se ouvir, e ouvir em sigilo meu eminente Delegado Regional 
do Trabalho do Distrito Federal, ouvir em sigilo, porque se sabe que a classe 
patronal tem um código de honra entre eles. No moJUento em que o emprega
do faz uma reclamação na Justiça do Trabalho, e hoje quase ninguém recla
ma mais, Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO - Fica na lista negra. 

O SR. ALCEU COLLARES - Além da lista negra, o problema do 
Fundo de Garanti~, que possibilita que o empregado seja imediatamente dis
pensado sem quaisquer ónus para a empresa. V. Ex• disse muito bem, com a 
abundância da mão-de-obra não se pode, de maneira nenhuma, deixar de 
preservar, de proteger aqueles que conseguiram uma oportunidade de empre
go. Por exemplo, se se pudesse examinar e em Brasília tem sido, e V. Ex•, Sr. 
Delegado, trouxe à colação o problema de acidente do trabalho- em face da 
corrida da construção civil, Brasília alcançou índices de acidentes do trabalho 
verdadeiramente alarmantes. 

O SR. VALÊRIO JOSÉ GONÇALVES- Alcançou. 

O SR. ALCEU COLLARES- Verdadeiramente alarmantes, porque a 
pessoa despreparada, para conseguir uma oportunidade de emprego, acaba 
dizendo que é pedreiro, acaba dizendo que é marceneiro. Dão-lhe o emprego, 
e ele vai lá. Daí um pouco estã com o dedo cortado, está com a mão cortada. 
A necessidade de a criatura trabalhar, e ter uma oportunidade de emprego, 
para levar o pão para os filhos, a leva a essas aventuras. Não é que esse ho
mem queira enganar o empregador. Ela precisa de emprego. Neste aspecto os 
acidentes de trabalho no Brasil têm sido uma coisa fantástica, e a redução de 
acidentes do trabalho, Sr. Delegado, se deu em conseqüência de manobras le
gislativas, porque a maior parte dos acidentes do trabalho não chegam sequer 
ao conhecimento de V. S• 

O SR. VALÊRIO JOSÉ GONÇALVES- Pode ser. Isto pode ocorrer. 

O SR. ALCEU COLLARES- A_maioria g_os acidentes de trabalho não 
é registrado no Brasil. 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Posso confirmar a V. Ex• que 
não compactuo com essas coisas. 

O SR. ALCEU COLLARES- Hã o problema da jornada de trabalho, 
principalmente no transporte coletivo. 

Por incrível que pareça, Srs. Senadores, às vezes somos transportados 
por h9mens que estão trabalhando há 16 horas. No guidão, quem trabalha 16 
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horas estã correndo risco de vida, colocando todo o patrimônio da empresa 
em risco, principalmente os passageiros. Isto nunca conseguiram acabar no 
Brasil. Tenho denunciado se:mpre na Câmara dos Deputados. 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Nobre Deputado Alceu 
Collares, posso confirmar a V. Ex' que isto em Brasília não ocorre. O Sindi
cato é atuante, como os inspetores do trabalho. Temos ex!);tarr.ente resoivido 
esse problema em Brasflia. 

O SR. ALCEU COLLARES - Veja como V. S• ... 

O SR. VALfRIO JOSÉ GONÇALVES- Posso confirmar. 

O SR. ALCEU COLLARES- Na Câmara dos Deputados os motoris
t~s são obrigados a tr&balhar 100 horas a mais. Isto, m:: verdade,.! o dobr'J da 
jornadü de trabalho. Entram, às vezes, às 6 hora& da -rJanh[: e saem a rpeia
noite daqui de dentro. 

O SR. V ALf:RIO JOSÉ GONÇALVES- Eles não são sindicalizados, 
Sr. Deputado. 

O SR. l.LCEU COLLARES --Elos são CLT. 

O SR. V AL!Õ:RIO JOSf: GONÇALVES - Eles não são sindicalizados, 
senão o Sinc;icatc teria denunciado à Delegacia do Trabalho. 

O SR. ALCEU COLLARES- Não. Tenha paciência. Aí V. S• comete 
um erro muito grande e compromete, inclusive, o exercício da sua função. 

O SR. VALÉRIO JOS!'i GONÇALVES- Não. Não comprometo. 

O SR. ALCEU COLLARES - Compromete o exercício de sua função. 
O trabalhador sindicalizado ou não sindicalizado merece a atenção de V. S• 

O SR. V ALê.R!O JOSf: GCNÇAL VES-Tem i tutela da Delegacia do 
Trabalho. O Delegado do Trabalho não tomou conhecimento desse caso. 

O SR. ALCEU COLLA RES - Sindicalizado ou não, o Ministério do 
Trabalho estã aí para protegê-lo. 

O S'l. V ALÉRIO JOS!'i GONÇALVES- TranqUilo. Concordo. Tem a 
tutela da Delega~ia. 

O SR. ALCEU COLLAREG - Com relação de emprego, sem relação 
de emprego, não importa. 

1\T o momento em qu~ V. S• faz a afirmação de que esses casos são de ação 
pública e, por isso, foge h sua com;;>etênciz., óra,-CólíVêiiãai:nos quand,:, o cri~ 
me é de ação pública, qualquer autoridad~ que dC~e tomar conhecimento 
obrl.gada está a pedir que a autoridaae COmpetente inicie Os processos compe-
tentes. Mru: aí. Sr. Delegado Regiona!, permita~me que diga que h&. uma con~ 
tradição entre o depoimento de V. S• e o de-poimento do Sr. Rossi. Ele disse 
que é crime de ação privada. v. s• diz que é crime "rle aÇã"õ pública. 

Creia que toda essa argumentação, todas as interpelações que estamos 
fazendo têm como único objetivo exatamente isto: a preOcupação de melho
rar <lS condiç3es de Trãbalho para o cperârio de Brasília. Por exemplo, hã 
convenções de trabalho, a própria lei, prevêem a construção de creches, quan
do há determinado número de errpreg1das. Sei que os patrõ~s, em nenhuma 
parte do Brasil, cumprCrli essa determ~.-1ação. O probler,1a da fiscalização aí, 
por mais eficiente que seja, ênCOntra· Sempre obstáculos, quaSe intransponí
vei~. No entanto, se a fio;c<:!lização for dura, for rigorosa, ·se m-andar feChar a 
casa, e pode fazê-lo, a casa que comete dnco ou seis crimes contra os direitos 
sociais do trabalhador não merece continuar funcionando, porque estã explo
rando a mão-de-obra e colocando em risco a saúde dos operários. 

Por isto, Ceixo aqui esta minha intervenção. Primei!..,, cumprimentando 
a Comissão do Distrito Federal, que- e talvez nem seja pfopriamente da sua 
competência, das suas atribuições - pr<;sta, Srs. Senadores, um serviço do 
maiS aito relevo no canpo social, isto é, são irmãs nossas que estão sendo 
submetidas ao um vexame, a uma humilhação, maus tratos. Quaisquer que 
fossem as nossas funções, se fizermos, como esta Comissão esta fazendo, esta
remos prestando um bom serviço. Presta-o S. S•, o Dr Delegado, quando 
aqui comparece para examinarmos reciprocamente as nossas falhas, porque, 
humanos que somos podemos ter falhado. V. S• pode ter falhado, como tam~ 
bém nós, que talvez estejamos fazendo muito tardiamer..te a denúncia jessa 
situação toda que se passa no Dístrito Federal. Portanto, ninguém sai mal 
desta nossa reunião. Sr. Delegado. Todos nós saímos bem. Sai bem o Sindica~ 
to, saem bem os Srs. Senadores, sai bem V. S•. Por quê? Por que estamos dis
cutindo, e, no morJ<mto em que começamos a disr.utit, começamos a encon
trar novos caminhos para qut:- cada um de nós possa melhor cumprir as nos
sas funções. 

O SR. PASSOS PORTO -Só uma pergunta, de que me esquecera: as 
moças tamôém decunciaram aqui que há um~. dificuldade na sindicalização 
dos comérciários do Distrito Ft"deral, porque toda vez que uma empresa sabe 
que está alguém lâ como agente do Sindicato para filiação, qUem se filiar eles 

demitem, porque não querem que nenhum dos comerd.ârios ou ccmerciárias 
sejam s~ndicalizados. 

O SR. V ALf:RIO JOSÉ GONÇALVES - Não tenho o número exato 
dos trabalhadores sindicalizados em Biasíll3~-mas prometo a V. L>:' maridar 
um relató;io dos trabalhadores sindicaHzaaos. 

O SR. PASSOS PORTO- Dos que são sindica;izt::!·.:."'\ e:!:-.. .:; que nãc 
são sindicalizados. 

O SR. V ALtRIO JOSf: GONÇALVES- A prir.1oira vez que ouço, que 
chegou ao meu conhecimento o fato, foi por este pronunciamento de V. Ex• 

O SR. PAS.SOS PORTO- Foi feito aqui, em Comissão, e peço o teste
munho dos demais Colegas 

O SR. V ALÉRIO JOSÉ GONÇALVES - Agradeço, inclaslve, z cola
boração de V. Ex' Um dos objetivos principais desta Delegacia é exatamente 
promover a sindicalização. 

O SR. PASSOS PÚRTO- Pois, então peço que V. S• v<ja v seguinte: os 
que jâ estão siridicalizados e quantos O.ão o estão. E.. fácil d~ ver quantos não l 
são, porque jã auunciararn aqui que não podem sindicalizar-se porque tocios 
os sindicalizados eles mandam demitir po! justa causa. 

O SR. V ALÍ:RIO JOSÉ GONÇALVES - Agradeço a colaboração de 
V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santiilo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, me permita mais 
uma intervenção ligeira. -

Em primeiro lugai-, informO que o Sindicato dos Empregados no Comér
cio de Brasília nunca foi chamado ou convocado a partic:pai, a <lprt.sentar a 
qualquer órgão, ou a qualquer autoridade, quer da Delegacia, quer do Minis
tério do Trabalho, provas ou testemunhas das denúncias q11e vem formulado 
of:.cialmente, pelo mencs de 12 de junho do corrente ano par:1 cio. 

Aqui posso testemunhar que, tendo sido trazida a dcnúnc:a pelo Presi
d~nte do Sindicato e tendo-me referido, no momento,' que seria neccssãria a 
convocação de testemunhas, essas testemunhas forarr. orov·icienc:adas no 
mesmo d;a. Invoco aqui o testemunho de V. Ex• e dos cteffiais membros desta 
Comissão. 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Brasflia informa também 
que a existência da lista Pegra e;n Brasília não é apenas no Sf'tl'lr cumerciário, 
como também nos demais setores trabalhista desta Cãpital. Informa também 
que o pPJblema dd sindicalização não se refere apena.s aos cvmerciãrios. 
Como já havia referiáo anteriormente, várias empresas dr,:;mitem seus funcio
nários sindicalizados e não admitem nem mesmo que esses funciorJ.ãrios, esses 
comerciãrios solicitem a assistência sir~dical, não admitem que eles compa
reçam às reuniões do Sindicato, que solicitem a as...i.st~:ucia do Sindicato, e 
discrimina.n também os sindicalizad_os. Não é apenas no que diL r.~spdto aos 
comerciários, como tamb:§m- em outros setores de traba1h:-,c'or,:.:: d:.J Distrito 
Federal. 

Pergunto, finalmente, ao Sr Delegado se V. S• e os inspetores nesses 7 
!11e~e:s. jã se reuniram alg:Ima vez com os diretúres sindi:-~is, C01Jl t Presidente 
do Sütdicato dos Empregados no Co~ércio, pelo menos para discutir toda 
essa problemática da relação do trabalho na área de Bnsília 

O SR."VALÉR!O JOSf: GONÇALVES- Comunico e V. Ex• quejâ fi. 
zemos várias reuniões na Delegacia do Trabalho com os dire~ores e os diri
gentes de Sindicato. Infelizmente, posso confirmar, estão eles presentes, pou
cos colaboraram com a Delegacia do Trabalho no sentido de resolver o 
problema do trabalhador. E digo isso sempre, convoquei os próprios dirigen· 
i:es sindicais. Uma das primeiras ações minhas na Delegacia foi para discutir 
com relação ao 19 de Maio, por exemplo. Não tive a mínima colaboração de 
um, três ou quatro pessoas do Sindicato. Segundo, com relação aos diretores 
da casa, da Delegacia do Trabalho, temos feito várias reuniões cem dirigentes 
de Sindicatos. Reuniões com ós- dirctores da casa, diretores de fiscalização, 
diretor de medicina do trabalho e outros diretores da casa. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Com a presença dos dirie:ntes sin
dicais convidados ou convocados para participar? 

O SR. V ALÉR!O JOSf: GONÇALVES - Para começar, a Delegacia 
está de portas abertlJs. sempre que o dirigente siridical queira. Não precisamos 
estabelecer um protocolo de convocar o dirigente sindical para discutir com 
os funciOnários da Delegacia. A qualquer momento que c dirigente sindical 
solicitar ao delegado, não tenha dúvida que será recebido ... (Inaudível) espe
cifica.· 
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O SR. HENRIQUE SANTILLO- Fiz uma pergunta bastante especffi
ca. Queria saber se nesí:es sete meses, po.-que anteriormente V. S• ... 

O SR. V ALÉRIO JOS!'l GONÇALVES - Já houve algumas reuniões 
com dirigentes sindicais ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Os dirigentes sindicais foram convi
dados apenas para essa do 19 de Maio ou houve mais algumas? 

O SR. VALflRIO JOSfl GONÇALVES- Acho que tive mais outras. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Essa do 1• de Maio foi para fazer a 
festa oficiai dos trabalhadores? 

O SR. VALflRIO JOS!'l GONÇALVES -Também tivemos outras. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Uma festa oficial dos trabalhado
res. Mas outras especificamente para tratar de assuntos como este? 

O SR. VALÉRIO JOSÉ GONÇALVES- Tivemos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLG- D, insalubridaJe, de respeito õ; leis 
trabalhistas, etc.? -

O SR. VALÉRfO JOSfl GONÇALVES- Nós temos. Aliás, ;.oguei a 
Deiegacia andando com determinad-as normas. O_ di!igcnte sindical, qu:.mdo 
ptecisa ou deseja uma fiscalização, Iú~nda um oficiO à Delegacia, o Delegado 
do Trabalho manda fazer a inspeção e faz um ofício ao dirigente s\ndical, 
dand<J o resultado da fistalização da inspeção. Não quer diz:r que não pode" 
mos nos reunir a qualquer hora, a qualquer momento. A Delegacia estâ aber
ta .. , 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- A Delegacia respondeu oficialmente 
ao Presidente do Sindicato à denúncia que ele lhe havia formulado a req_pei~ 
to ... 

O SR. V ALf:R!O JOSfl GONÇALVES - Jã respondeu. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Apenas não foi convidado pa'" ofe-
recer o seu depoimento, e levar testemunhas ao processo de sindir.ãncia? 

Q SR. V ALf:RIO JOSfl GONÇALVES - Exatamente. (Inauéívd) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -- A siudicância não ocorr<u. 

O SR. VALflRIO JOSfl GONÇALVES- Ocoqeu a fiScalização. 

O SR. PASSOS P0R10 - E ele respondeu à fiscalizar.ão. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não houve uma sirdici.ncia. 

O SR. VALflRIO JOSJ:. GONÇALVES- Não houve. 

O SR. PASSOS PORTO- Recebeu a denúncia. Fez a inspeção ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Fez a inspeção. Concluiu pela nega
tiva total e absoluta, e respondeu. Bem~ diante do fato novo~ que acabei de ci~ 
tar aqui aos demais membros da Com;ssão, pelo me~os 32 comerciária& que, 
em sigilo, formularam o seu depoim~nto, confirmando as denúncias, diante • 
do próprio relatório do Sr. Raul Alencar Rossi, perguntaria se, neste caso. a 
Delegacia abriria a sindicância? 

O SR. VALf:RIO JOSÉ GONÇALVES- Nobre S:nador, a Delegacia 
pode inclusive abrir um inquérito para apurar es&a-aenúO.Cia, mas;-·a partir 
dessa d!ligência feit3, constatamos muito pouco pa:-a abrir inquérito, mesmo, 
cor.statar o fato ... (Apartes simultâneos, fora d0 microfone.) (Inaudivel) 

Não, não encontrei nada, exatamente no sentido da gravidade do fato 
apresentado pelo Sindicato. Agora ... 

O SR. PASSOS PORTO- Com a denúncia que acabamos de fazer, jâ 
não são mais eles, senadores de ambos os partidos ... (Inaudível) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estamos sendo porta-vozes das de
núncias formuladas. 

O SR. V ALflRIO JOSÉ GONÇALVES - Respeitando, inclusive, o in
teresse do Senado. Como Delegado do Trabalho, abrirei inquérito na Delega
cia, mas quero contar com a colaboração dos Srs. Senadores e dos Sr:s. Depu
tados. (Inaudível) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Lógico. A colaboração dos 
membros desta Casa~ inequívoca. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não havendo mais indaga
dores, a Presidência agradece a presença do Sr. Delegado Regional do Traba
lho, a presença dos eminentes colegas que aqui compareceram e debateram 
com tanto interesse, e também a colaboração que nos prestou o eminente De~ 
putado Alceu Collares. c' 

Muito Obrigado. Estâ encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 18 horas e 11 minutos.) 

• 
COM!SSOES PERMANENTES 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS (CT) (•) 

8• REUNiÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA 
EM 18 DE SETEMBRO DE !980. 

Às dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta. sob 
a Presidência do Senador Vicente Vuolo, Presidente em exercicio, na sala de 
Comissões do Bloco .. B", Anexo dois, do Senado Federal, Núne--se, extraor
di:.lariamente, a Comiss_ão- de Transportes, Coniunicações e Obras Públicas, 
com a presença dos Senhores Senadores, Affcn.:o Camar.go, Passos Pôrto e 
Orestes Quércia. 

Deixam de comparecer, por ·motivo justificado, os Senhores SenaL.ores 
Pedro Pedrossian, Evandro Carreira e Lâzaro Barboza. 

Havendo número regimental, o Sr, Pre;:~ident~ declara abertos os trabak 
lhos, e dispensa a leitura da ;\t4 da reunião ante.rior, qae ~dada como apru~ 
vada. 

Prosseguin1o, o 5enhor ~resid~nte -concede a pah.vrr-; ao Sen_hor Senador 
P4ssos f'ôrto, qt.:.e emite par::cer favorável ao Pro}..:.to fi.e :...ei dtt. Câmara n' 42, 
de 1980, que "dã nova redação ao artigo 50 do Decreto-lel n' 32, de !8 d' nv
vembro de 1966, que "institui o Código Brasileiro do Ar".:, 

Posto em discussão e, em seguidc., em votaçàn, o parecer, é o mesmo 
aprovado, por unanimidade. - . 

Nada mais hav~ndo a tratar encerra~se a reunião, lavrando eu, Marceh~ 
no dos Santos Camello, AssiEtente da Comissão, a presente Ata, que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor P:esidente. 

COMISS.:I.O uE SERVIÇO PúBLICO CIVIL 

9• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM 18 DE 
NOVEMBRO DE 1980. 

As dez horas dO dta dezoitc de nove'llbro do ano d~ mH noveceMos e oi~ 
tenta, sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, Vice
Presidente, no exerCício da presidência, c s. presença dos Senhor:~ Senadores 
Lázaro Barboxa, Railr...undo fa~entc, B..:rruardiao Viana} Affonso Cmargo e 
Aderbal Jurema, reún~sc a Lor:li~;ão óe Serviço Público Civil, na Sala uclo
vis BevHácqu;;~". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores. 
Luiz Fernando Frelre---;-Alberto Silva e Evandro Çarrdra. 

É dispensada a leitura da Ata da re11nião anterior, que ~ d~da como 
aprovada. 

São lidos, di!:>cutidos, votados e aprovados os seguir. .. ,r.s pareceres: 
Senador Lázaro Barboza 
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'~ 81, de 1979, que regu

lamenta o exercício da profissão de sociólogo, e dá outras providência:; 
Senador P..ffonso Camargo 
Parec~t pela rejeição do Projeto de Lei do Senado- n{i 182, de 1979, que al

ter'l a redação óos §§59 e 6.,,-do artigo 127, do Decre~IJ~iei r• 200, de 25 de fe· 
vereiro de 1967. Dure:..nte a discus::,ão da m!ltêria é solicitada e concedida vista 
ar. Serihor Senador Láza:o Bartoza. 

S~nador Rairr undo Parentf" 
P~recer favorável ao projeto coni a Emenda n" 2-C5PC qur ofer:ce ao 

Projeto dE. Lei da Câmara n' 73, de 1980, que cria o Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitora\ de Mato Grosso do Stl, e dá outras 
pro\'idências. 

Nada mais havendo a tratar, e:ncerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a preselitf. Ata que uma vez 
aprovada, será ~ssinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

60 REUNIÃO REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE ~980. 

Às dez horas do dia clezenove de novembro de mil novecentos e oitenta, 
na sala de reuniões da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Sena
dores Jorge Kalume, Presidente, Raimundo Parente, Cunha Lima. Murilo 
Badaró e Orestes Quércia, reúne-se a Comissão de Segurança Nacivnal. 

Deixam de comparecer por motivo justificado o~ S~!nhores S~nadores 
Luiz Cavalcante, Benedito Ferreira, Mauro BenevidesJ Agenor Maria e Hugo 
Ramos. 

Havendo númem regimental, o Senhor Presideilte d~clara aberta a reu
nião, sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. Prosseguindo o Sr. Presidente, concede a oalavra a.o Sr. Sepadm 
Murilo Badaró, para relatar o proj~o de Lei da Çâmi::!.ra nç 7Ç de 1980, ou' 

(•) Republicado por ter saldo CQm incorreções no DC'N-11, Je 14-10.80. 
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"dispõe sobre a inscrição de mê:dicos veterinários militares nos Conselhos Re
gionais de Medicina Veterinária''. Colocado o parecer em discussão e a seguir 
em votação, é o mesmo aprovado por unanimidâ.de. A seguir, o Sr. Presidente 
convida o Sr. Senador Orestes Quércia para assumir a Presidência, para que 
possa relatar o Projeto de Lei da Câmara n9 74 de f980, que "8utoriza o Po-, 
der Executivo a alterar efetivos de postos, fixados em decreto, na forma do 
art. 2• da Lei n• 6.144, de 19 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do 
Exército em tempo de paz, e dá outras providências". O parecer emitido, 
após discutido e colocado em votação, é aprovado por unanimidade. 

O Sr. Senador Jorge Kalume reassume a Presidência, e declara esgotada 
a pauta de trabalhos, encerrando a reunião, lavrando eu, Marcelino dos San
tos Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

22• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 198(), 

As dez horas do dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta, na 
Sala uClóvis Bevilácqua", sob a presidência dos Srs. Senadores Henrique de 
La Rocque, Aloysio Chaves e Hugo Ramos, Presidente, Primeiro e Segundo 
Vice-Presidentes, respectivamente, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Murilo Badaró, Tancredo Neves, 
Almir Pinto, Paulo Brossard, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Aderbal 
Jurema, Cunha Lima e Franco Montoro. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Helví
dio Nunes, José Sarney, Moacyr Da lia, Amaral Furlan, Leite Chaves, Lázaro 
Barbosa e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anteriOi-,-cjue ê dada como aprova
da. 

Em seguida, o· Sr. Presidente. Senador Henrique de La Rocque, em bre
ves palavras, agradece aos seus ilustres pares a valiosa colaboração que com 
muito brilho prestaram à Comissão, no exame das matêriaS que lhe foram en
caminhadas para estudo e parecer. Prosseguindo, o Sr. Presidente ressalta o 
significado da Comissão de Constituição e Justiça na estrutura do Senado da 
República, e enaltece, de maneira genérica, as eminentes figuras do mundo 
politico que honraram a sua presidência. Encerrando as suas considerações, o 
Sr. Presidente, Senador Henrique de La Rocque, agradece mais uma vez aos 
seus companheiros pela dedicação ao trabalho afeto à Comissão, agradeci
mento extensivo, também, aos funcionários que lhe prestam os seus inestimá
veis serviÇos, e convida o Sr. Senador Aloysio Chaves, 1.., Vice-Presidente, 
para assumir à Presidência da Comissão, face à renúncia que, em seguida, 
apresenta aos seus membros, para assumir o cargo de" Ministro do Tribunal 
de Contas da União, para o qual foi nomeado por ato do Sr. Presidente da 
República. 

Assume a presidência o Sr. Senador Aloysio Chaves e faz o seguinte pro
nunciamento: "Srs. Senadores, eminente colega Hen~que de La Rocque. O 
Senado tem conhecimento da alta distinção que foi conferida a V. Ex•, com a 
sua nomeação para o egrég"io Tribunal de Contas da União. Função que V. 
Ex• vai honrar e dignificar como o fêz, invariavelmente, em todas que desem
penhou no seu Estado e no plano federal até hoje. Creio que o ato do Sr. pre
sidente foi inspirado nos- mais altos propósitos de dotar aquela Corte de Con
tas de um ministro da envergadura moral e da competência de V. Ex• O longo 
tirocínio de V. Ex• na vida pública, naturalmente, o indicava para esta 
função, porque ao Tribunal de Contas cabe, não só fiscalizar os ates do Po
der Executivo na execução orçarilentária e financeira, como, também, a polf .. 
tica que nesse setor, adota o Governo Federal um ainplo campo reservado à 
administração indireta em virtude de conVênioS,- contratos ou instrumentos 
dentro da natureza legal e, ainda, a aplicação de recursos reservados aos Esta~ 
dos e aos Municípios. O conhecimento geral que tem V. Ex• dos problemas 
nacionais, da administraçãO 3" nível estadual e a nível federal, direta e indire
ta, a sua extraordinária atuação no Congresso Nacional, na Câmara dos De
putados' e no Senado Federal, o qualificam para o deSempenho das funções 
de Ministro do Tribunal de Contas da União. Para lâ, V. Ex• vai, por escolha 
do Sr. Presidente da República, e vai, também, com o aplauso unânime do 
Senado Federal, que em votação histórica. nesta Cás3., sem discrepância de 
um voto, aplaudiu, aprovou e consagrou a sua escolha. f: com profunda tris
teza, creio que não é outro o sentimento que nos domina, que vemos V.Ex• 
sair do nosso convívio, não da nossa amizade, não da nossa companhia, que 
esta perdurará, sem dúvida alguma, pelos tempos afora, mas do nosso conví
vio na vida parlamentar. Mas essa tristeza é, também, coberta por um senti
mento mais profundo e amplo, por saber que V.Ex• se identifica moral e espi
ritualmente com a missão que lhe foi reservada e a vai exercer com os olhos 
voltados para o interesse superior deste País, servindo com competência, leal-

dade e com irreprovãvel probidade. O conhecimento anterior que tinha de 
V.Ex•, estreitado nos longos meses de convívio no Congresso só fizeram au
mentar o apreço, o respeito e a profunda admiração que, como seus demais 
pareS, todos nós lhe temos. V.Ex.•, nobre Senador Henrique de La Rocque, 
presidiu esta Comissão com isenção, alto critê.rio, sabedoria, equidade, como 
ela deve ser presidida. No momento, em sua substituição, vejo-me conduzido 
à presidência. É extremamente difícil substituí·lo nesta Comissão. Ao 
cumprimentâ-lo- pela sua investidura no cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas, creio que cumpro um dever de amizade, agradecendo a colaboração 
valiosa que V .Ex.' emprestou na condução dos nossos trabalhos, de maneira 
digna, eficiente, culta e--serena, como sempre o fêz, permitindo que a Comis· 
são de Constituição e Justiça se reunisse com regularidade e apresentasse 
sempre um trabalho extenso, exaustivo e profundo, que subsidia, sem dúvida 
alguma, o que se executa nas demais Comissões Técnicas desta Casa. Em 
nome da Comissão e, particularmente, em meu nome, augurO ao eminente 
colega e amigo todas as felicidades que deve receber, porque as merece, no de
sempenho dessa nova missão, como Ministro do Tribunal de Contas da 
União". 

Associa-se às palavras proferidas pelo Sr. Senador Aloysio Chaves, o Sr. 
Senador Pitulo Brossard, que sintetiza as suas homenagens ao companheiro 
que se despede da Comissão citando o seguinte acontecimento ocorrido no 
Plenário do Senado: '"só raram~nte o Senado delibera por unanimidade, e 
quando foi a indicação do nome dO Sr. Senador Henrique de La Rocque para 
o Tribunal de Contas da União, se verifiCou uma unanimidade". 

Prosseguindo, usa da palavra o Sr. Senador Tancredo Neves e enaltece a 
vida pública do Senador Henrique de La Rocque com o seguinte pronuncia
mento: .. a vida públiça de Henrique de La Rocque é exemplar. Percorreu os 
postos mais altos da administração, na CârTiara dos Deputados e no Senado 
e, por onde passou, deixou as garras da sua inexcedível competancia e do seu 
aprimorado espírito público, mas, sobretudo, e principalmente, do seu infati
gável devotamento às causas do povo. Ele vem de um Estado a que o Brasil 
deve muito na sua formação cultural. O Maranhão foi sempre uma matriz de 
grandes cérebros, de grandes estadistas, de grandes pubticistas, de grandes fi. 
guras que no Império e na República sempre trouxeram, realmente, uma no
tável contribuição a que essa Pãtria pudesse ter atingido os altos níveis de 
ilustração e de civismo com que dela nós nos orgulhamos. O Senador Henri
que de La Rocque, acentuou muito bem o Sr. Senador Paulo Brossard, não se 
ausenta de todo, ele vai continuar nesta Casa. pelo seu exemplo, sobretudo e 
prindPalffiente, por aquela edificante postura de permanente solidariedade. 
Ele é um professor de solidariedade humana e nunca se conheceu La Rocque 
indiferente, impassível, frio a todas as solicitações feitas ao seu coração; pelo 
contrário, ele é daqueles que não esperam ser solicitados, ele se apresenta nas 
horas difíceis, nas horas amargas, nas horas duras, para trazer sempre, não 
apenas palavras de afeto e de solidariedade lírica, mas, sobretudo para trazer, 
realmente. uma efetiva solidariedade, traduzidas em fatos, em ação". Ao en· 
cerrar as suas considerações, o Sr. Senador Tancredo Neves lamenta que o 
Senado se veja privado da presença de tão eminente homem público e felicita 
o Poder Executivo por tê-lo recrutado para compor o Egrégio Tribunal de 
Contas da União. 

Usa da palavra, em seguida, o Sr. Senador Aderbal Jurema e, ao lado 
dos que o antecederam, respectivamente, os Srs. Senadores Aloysio Chaves, 
Paulo Brossard e Tancredo Neves, chega a afirmar que o Sr. Senador Henri
que de La Rocque, à vista do mundo que ora atravessamos, parece não ser 
deste planeta e sim, daquele do .. Pequeno Príncipe", responsável por aquilo 
qll:e cativa. 

Continuando, o Sr. Senador Murito Badaró também presta a sua home
nagem ao ilustre homem público e, dentre as considerações que faz, declara 
que o Sr. Senador Henrique de La Rocque ê, para os mais novos, uma fonte 
de permanente inspiiação,-um par-adígma -Perfeito e acabado do parlamentar 
exemplar e correto. Finalizando, o Sr. Senador Murilo Badar6 faz o seguinte 
pronunciamento: .. o Senado só tem razões de se entristecer com a sua ausên· 
cia, de se rejubilar com o exemplo deixado e de confiar em que no Tribunal de 
Contas continuarA esta trilha marcada pela vocação do seu destino de servir à 
Pátria e aos seus concidadãos". 

O último a usar da palavra é o Sr. Senador Henrique de La Rocque que, 
com profunda gratidão, agradece as palavras de afeto, de conforto e de sau· 
dade proferidas pelos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Paulo Brossard, Tan· 
credo Neves, Aderbal Jurema e Murilo Badaró. 

Encerradas as homenagens prestadas ao Sr. Senador Henrique de La 
Rocque, o Sr. Presidente em exercício, Sr. -Senador Aloysio Chaves, passa à 
apreciação das matérias constantes da pauta da reunião e são relatadas as se· 
guintes proposições: 1) Projeto de Resolução n' 22, de 1980, que "altera oRe
gulamento Administrativo do SenadO Federal e dá outras providencias". Re--
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lator: Senador Henrique de La Rocque. Parecer: favorávCl, por constitucio
nal e jurídico~ -com as Emendas de n9s 1 a 5-CCJ que apresenta. Estando o 
Projeto com vista ao Sr. Senador Tancredo_Ne\'es,_a presidenci~ concede-lhe 
a palavra e Sua Excelência apresenta Voto em SepafadO favorável ao parecer 
do Relator. com as subemendas que propõe, sugerindo nova redação às 
emendas ofc;::recidas pelo Relator, Sr. Senador Henrique de La Rocque. Em 
discussão a· parecer, o Sr. Senador Henrique de La Rocque acolhe as suges· 
tões feitas pelo Sr. Senador Tancredo Neves e as incorpora ao texto das 
Emendas que apresenta. de n9s 1 a 5-CCJ. Encerrada a discussão e posto em 
votação o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, com voto em separado 
do Sr. Senador Tancredo Neves. Aprovado o parecer, o Sr. Presidente sus
pende a reunião por 3 (três) minutos para que os Srs. Senadores possam se 
despedir do Sr. Senador Henrique de La Rocque que deixa a Comissão e a 
sua presidência. Reaberta a reunião, o Sr. Presidente dá continuidade à apre
ciação das matérias con-stantes da pauta e passa ao item seguinte, dele cons
tando o Projeto de Lei do Senado n'il 122, de 1980, que udispõe sobre a colo
cação em caderneta de poupança de depósitos judiciais". Relator: Senador 
Bernardino Viana. Parecer: favorável ao projeto, na forma da Emenda n9' 1-
CCJ Tsubstitutivo) qUe oferece. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Tao
credo Neves louva o trabalho do Relator e o Sr. Senador Hugo Ramos sugere 
a inserção da expressão umediante correção" no artigo primeiro do Substitu
tivo. O Relator, Sr. Senador Bernardino Viana acolhe a proposta feita pelo 
Sr. Senador Hugo Ramos e a insere no seu parecer, sem restrições. Encerrada 
a discussão e posto em votação o parecer do- RelatOr, ê o mesmo aprovado, 
por unanimidade. 3) Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1980-DF, que "fixa 
os valores de retribuição de empregos da Categoria Funcional de Agente de 
TrâO.sito, do Plano de Classificação de Cargos inSf!fuído pela Lei n9 5.920, de 
19 de setembro de 1973". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favo
rãvel, por constitucional e juridico. Não há debates e a Comissão aprova, ·por 
unanimidade, o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei do Senado n• 101, de 
1980, que "altera o artigo 607 do Código Civil, acrescentando-lhe os§§ 1• e 
29". Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. Não hâ debates e o parecer ê aprovado, por unanimidade. 5) Proje
to de Lei do Senado n9 26, de 1980, que uatribui às Comissões Provisórias 
Municipãis dos partidos politicas em organização a escolha dos candidatos às 
eleições de 15 de novembro de 1980". Relator: Senador Aloysio Chaves. Pa
recer: pela constitucionalidade e juridicidade, contrãrio, quanto ao mérito. 
Estando a matêria com vista ao Sr. Senador Bernardino Viana, o Sr. Presi· 
dente esclarece que Sua Excelência a devolvey. à __ eç,missão sem apresentar 
Voto em Separado. Assim, declara que vai submeter à discussão o parecer do 
Relator, Sr. Senador Aloysio Chaves. Usam dapalavra os Srs. Senadores Cu
nha Lima e Tancredo Neves, ambos contrâriOs ao paZ.ecCr do Relator. Encer
rada a discussão e postO éin votação o parecer, é o mesmo aprovado, com vo
tos vencidos dos Srs. Sen~dores Cunha Lima e Tancredo Neves. 6) Substituti
vo da ·comissão de Legislação Social sobre o~ Projeto de Lei do Sena.do n9 256, 
de 1979, que umodifica e revog·a dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho". Relator: Senador Murilo BaQaró. Parecer: favo~áyel, por consti~ 
tucional e jurídico. Não há debates e a Comissão aprova, por unanimidade, o 
parecer do Relator. 7) Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1980, que "define 
como crime contra a Se~Z:uranca Nacional a manutenção de depósito em moe
da estrangeira no ex.terior, fora dos casos previstos em lei". Relator: Senador 
Murilo Badaró. Parecer: pela anexação do projeto ao Projeto de Lei do Sena
do n• 21, de 1980, de autoria do Sr. Senador Lâzaro Barboza. Não hã debates 
e o parecer ê aprovado, por unanimidade. 8) Requerimento n• 228, de 1980-
Decisão da Mesa em questão de ordem levantada pelo Senador Itamar Fran
co, a propósito do indeferimento do Requerimento n'il 228, de 1980, que soli
cita o comparecimento, perante a Comissão de Relações Exteriores, do Mi· 
nistro de Estado das Relações Exteriores, a fim de orestar esclarecimentos re
lacionados com a viagem aos países africanos. Relator: Senador Murilo Ba
daró. Parecer: favorável ao entendimento da Mesa, feito consoante a norma 
regimental. Em discussão o parecer, manifestam-se contrários ao entendi
mento da !-4esa a respeito da interpretação dada ao dispositivo regimental os 
Srs. Senadores Cunha Lima e Tancredo Neves. Encerrada a discussão e posto 
em votação o parecer, é o mesmo aprovado, tendo voto com restrições do Sr. 
Senador Tancredo Neves e votos vencidos dos Srs. Senadores Cunha Lima e 
Hugo Ramos. 9) Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1980, que "dispõe sobre o 
preenchimento de vagas em instituições credenciadas a executar programas 
de Residência Médica". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorâvel, 
por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Hugo 
Ramos discute aspectos relativos â exigência do concurso. Para melhor exa
me da matéria pede vista do projeto e a presidência defere-lhe o pedido. lO) 
Projeto de Lei do Senado n'l 141, de 1980 que "acrescenta dispositivo à Con
solidação das Leis do Trabalho. para o fim de atiibuir aos sindicatos a prer-

rogativa de fornecer ates_tados médicos aos trabalhadores". Relator: Senador 
Almir Pinto. Parecer: pela anexação do projeto ao Projeto de Lei do Senado 
n9 104, de 1980. Aprovado, por unanimidade. 11) Projeto de Lei do Senado n9 
91, de 1980, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de carteira de saúde para os 
ordenhadores e dá outras providências". Relator: Senador Raimundo Paren~ 
te. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não hâ debates e a Co
missão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 12) Projeto de Lei do 
Senado n9 149, de 1980, que "acrescenta parágrafo único ao artigo 39 da Lei 
n• 5.859, de li de dezembro de 1972". Relator: Senador Raimundo Parente. 
Parecer: pela anexação do Projeto ao PLS N9 140, de 1979. Aprovado, por 
unanimidade. 13) Projeto de Lei do Senado n'il 46, de 1980, que .. permite aos 
ass-alariados a utilização de FGTS para o custeio de curso superior feito pe_lo 
próprio interessado ou por seus dependentes". Relator: Senador Cunha Li
ma. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e a Ca. 
missão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 14) Projeto de Lei do 
Senado n9 49, de 1979, que ueleva o valor da importãitcia a ser depositada em 
favor do empregado, quando rescindido seu contrato sem justa -:-ausa, alte
rando o artigo 6' da Lei n' 5.107, de 13-9-66 - do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e dá outras providências". Relator: Senador Cunha Lima. 
Parecer: favorável, na forma do Substitutivo que oferece. Em discussão o pa~ 
recet, o Sr. Senador Aderbal Jurema considera o· projeto contrário aos em· 
pregadores; o Sr. Senador Hugo Ramos manifesta-se contrário à taxa fixada 
para o depósito; e, finalmente, o Sr. Senador Tancredo Neves considera o 
projeto constitucional e jurídico. Encerrada a discussão e posto em votação o 
parecer, é o mesmo rejeitado e a presidência designa para relatar o vencido o 
Sr. Senador Aderbal Jurema, que apresenta parecer coritrário ao projeto, 
quanto ao mérito, por inconstitucional. A Comissão aprova o parecer do Re
lator do Vencido, Senador Aderbal Jurema, com voto vencido do Senador 
Tancredo Neves e do Senador Franco Montara, e voto vencido, em separa
do, do Senador Cunha Lima. 15) Projeto de Lei do Senado n• 53, de 1980, que 
~'modifica a redação do artigo 165 da Consolidação das Leis do Trabalho". 
Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: pela anexação do Projeto aos PLS 
n•s 56 e &5, de 1980. Aprovado, por unanimidade. 16) Projeto de Lei do Sena
do n9 286, de 1979, que "assegura a aposentadoria com salário integral à mu
lher segurada do INPS". Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: con
trário, por injurídica. A presidência concede vista do projeto ao Sr. Senador 
CUnha Lima. 17) Projeto de Lei do Senado n'i' 290, de 1979, que "acrescenta 
parãgrafos ao artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943". Relator: Senador Hugo Ra
mos. Parecer: contrário, -pár injurídica. A presidência esclarece que a matéria 
estava com vista ao Sr. Senador Bernardino Viana e que Sua Excelência a de
volveu à ComiSSão sem apresentar Voto em Separado. Assim, submete à dis
cussão e, em seguida, à votação, o-pãrecer do Relator, Senador Hugo Ramos, 
que é aprovado, por unanimidade, assinando-o sem voto o Senador Raimun
do Parente, autor do Projeto. 18) Emenda n'il 1, de Plenário, ao Projeto de Lei 
do Senado n'il 307, de 1979, que uestabelece que quando o empregador deixar 
de depositar o FGTS o empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização". Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: con
trário, por injuridicidade. A presidência concede vista ao Sr. Senador Cunha 
Lima. São adiadas, por determinação da presidência, a discussão e votação 
dos pareceres dos Relatores sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei do Se
nado n• 35, de 1980; Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1980; Projeto de Lei 
do Senado n• 54, de 1980; Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1980; Projeto de 
Lei do Senado n• 67, de 1980; e, o Projeto de Lei do Senado n• 76, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, ericei-ra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a preSCnte Ata, que lida c aprovada, 
serã assinada pelo Sr. Presidente. 

28• REUNIÃO;- REALIZADA EM 24 SETEMBRO DE 1980. 

Às nove horas do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e oi
tenta, na Sala "Clóvis Bevilácqua~'. sob a presidência do Sr. Senador Aloysio 
Chaves, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Jus
tiça; com a presença dos Srs. Senadores Aderbal Jurema, J::Ielvidio Nunes, 
Leite Chaves, Lenoir Vargas, Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Murilo 
Badaró, Franco Montara, Almir Pinto, Cunha Lima, Tancredo Neves e 
Amaral Furlan. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Senadores Moa· 
cyr Dali a, José Sa;rney, Raimundo Parente. Lãzaro Barbosa e Paulo Bros
sard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata anterior, que ê dada como aprovada. 

Prosseguindo o Sr. Presidente dâ ciência à Comissão, da comunicação 
enviada pelo Sr. Senador Hugo Ramos, na qual aquele Parlamentar solicita o 
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seu deslig·dmento. Conyocando cm seguida para assumir a vaga, o Sr. Sena~ 
dor Orf":<lltes Quércia, em conformidade com a indicação feita pela Liderança 
do PMDB, em 1979. 

A seguir, passa·se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: UI) Oficio "S" n• 43, de 1979, do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, 
cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re-
curso Extraordinário n9 90.315-1, o qual declarou a inconstitucionalidade 
do artigo 89, inciso I, da Lei Municipal n9 9.722; bem como do artigo 110, in· 
ciso I da Lei n• 10.466, de 1971, ambas do Município do Recife. Relator: Se
nador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, concluindo por apresentar um 
projeto de resolução. A Comissão por unanb:nidade, aprova o parecer do Re· 
lator. Oficio ''S" n9 0_1, de 1980, do Senhor Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinãrio n991.505~2, 
o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n• 323, de 27 de setembro de 
1978, do Município de Fãtima do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul. Rela
tor: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, concluindo por apresentar 
um projeto de resolução. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. 03) Oficio "S" n• 02, de 1980, do Senhor Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferi
do pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 
91.630-0, o qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos I • e 2• da Lei n• 
898, de 21 de março de 1975, do Município de Dourados, Estado do Mato 
Grosso do Sul. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorâvel, con
cluindo por apresentar um projeto de resolução. Colocado cm discussão o pa
recer, o Senador Franco Montoro, para melhor exame da matéria, pede vista 
do projeto, que é deferido pela Presidência. 04) Projeto de Lei da Câmara n• 
38, de 1980 (Substitutivo da CF), que "retifica, sem ônus, a Lei n' 6.730, de 3 
de dezembro de 1979, que estima a Receita c fixa a Despesa da União para o 
exercício financeiro de 1980". Relator: Senador Helvidio Nunes. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates e a Comissão aprova, 
por unanimidade, o parecer do Relator. OS) Projeto de Resolução da Comis
são de Economia sobre a Mensagem n9 157, de 1980, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Feder! proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Cuiabâ (MT) a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três mi
lhões e novecentos e vinte e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitu~ 
cional c jurídico. A Comissão aprova por unanimidade o parecer do Relator. 
06) Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1978 (Substitutivo da CLS), que "alte
ra a redação dos artigos 379, 380 e 404 e revoga o artigo 375 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9 5.452, de }9 de maio de 
1943". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorâvel, pela constitu
cion~lidade e juridicidade. Não hã debates e a Comissão aprova por maioria 
o parecer do Relator. 07) Projeto de Resolução n• 62, de 1979 (Emendas n•s I, 
2 e 3, de Plenário), que "cria emprego de Assessor Técnico, aprova critérios 
para a sua admissão, e dã outras providências". Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: por audiência da Comissão Diretora. A Comissão aprova 
por unanimidade o parecer do Relator. 08) Projeto de Lei do Senado n• 135, 
de 1980, uautoriza a contagem, para efeitO de aposentadoria pelo INPS, do 
tempo de serviço público estadual e municipal". Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: por audiência do Ministério da Previdência e Assistência 
Social. A Comissão, aprova por maioria o parecer do Relator. 09) Mensagem 
n• 173, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de lrecê-BA a elevar cm CrS 
195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões e cento e trinta e dois mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada._ Relator: Senador Bernardino 
Viana. Parecer. favorável, pela constitucionalidade e juridicidade. A Comis
são aprova por unanimidade o parecer do Relator. 10) Projeto de Lei do Se
nado n9 145, de 1980, que ·modifica dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943. Relator: 
Senador Bernardino Viana. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. 
Colocado em discussão o parecer, o Senador Leite Chaves pede vista do pro
jeto, para melhor exame e é deferido pela Presidência. II) Projeto de Lei do 
Senado n' 67, de 1980, que "acrescenta parãgrafo ao artigo I• da Lei n• 4.090, 
de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de Natal para os trabalha
dores''. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorâvel, por constitucional 
e jurídico inclusive, quanto ao mérito. Não hã debates e a Comissão aprova 
por unanimidade o parecer do Relator. 12) Projeto de Lei da Câmara n9 37, 
de 1978 (Substitutivo de Plenãrio), que "dispõe sobre a proteção contra in· 
r:êndios,.. Relator: Senador Leite Chaves. Pareçer: contrário ao Substitutivo 
de _Plenãrio e favorãvel ao Substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças. 

Em discussão o parecer, o Senador Franco Montoro opina no sentido de que 
somente a constitucionalidade e juridicidade do projeto devam ser examina
das, remetendo às Comissões competentes no mérito, seu estudo. O Senador 
Nelson Carneiro de acordo .com o Senador Franco Montoro, entende que o 
relator não se manifestou no tocante à constitucionalidade e juridicidade do 
projeto, estando a se ver, incompleto o seu parecer. Colocado em votação, a 
Comissão por maioria de votos rejeita o parecer do relator e a Presidência de-
signa o Senador Murilo Badaró, para relatar o vencido. 13) Projeto de Lei da 
Câmara n9 14, de 1980, uinstitui o Dia Nacional do Rotary". Relator: Sena
dor Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em dis
cussão o parecer, o Senador Helvfdio Nunes externa seu ponto de vista con
trário a matérias dessa natureza, razão pela qual declara que votarâ contra
riamente ao projeto, recebendo o apoio dos Senadores Nelson Carneiro e 
Tancredo Neves. Colo.cado em votação, ê o mesmo aprovado por maioria de 
votos, vencidos os Senadores }:lelvidio Nunes, Tancredo Neves c Nelson Car· 
neiro. 14) Projeto de Lei do Senado n• 299, de 1978, "altera a redação do arti
go 37 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 -Lei Orgânica da Previdência 
Social". Relator: Senador Franco Montara. Parecer: pela anexação ao PLS 
nt 21, de 1979. A ComisSão 'aprova por unanimidade o parecer do Relator. 
15) Projeto de Lei do Senado n• 320, de 1978, "dispõe sobre a remuneração 
mínima dos vigilantes que militam em instituições bancârias, e dâ outras pro
vidências." Relator: Senador Franco Montara. Parecer: pela anexação ao 
PLS n• 340, de 1979. A Comissão aprova por unanimidade o parecer do Rela
tor. 16) Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1980, "isenta da incidência do Im
posto de Renda os rendimentos que especifica. auferidos pelos ex~ 
combatentes da Segunda Guerra Mundial". Relator: Senador Franco Moo
toro. Parecer: favorâvel, por constitucional. Em discussão o parecer~ usam da 
palavra os Senadores Nelson Carneiro e Tancredo Neves, ambos externando 
pontos de vista favoráveis à intenção do autor da proposição, que consideram 
justa. Encerrada a discusSão e posto em votação o parecer, a Comissão por 
maioria ele votos, rejeita o parecer do Relator e a Presidência designa o Sena
dor Murilo Badaró, para relatar o vencido. Com votos favorãveis, vencidos, 
os Senadores Nelson Carneiro, Tancredo Neves e Franco Montoro. 17) Ofi
cio "S" n• 34, de 1979, do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio n9 88.327-4, o qual de
clarou a inconstituCionalidade dos artigos 178 e 182, da Lei n9 1.520, de 23 de 
dezembro de 1970, que instituiu o Código Tributãrio do Município de Araça
tuba, Estado de São Paulo. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favo
rãvel, concluindo por apresentar um projeto de resolução. A Comissão por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 18) Projeto de Lei do Senado n9 
349, de -1979~ que "dá direito ao marido de segurada à assistência mêdica". 
Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: pela anexação do projeto, ao PLC 
n• 82, de 1979 e ao PLS n• 331, de 1979. A Comissão por unanimidade, apro
va o parecer do Relator. 19) Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1980, que "a
crescenta parágrafo único ao artigo 11 da Consolidação das Leis do Traba
lho". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorãvel, por constitucional 
e jurídico, inclusive, quanto ao mérito. A Comissão por un·animidade aprova 
o parecer do Relator. 20) Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977, que "auto
riza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excep
cional- FUNAEX, e dã outras providências"; e, Projeto de Lei do Senado 
n9 124, de 1979, que "'estabelece normas de assistência ao Excepcional e auto
riza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUN ASE, e dá . 
outras providências". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável, 
na forma do Substitutivo Que apreserita. Em discussão o parecer do Relator, 
o Senador Murilo Badaró felicita o Senador Tancredo Neves, pelo trabalho 
profundo aplicado em seu parecer c sugere aos seus pares, a aprovação do pa
recer com o substitutivo proposto. O Senador Adcrbal Jurema, tece comen· 
târioS elogios-os ao trabalho -apresentado pelo Relator e, na mesma linha de 
consideração do orador que o antecedeu, sugere a aprovação do parecer. O 
Senador Franco Montoro acompanhando as opiniões anteriores, sugere, que 
pela relevância da matéria e, tendo cm vista o profundo trabalho do Relator, 
sugere a aprovação do parecer. O Senador Hei vidio Nunes, argumenta de sua 
dúvida a respeito da constitucionalidade do projeto, entretanto, votaria favo~ 
ravelmente. Encerrada a discussão e posto em votação, a Comissão, por una~ 
nimidade aprova o parecer do Relator. 21) Projeto de Lei do Senado n9 69, de 
1980, que "dispõe sobre a concessão de visto de permanência definitiva a es
trangeiros, nas condições que especifica". Relator: Senador Aderbal Jurema. 
Parecer: pelo arquivamento. A Comissão, por maioria de votos, aprova o pa
recer do Relator. 22) Projeto de Lei do Senado n9I12, de 1980, que "'altera o 
artigo 126 do Decreto-lei n• 941, de 13 de outubro de 1969- Situação Jurídi
ca do Estrangeiro no Brasil''. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: 
pelo arquivamento. Em discussão o parecer, o Senador Muriio Badaró solici
ta o adiamento pelo prazo de 15 (quinze) dias, para reexame da matéria, que é 
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deferido pela Presidência. 23) Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1980 -
COMPLEMENTAR, que "acrescenta artigo à Lei Complementar n• 25, de 2 
de julho de 1975". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorãvel, 
quanto ao mérito. O Senador A_derbal Jurema, apresenta VOTO EM SEPA
RADO favorâvel, na forma do Substitutivá que propõe. Em discussão o pa
recer, usam da palavra os Senadores Tancredo Neves e Murilo Badaró, am
bos externando opiniões contrârias ao projeto e ao substitutivo proposto. En
cerrada a discussão e pOsto em votação o parecer, a Comissão, por maioria de 
votos, rejeita o parecei do Relator e o Substitutivo proposto pelo Senador 
Aderbal Jurema em seu Voto em Separado. A Presidência designa o Senador 
Tancredo Neves, para relatar o vencido. 24) Projeto de Lei da Câmara n"' 46, 
de 1980, que H declara de utilidade pública, para fins âe desapropriação, açõCs 
da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPf". Relator: Se
nador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Coloca
do em discussão o parecer, o Senador Franco Montoro, para melhor exame 
da matéria, pede vista do projeto, que é concedido pela Presidência. 25) Pro
jeto de Lei do Senado n"' 151. de 1980, que .. d.i_sciplina o emplacamento de 
carros oficiais, e dá outras providências. Relatai. Senador Bernardino Viana. 
Parecer: pela prejudicialidade. Eni discussão o parecer, o Senador Nelson 
Canteiro, justifica o alcance da proposição e sugere a aprovação do Projeto. 
O Senãdor Franco MQntoro, na mesma linha de raciocíniO do Senador Nel
son Carneiro, pede pela aprovação do projeto. Encerrada a discussão e posto 
em votação o parecer, é o mesmo aprovado. Com votos vencidos dos Senado
res Franco Montoro e Cunha Lima, deixando de votar o Senador Nelson 
Carneiro, por ser o autor da proposição. 26) Projeto de Lei do Senado n"' 344, 
de 1979, que "dispõe sobre o pagamento em dobro do auxllio-natalidade, no 
caso que especifica''. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: contrârio, por 
inconstitucional. A Comissão, por unanimidade aprova o parecer do Relator. 

Have'ndo que se ausentar por motivo justificado, o Senador Aloysio 
Chaves, passa a presidência ao Senador Nelson Carneiro. 

Prosseguindo, são relatados a seguir os seguintes projetas: 27) Projeto de 
Lei do Senado n"' 22_1, de 1979, que uelimina a desigualdade de tratamento ao 
trabalhador rural que ingressa no regime do INPS, acrescentando parâgrafo 
ao artigo 2• da Lei n• 6.243, de 24 de setembro de 1975". Relator: Senador 
Amaral Furlan. Parecer: contrârio, por inconstitucional. O Senador Franco 
Montoro apresenta VOTO EM SEPARADA favorâvel, sugerindo a Emenda 
n9 1-CCJ. Em discussão o parecer, o Senador Franco Montoro, solicita o 
adiamento da apreciação da matéria, que é deferido pela Presidência. 28) Pro
jeto de Lei do Senado n9 38, de 1976- Complementar, que "torna inelegível 
por dois artos os que tiverem exercido cargos de direção em empresas de capi
tal estrangeiro". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: pela constitucio
nalidade e juridicidade. Contrário, quanto ao mérito. Colocado em discussão 
o parecer, o Senador Helvídio Nunes opina no Sentido da inconstitucionali
dade do projeto. Encerrada a discussão e posto em votação, é o mesmo apro
vado. Com voto vencido do Senador Helvidip Nunes, pela inconstitucionali
dade. 29) Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1979, que dispõe sobre "diretri
zes básicas para o desenvolvimento econômico, soCial, espacial e administra
tivo de Brasília". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: contrário, por 
inconstitucional. Colocado em discussão o parecer, o Senador Tancredo Ne
ves emite opinião de que al~m da inconstitucionalidade do projeto, é o mes
mo inócuo. Encerrada a -discu~são e posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado. 30) Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1980, que "regula a convo
:ação de suplente para o exercício de mandato eletivo decorrente das eleições 
de IS de novembro de 1978, e dá outras providências". Relator: Senador Mu
rilo Badaró. Parecer: contrârio, por inconstitucional e injurídica. Colocado 
em discussão o parecer, o Senador Franco Montoro opina no sentido da 
aprovação do projeto e, pata melhor exame da matéria, pede vista do projeto, 
que é deferido pela Presidência. 31) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia sobre a Mensagem n• 160, de 1980, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Rolândia-PR a elevar em CrS 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito mil, 
trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorâvel, por 
constitucional e jurídico. A Comissão aprova por unanimidade o parecer do 
Relator. 32) Projeto de Resolução da Comissão do Economia sobre a Mensa
gem n"'. 163, de 1980, do Senhor Preside.nte da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, propósta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS a elevar em 
Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Helvidio Nunes. Pa
recer: favorâvel, por constitucional e jurídico. A Comissão, por unanimidade, 
o parecer do Relator. 33) Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
sobre a Mensagem n9 161, de 1980, do ~enhor Pr~sidente da República, sub-

metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Antonio da 
Al~gria-SP, a elevar em Cr$ 5.5p.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze 
mil e quatrocentos e onze cruzeiros), o nl.ontalite- de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional c ju
rídico. A Comissão, aprova por unanimidade, o parecer do Relator. 34) Pro
jeto de Resolução da COmissão de Economia- sobre a Mensagem n"' 165, de 
1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Americana-SP e elevar em Cr$ 173.496.739,50 
(cento e setenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e setecentos e 
trinta e nove cruúfios e CinqUenta centavos), o montante de sua dívida con
solidada. Relator: Senador Amaral Furlan. Parece_r: favorãvel, por constitu
cional e_jurídico. A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Rela
tor. 35) Projeto de Resolução da Comissão de-Economia sobre a Mensagem 
n• 171, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, pi'oposta do Senhor Ministro da Razenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de lgarapava-SP a elevar em Cr$ 
14.759.280,00 (quatorze milhões, s-etecentoS e cinqUenta C nove-mil e duzentos 
e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador 
Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. A Comissão 
aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 36) Projeto de Resolução da 
ComisSão de Economia sobre a Mensagem n"' 185, de 1980, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à 'aprovação do Senado Federal, pro'posta 
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de Rancharia-SP a elevar em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, sete
centos e quatro mil cruzeíros), o montante de sua dívida consolidada. Rela
tor: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
A Comissão, p~r unanimidade, aprova o parecer do Relator. 37) Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n' 170, de 1980, do 
Senhor Presidente da República, submeterido à aprovação do Senado Fede
ral, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitu· 
ra Municipal de Guarujâ-SP, a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: favorâvel, por constitucional e 
jurídico. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 38) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 166, 
de 1980, do Senhor_Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, a· elevar em Cr$ 
6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cruzeiros); o montan
te de sua dívida consolidada. 

Reassume a Presidência o Senhor Senador Aloysio Chaves e, face a au
sência dos relatores, determina o adiamento da apreciação dos pareceres 
sobre as seguintes proposições: Projetas de Lei do Senado n9s 305, de 1977-
Complementar; 29, de 1979; 138, de 1980; e, Projeto de Lei da Câmara n• 149, 
de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

29• REUNIÃO, REALIZADA EM I• DE OUTUBRO DE 1980. 

Ás dez horas do dia um de outubro de mil novecentos e oitenta, na Sala 
'

4Clóvis Bevilâcqua", sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a 
presença do Srs. Senadores He1vidio Nunes, Nelson Carneiro, Adcrbal Jure
ma, Almir Pinto, Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Cunha Lima, Franco 
Montara, Tahcredo Neves, Paulo Brossard e Luiz Fernando Freire. 

Deixam de comparecer por motivo justificado, os Srs. Senadores Bernar
dino Viana, José Sarne)i, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, 
Orestes Quércia, Leite Chaves e Lâzaro Barboza. 

}:favendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: Oficio "S'' nv 01, de 1977, do Senhor Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhandO ao Semi.do Federal, có
pias das notas taquigráficas e do acórdão proferido no Recurso Extraordi
nãrio n9 75.024, do Estado de São Paulo, no qual declarou a inconstituciona
lidade da Lei n• 54, de 3 de março de 1970, do Município de Quatâ-SP. Rela
tor: Senador Franco Montoro. Parecer: Favorável, concluindo por apresen
~ar um projeto de resolução. 2) Projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia na Mensagem n"' 158, de 1980,-do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
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Fazenda, para que seja a:utorizada a Empresa de Urbanização do Recife
URB a contratar, com garantia da Prefeitura Municipal da Cidade do Recife 
(PE), operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro 
milhões, quinhentos e quarenta e três mil e duzentos e dezesseis cruzeiros- e 
trinta e seis centavos). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico e, boa técnia legislativa. A Comissão aprova por 
unanimidade o parecer do Relator. 3) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia sobre a Mensagem n• 167, "de 1980, do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ca
jazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscen
tos e quarenta e quatro mil e novecentos e quarenta e quátro cruzeiros e onze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Relator. Senador Cunha Li~ 
ma. Parecer: favorável, por constitucional, jurídico e, boa técnica legiSlativa. 
A Comissão por unanimidade aprova o parecer do Relator. 4) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n• 175, de 1980, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazef!.da, para que seja autorizada a Prefei~ 
tura Municipal de Limeira (SP) a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, 
quatrocentos e oitenta e nove mil e trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Franco Montoro. Pa
recer: favorável, por constitucional e juridico. A Comissão por unanimidade 
aprova o parecer do Relator. 5) Projeto de Resolução da Comis-são de Econo~ 
mia sobre a Mensagem n9 183, de 1980, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal1 proposta do Senhor Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhen
tos e sessenta mil e trezentos e vinte sete cruzeiros e setenta e um centavos), o 
montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Franco Montoro. Pa
recer. favorável, por constitucional e jurídico. A Comissão aprova por únani
midade o parecer do Relator. 6) Projeto de Lei do Senado no 119, de 1980, 
que udefine funções consideradas como atividades dos empregãdos, vendedo
res, viajantes ou pracistas". Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: fa~ 
vorável, por constitucional e jurídico. Não há discussão e a Coinissão aprova 
por unanimidade o parecer do Relator. 7) Projeto Qe Lei do Senado n'i' 186, 
de 1980, que "dâ nova redação ao artigo 2• da Lei no 4.266, de 3 de outubro 
de 1963". Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: pela anexação do pro~ 
jeto ao PLS 368, de 1979 e ao PLS !55, de 1979. Não hâ debates e a Com1ssão 
aprova por unanimidade o parecer do Relator. 8) Projeto de Lei do Senado n9 
207, de 1978 (Substitutivo da CLS), que acrescenta item IV, ao artigo 8o da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966". Relator: Senador Helvídio Nunes. 
Parecer: favorável 1 por constitucional e jurídico. Não hâdeb.ates e a Comis· 
são aprova por unanimidade o parecer do Relator. 9) Projeto de Lei do Sena· 
do no 217, de 1980, que "faculta aos participantes do Fundo de Participação 
PIS-PASEP a utilização do saldo de seus depósitos para construção da casa 
própria ou aquisição de imóvel já edificado". Relator: Senador Helvídio Nuv 
nes. Parecer: favorável, por constitucional e juridico e, no mérito. convenien
te. Não hã debates e a Comissão aprova por unanimidade o parecer do Rela
tor. I O) projeto de Lei do Senado no 226, de 1980, que "introduz alteração na 
Lei no 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil". Relator: Senador N~lson Carneiro. Parecer: por 
audiência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Não hâ 
debates e Comissão aprova por unanimidade o parecer do Relator. 11) Proje-
to de Lei do Senado n• 123, de 1980, que "acrescenta 1nciso ao art. 233 da Lei 
n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para que fique automaticamente cance
ladas as matrículas de imóveis de ârea igual ou superior a 10 milha., condi
cionada à renovação ao· reconhecimento de exploração econômica e conve
niente uso social". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: contrário, por 
inconstitucional. Colocado em discussão o parecet1 O Senador Franco Mon· 
toro pede vista do projeto que é deferido pela Presidência. 12) Projeto de Lei 
do Senado n• 337, de 1978, que "modifica a redação do§ 3• do art. 5o da Lei 
no 6.367, de 19 de outubro de 1976. Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: 
contrãrio, por inconstitucional. Não hã debates e a Comissão, aprova por 
unanimidade o parecer do Relator. 

Assume a Presidência o Senador Aderbal Jurema, a fim de que o Sena~ 
dor Aloysio Chaves, digo, para ser relatado o projeto no" qual é Relator o Se
nador Aloysio Chaves. 13) projeto de Lei do Senado n• 136, de 1980, dispon
do que .. será considerada licença remunerada o tempo em que o empregado 
se ausentar dO trabalho, no desempenho de cargo de administração sindical, 
de representação profissional ou de delegado sindical, inclusive junto a órgão 
de deliberação coletiva". Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: pela 
constitucionalidade e juridicidade. Contrário, quanto áOfuêrito, por inopor
tuno e incoveniente. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Senav 
dor Nelson Carneiro, justificando o projeto e sugerindo seu acolhimento. Se-

nadar Franco Montoro, salienta sua dúvida em relação ao projeto, pois que 
iniciativa dessa natureza poderia ser onerosa para a empresa, entretanto, jus
tifica o propósito do projeto e sugere seu acolhimento. Encerrada a discussão 
e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado por 4 a 3 votos, 
registrando-se o voto do presidente para desempate. Vencidos os Senadores 

-Freanco Montoro e Cunha_Lima, deixando de votar o_ Senador Nelson Car
neiro, por ser o autor da proposição. 14) Projeto de Lei do Senado n9 66, de 
1980, que "estabelece me.didas sobre a concessão de financiamentos, pelo Sis
tema Financeiro de Habitação, aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mun
dial". Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: favorável, por constitucio· 
nal. Coloc_ado em discussão o parecer, o Senador Nel~on Carneiro propõe 
que seja retirada no art 39 do projeto a expressão «ouvido o BNH". por con
siderar incoerente que o Poder Executivo tenha que ouvir um órgão de sua 
administração, .para que possa deliberar. o Senador I:Ielvídio Nunes, opina 
no sentido da inconstitucionalidade do projeto. Encerrada a discussão e pos
to e votação o parecer, é o mesmo aprovado, com a Emenda n9 1-CCJ quere
tira a expressão "ouvido o BNH" do art. 39_ do projeto. Com voto vencido do 
Senador Helvídio Nunes, pela inconstitucionalidade. 15) Projeto de Lei do 
Senado n9 144, de 1980, que udâ designação de Administrador aos profissio
nais atualmente denominados Técnicos de Administração". Relator: Senador 
Lâzaro Barboza. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive 
no mérito, por oportuno e conveniente. Com a Emenda n9 1-CCJ, que pro
põe, no tocante à técnica legislativa. Não hã debates e a Comissão aprova por 
maioria, o parecer do Eelator. 16) Projeto de Decreto Legislativo n9 28, de 
1979, que Haprova o texto do protocolo que modifica o Convênio sobre Da
nos Causados a Terceiros, na Superfície", por Aeronaves Estrangeiras. Assina
do durante a Conferência Internacional, de Direito Aéreo, realizada em 
Montreal, Canadâ, de 6 a 23 de setembro de 1978. Relator: Senador Raimun
do Parente. Parecer: por sugerir à CRE a aprovação do projeto, com as res
trições que faz. Anunciada a discussão, o Senador Paulo Brossard, solicita 
vista do projeto, que é deferido pela Presidência. 17) Projeto de Resolução da 
Comissão de Finanças sobre o Ofício "S" n9 28, de 1980, do Senhor Governa
dor do Estado da Bahia, solicitando autorização do Senado Federal, para 
contratar empréstimo externo no valor deUS$ 150,000,000.00 (cento _e cin
qUenta milhões de dólares americanos), destinados na aplicação de Progra
mas de Transporte Rodoviârio e de Energia Elétrica do Estado. Relator: Se
nador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 18) 
Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Ofício .. S .. n9 27, de 
1980, do Senhor Governador do Es_tado do Espírito Santo, solicitando auto
rização do Senado Federal, para realização de operação de crédito externo no 
valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares), destinado a Progra
ma de Ação do Estado. Relator: Senador .Raimundo Parente. Parecer:- favo
rável, por constitucional e jurídico. A Comissão aprova por unanimidade o 
parecer do Relator. 19) Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
sobre a Mensagem no 212, de 1980, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado_Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo d_o Estado de São Paulo (SP) a 
elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Raimundo Pa· 
rente. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Em seguida, a presi· 
dência verifica a inexistência de quorum para deliberação e determina o adia
mento da apreciação dos pareceres dos relatores sobre as seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Senado n•s 36.5, de 1979; 150, de 1980; 72, de 1980; 83, de 
1980; 118, de 1980; 32, de 1980; 78, de !980; 221, de 1979; 302, de 1979; 172, 
de 1979; 02, de 1980; 373, de 1979; 51, de 1980; 179, de 1980; 208, de 1978; 
296, de 1978; 357, de 1979; 220, de 1979; 305, de 1977 -Complementar; 188, 
de 1978; 53, de 1979; 43, de 1979, e, 163, de .1980; Projetos de Lei da Câmara 
nos 52, de 1980; 23, de 149, de 1978; indicação n' 04, de 1975; Mensagens n•s 
159, de 1980; 187, de 1980; 162, de 1980; e, Oficio "S" n• 26, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

30• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 1980. 

Às dez horas do dia oito de outubro de mil novecentos e oitenta, na Sala 
"Clóvis Bevilácqua", sob a Presidência do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, na forma regimental, reúne-se a CQmissão de Constituição e Jus
tiça, com a presença dos Senhores SenadoreS Bernardino Viana, Helvídio 
Nunes, Raimundo Parente, Leite Chaves, Luiz Fernando Freire, Cunha Li
ma, Franco Montoro, Almir Pinto, Aderbal Jurema e Tancredo Neves. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Jo~ 
sé Sarney, Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, 
Orestes Quércia, Lãzaro Barbosa e Paulo Brossard. 
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Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constanteS da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: .01) Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 
1980, que "dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940". Relator: Senador Ber· 
nardino Viana. Parecer: favorável, no mérito, por oportuno e conveniente e, 
boa técnica legislativa. Colocado em discussão_ o parecer, o Senador Franco 
Montara opina no sentido de que seja melhor estudado aquela matéria e, 
pede vista do projeto, que é concedido pela presidência. 02) Projeto de Reso
lução da Comissão de Finanças sobre o Ofício "S" n9 26, de 1980, do Senhor 
Governador do Estado do Paranâ, solicitando autorização -~9 Senado Fede
ral, para contratar empréstimo externo no valor deUS$ 50,-0ÕÕ,OOO.OO (cin
qüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América do Norte), desti
nados à Programa de Investimentos em âreas urbanas e rurais daquele Esta
do. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Sr. Senador 
Leite Chaves, que manifesta dúvida com relação a necessidade do Estado do 
Paranã contrair empréstimo de tal monta, para a destinação que se propõe, e 
para melhor exame, pede vista do projeto, que é concedido pela presidência. 
03) Projeto de Resolução da Comissão de Economia _sobre a Mensagem o'? 
159, de 1980, do Senhor Presidente da República, submentendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em Cr$ 
77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte cinco mil e quarenta 
e sete cruzeiros e oitenta e quatrO centavos), o montante de sua dívida conso
lidada. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. A Comissão, pOr unanimidade, aprova o parecer do Relator. 04) 
Projeto de Resolução da Comissão de Econpmia sobre a Mensagem n9 187, 
de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do-Se
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR) a elevar em CrS 
21.955.248,96, o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Leite 
Chaves. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. A Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 05) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem n9 177, de 1980, do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federai proposta do Se
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Louveira (SP) a elevar em Cr$ 8.ooo:ooo,OO (oito milhões de cruzeiros), o 
montante de sua díVida consolidada. Relator: Senador Franco Montoro. Pa
recer: favorãvel, por constitucional e jurídico. A Com_isSão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 06) ProjetO de Resolução da Comissão de Eco
nomia sobre a Mensagem n• 180, de 1980, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Minfs. 
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Orlândia 
(SP) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidad_a_._ Relator: Senador Franco M_o_ntoro. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. A Comissão, pai Unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. Q7)_Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
sobre a Mensagem n• 186, de 1980, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João da Boa 
Vista (SP) a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte nove milhões, quatrocentos e 
oitenta e seis mil e oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos), o mon
tante de sua dívida consolidda. Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. A_ Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 08) Projeto de Resolução da Comissão de Eco
nomia sobre a Mensagem n9 162, de 1980, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeiturã Municipal de São Car
los (SP) a elevar em Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte sete milhões, qui
nhentos e trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Franco moo
toro. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. A Comissão, por una
nimidade, aprova o parecer do Relator. 09) Projeto de Resolução da Comis
são de Finanças sobre o Ofício "S" n9 29, de 1980, do_Senhor Governador do 
Estado de Mato Grosso, solicitando autorização do Senado Federal, para 
realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ lSJOOO,OOO.OO 
(quinze milhões de dólares), destinados ao projeto relativo ao Programa de 
Eletrificação Estadual. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. A ComisSão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. 10) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre 
o Oficio "S" n9 23, de 1980, do Senhor Governador do Estado do Rio Grande 

• do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para realização de uma 
operação de crédito externa, no valor a deUS$ 15,000.000.00 (quinze milhões 
de dólares), destinado a financiar projeto i'elativo ao Complexo Industrial 
Carbonífero-Carboquímico, do Estado. Relator: -SCnã.dor Luiz Fernando 
Freire: Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discus
são o parecer do Relator, o Senador Leite Chaves pede vista do projeto, que é 
deferido pela presidência. 11) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças 
sobre O Ofício "S" n'? 25, de 1980, do Senhor Governador do Estado de Sergi
pe, solicitando auto~ização do Senado Federal, para contratar empréstimo 
externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte
americanos), destinado à financiamento de Projetas do Sistema Rodoviãrio 
Estadual. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por cons
_titucional e jurídico. A ComisSão, por urtãnimidade, aprova o parecer do Re
lator. 12) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem 
n' 195, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovaçi!o 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em CrS 
11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. A Coin1s.são, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. 13) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem 
n' 214, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, propOsta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizada a Prefeitur·a· Municipal de Fortaleza (CE) a elevar cm Cr$ 
148.300.000,00 (cento e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. A Comissão, por unanimidade, apro
va o par.ecer do Relator. 14) Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 1980, 
que "ratifica o texto da Resolução no WHA 29.38, aprovada pela 29• As
sembléia Mundial de Saú_de, realizada em 1976''. Relator: Senador Almir Pin
to_,_ Parecer: favorável, na forma do Substitutivo apresentado pela CRE. A 
Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 15) Projeto de Lei 
da Câmara n9 45, de 1980, que .. regulamenta o exercício da profissão de Su
pervisor Educacional, e dá outras providências". Relator: Senador Aderbal 
Jurerila. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico e, no mérito, conve
niente. Não hâ debates e a Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do 
Relator. 16) Projeto de Lei do Senado n' 141, de 1979- Complementar, que 
''introduz alteração na Lei Complementar n'? 25, de 2 de julho de 1975, que 
estabelece critérioS e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores". 
Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorãvel, por constitucio~al e 
jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Senador Helvídio Nunes, ciues
toina quanto à constitucionalidade do projeto. Encerrada a discussão e posto 
em: votação o parecer, ê o mesmo aprovado por maioria, com voto vencido, 
pela inconstitucionalidade do projeto, o Senador Helvídio Nunes. 17) Projeto 
de Lel do Senado n9 72, de 1980, que "permite aos- analfabetos a oposição da 
impressão digital ou assinatura a rogo nos contratos de financiamento rural a 
pequenos produtores. Relator: Senâ.dor Aderbal Jurema. Parecer: favorável, 
por constituciOnal e jurídico, inclusive quanto ao mérito. O Senador Leite 
Chaves apresenta .. Voto em Separado" favorâvel, na forma da Emenda n~' l
CCJ - Substitutivo, qtre propõe. Colocado em discussão o parecer e o voto 
em separado, o Senador Leite Chaves, justifica seu voto, opinando que pela 
conveniência da iniciativa, deva ser ela aprimorada, razão essa, do seu voto. 
Encerrada a discussão e posto em votação, a Comissão, por maioria de votos, 
rejeita o parecer do Relator e aprova o voto em separadol que passa a consti
tuir o parecer- da Comissão. Ficando, em conseqüência, integrando como 
voto em separado, o parecer apresentado pelo Senador Aderbal Jurema. 18) 
Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1980, que "dispõe sobre a não aplicação de 
ressalva constante do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao caso 
que especifica". Relator: Senador Franco Montara. Parecer: favorâvel, por 
constitucional e jurídico. Cõlocado em discussão o parecer, o Senador Helví
dio Nunes, opina no sentido da inconstitucionalidade do projeto. Encerrada 
a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado. Com voto 
vencido pela inconstitucionalidade do Senador Helvídio Nunes. 19) Projeto 
de Lei da Câmara n9 65, de 1979- Emenda n'? 1, de Plenãrio, que uautoriza a 
alienação de imóveis reSidenciais da Rede Ferroviária Federal a seus ocupan
tes"._ Relator: Senador Franco Montara. Parecer: favorável à Emenda n'? I, 
de Plenârio, por constitucional e jurídico. Não hâ debates e a Comissão apro
va, por unanimidade, o parecer do Relator. 20) Projeto de Lei da Câmara n~' 
23, de 1980, que "altera a redação do art. 147 do Decreto-lei n' 5.452, de 1' de 
maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho", apreciação da Emenda 
n11 2, de Plenãrio. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorãvel à Emen
da, por constitucional e jurídico. Não hâ debates e a Coinissão, aprova, pof 
unanimidade, o parecer do Relator. 21) Projeto de Lei do Senado n~' 150, de 
1980, que ••dispõe 'sobre a aplicação das garantias do art. 543 da Consoli-
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dação das Leis do Trabalho aos Delegados Sindicais". Relator: Senador Tao
credo Neves. Parecer: pela anexação do projeto ao PLS nfil 197. de 1978. A 
Comissão, por unanim_ídade, aprova o parecer do Relator. 22) Projeto de Lei 
do Senado nfil 182, de 1980, que .. dispõe sobre a aposentadoria especial dos te
legrafistas e operadores de telecomunicações em geral, no serviço privado e 
público". Relator: Senador Cunha Lima. Parecer: contrário, por inconstitu
cional. Não há debates e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer 
do Relator. Votando com restrições, o S~nador Franco Montoro. 23) Projeto 
de Lei do Senado n9 ']6, de 1980, que ~'dispõe sobre a natureza jur;ídica dos 
contratos de serviço com cláusulas de risco, a serem celebrados pela PE
TROBRÁS S.A., e dá outras providências". Relator: Senador Leite Chaves. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 24) Projeto de Lei da Câ
mara n9 149, de 1980, que "autoriza a ~lienação de bens imóveis da União, si
tuados na ãrc;::a urbana da Guajarâ-Mirim, no Território de Rondônia, e dâ 
outras providências", apreciação da Emenda n9l, de Plenário. Relator: Sena
dor Leite Chaves. P~rec_er. contrãrio à Em~nda Ofil 1, de Plenário. Não hã de
bates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 25) Pro
jeto de Lei do Senado n"' 57, de 1980, que urevoga dispositivo da Consoii
dação das Leis do Trabalho, visaJ).dO tornar livre as negociações entre empre
gados e empregadores". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorã
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão por unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. 26) Projeto de Lei do Senado n"' 93, de 
1980, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, em cinema, rádio e 
televisão, da História do Brasil ou de seus vultos". Relator;_ Sen.ador Aderbal 
Jurem a. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico e, no mêrito, oportu
no e conveniente. Colocado em discussão o parecer o Senador Helvídió Nu
nes, externa opinião contrária à proposição, que segundo sua opinião, trata
se de lei autorizativa __ e, mantendo sua posição assumida contra iniciativas 
desta natureza, vota rã contrariamente. Encerrada a ·discusSão e posto em vo
tação o parecer, ê o mesmo aprovado por maioria de votos. Vencido, o Sena
dor Helvídio Nunes. 27) Projeto de Lei do Sen-ªdo _n~ l12, dt? 1980, que .. alte
ra o art. 126 do Decreto-lei n9 941, de 13 de outubro de 1969- Situaçàojurí
dica do Estrangeiro no Brasil". Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: 
peta prejudicialidade do projeto. A ComiSsão, por unanimidade, aprova o pa
recer do Relator. Na forma regimental, a fim de que possa relatar os projetas 
nos quais funciona com_Q rehüor, o Senhor Senador Nelson Carneiro passa a 
Presidência ao Senhor Senador Aderbal Jurema e relata. 28) Projeto de Lei 
do Senado n• 153, de 1980- Complementar, que "estabelece que o PIS(PA
SEP terá correção anuª-l_com base no lndice Nacional de Preços ao Consu
midor". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico. Não hâ debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. 29) Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1979-DF, que 
uinstitui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dâ outras provi
déncias". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, na forma da 
Emenda n"' 1-CCJ, que propõe. A Comissão por unanimidade, aprova o pare
cer do Relator. Reassume a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro. 
30) Projeto de Lei da Câmara n? _79, de 1979, que ••acrescenta parágrafo ao 
art. 5• da Lei n• 3.&07, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei OrgâniC 
cada Previdência Social, alterada pela Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973", 
apreciação do subs_titutivo da CLS. Relator: Senador Bernardino Viana. Pa
recer. contrário ao Substitutivo e ao projeto originário, por injurídicos e in
convenientes. Colocado em, discussão o parecer, o Senador Fra_nco Montoro 
manifesta opinião contrária ao Relator, dizendo ser improcedente o funda
mento alegado de que haveria aumento de despesa para o INPS, com a apro
vação da proposição e, para melhor exame, pede vista do projeto que é deferi
do pela presidência. 31) Projeto de Lei do Senado Q' 188, de 1978, que "acres
centa e modifica a redação de dispositivos dª" Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966"; tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n9 319, de 
1979, que '"permite ao empregado utilizar a conta vinculada ao nascimento 
do filho, acrescentando dispositivo ao art. 89 da Lei do FGTS- Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: contrário 
aos projetes, por injurídicos e inconvenientes. Não hã debates e a Comissão, 
por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 32) Projeto de Lei do Senado 
n"' 130, de 1980, que .. assegura prestação de assistência médica aos filhos dos 
segurados do INPS até 24 anos de idade, quando estudantes". Relator: Sena
dor Almir Pinto. Parecer: pela anexação do projeto, ao PLS n• 318, de 1979. 
A Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 33) Projeto de 
Lei do Senado n• 101, de 1979, que "introduz alterações na Lei n• 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o FGTS". Relator: Senador Helvídio Nu
nes. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade. Contrã~io, quanto ao 
mérito, por inoportuno e inconveniente. Colocado em discussão o parecer, o 
Senador Franco Montoro opina no sentido de que _a proposição sob exame 
traria inovação na legislação vigente, impondo a _obrigatoriedade para os 

bancos de exibirem o demonstrativo do saldo depositado para o empregado, 
o que seria providência normal. Encerrada a discussão e posto em votação o 
parecer, é o mesmo aprovado por maioria de votos. Vencidos os Senadores 
Franco Montoro e Luiz Fernando Freire. 34) Projeto de Lei do Senado n9 
179, de 1980, que ••assegura salário igual ao do dispensado ao empregado 
contratado para substituí-lo". Relator: Senador Helvídío Nunes. Parecer: 
contrário, por inconveniente. Colocado em discussão o parecer, o Senador 
Franco Montoro, discorda das alegações do relator, refutando a observação 
de que o empregador não dispensa o empregado se este não for incompetente 
e, acrescenta, que casos de dispensas por motivos não explicados, vem ocor
rendo com freqüência, sugerindo a aprovação do projeto. Encerrada a discus
são e posto em votaçãO o parecer, é o mesmo aprovado por maioria de votos. 
Vencidos os Senadores Cunha Lima e Fran.co Montoro. 35) Projeto de Lei do 
Senado n9 220, de 1979, que '"faculta aos sindicalizados serem ele~tos para 
cargos adminsitrativos ou de representação econômica ou profissional, revo
gandojncisos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 1"' de maio· de 1943". Relator: Senador Aderbal Jurema. Pare
cer. contrArio, por inoportuno e inconveniente. Não hâ debates e a Comissão, 
por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Vencidos os Senadores 
Cunha Lima e Franco Montoro. 36) P.rojeto de Lei do Senado n• 307, de 
1978; que "revoga o Decreto-lei ri' 1.632, de4 de agosto de 1978 (Proibição de 
greves nos serviços públicos)". Relator: S~nador Raimundo Parente. Parecer: 
contrário, por injurídica e inconstitucionaL Não hã debates, e a Comissão 
aprova por unanimidade o parecer do Relator. 37) Projeto de Lei do Senado 
n• 82, de 1980, que "revoga o art. 5• da Lein9 6.620, de 4 de agosto de 1978 
(Lei de Segurança Nacional)''. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: 
pela constitucionalidade e juridicidade. Contrário, por inconveniente e por 
faltar-lhe têcnica legislativa. Não hâ debates, e a Comissão por maioria devo
tos, aprova o parecer do Relator. Vencido o Senador Cunha Lima. 38) Proje
to _ _de Resolução da Comissão de Economia sQbre a Mensagem n9 156, de 
1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal, proposta do Senhor _Ministro da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 25.495.947,12 

· (vinte_ e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos e qua
renta e sete cruzeiros e doze centavos), o montante de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e 
jurídico. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do. Relator. 39) 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 182, 
de 1980, do Senhor Presidente dà RePública, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta do Senhor Ministro-da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorâvel, por 
constitucional e jurídico. A Comissão por unanimidade aprova o parecer do 
Relator. Face a ausência dos relatores, a presidência determina o adiamento 
da apreciação dos pareceres sobre as seguintes matérias: Projetes de Lei do 
Senado n•s 172, de 1980; 43, de 1979; 169, de 1980; 99, de 1980; 357, de 1979; 
83, de 1980; 30, de 1980; 296, de 1978; 105, de 1980; 15, de 1980; 208, de 1978; 
325, de 1978; J31, de 1978; 28, de 1979; 128, de 1980; 29, de 1979; 307, de 1978 
e 88, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
RobCrtÕ Almeida Campos, Assísúmte da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

17• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1980. 

Às dez horas do dia vinte de novembro dO ano de mil novecentos e oiten~ 
ta, sob a Presidência do Senhor Senador _Murilo Badaró, Presidente eventual, 
e a presença dos Senhores Senadores Martins Filho, Adalberto Sena, Salda
nha Derzi, Passos Pôrto, Itamar Franco, Benedito Canelas, Gilvan Rocha, 
Affon~o Camargo,_Josê Caixeta e Moacyr Dalla; na Sala "Ruy Barboza", 
reúne-se a Comissão do Distrito E'ecieral. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Sarney, Lázaro Barboza e Mauro Benevides. 

t dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. · 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Murilo Badaró- Presi
dente em exercício, concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto a fim 
de relatar as razões do veto ao artigo 59 do Projeto de Lei do Senado n9 267, 
de 1980~DF, que autoriza o-Governo do Distrito Federal a abrir créditos su
plementares até o limite de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e 
dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros) e dá outras providências, dei
xando de oferecer parecer conclusivo por considerar se tratar de matéria da 
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competência do Plenário para decidir favorável ou contrariamente ao veto do 
Senhor Presidente da República. 

Posto em discussão o relatório, usam da palavra os Senhores Senadores 
Adalb~rto Sena; Itamar Franco; Gilvan Roc:ha; Affonso Camargo; e Benedi
to Canelas e, nos termos do artigo 130 do Regimento Interno, o Senhor Sena
dor Jarbas Passarinho. 

Ao término das discussões o Senhor Senador Benedito Canelas formali
za pedido de vista do projeto, tendo o Senhor Presidente deferido o pedido e 
autorizado à Secretari_a da Co_mjssão a entrega do Processo ao requerente, o 
que foi feito, determianando em seguida, a volta do mesmo na próxima reu
nião, considerando haver tempo suficiente antes de vencer o prazo de 15 dias 
para o seu exame, no âmbito deste Órgão Técnico. 

Prosseguindo os trabalhos e havendo pedido de vista sobre os dois últi
mos projetes constantes da pauta, antes de serem postos em discussão, o Se-

nhor Presidente autoriza a Secretaria da Comissão a entregar ao requerente 
Se.nhor Senador Itamar Franco os processos relativos as seguintes matérias: 

Ofício n9 "S" 32, de 1980, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal encaminhando ao Senado Federal o Relatório e demais 
peças do Processo sobre a aprovação das Contas do Governo do Distrito Fe
deral relativa ao exercício de 1979; e 

Projeto de Lei do Senado n9 56, de 1977, que acrescenta dispositivo à Lei 
n• 6.226, de 14 d0ju1ho de 1976, tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado n9 62, de 1977, que dispõe sobre a contagem em favor dos se
gurados do INPS do tempo de serviço público estadual e municipal, respecti
vamente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, AsSistente da Comissão, a presente Ata que uma vez 
aprovada, serã assinada pelo Senhor presidente. 



7192 Quarta-feira 26 

MISA 

Presidente 
Luiz: VIana 

1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

29-VIce-Presldente 
Dinarto Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Costa 

29-Secretárlo 
Gabriol Hermos 

3•-Secretárlo 
Lourivol Baptista 

49-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secr•tárloJ 
Jorge Kalumo 

S.nedito Canelas 
Pouos. Pôrto 

COMIS50ES 

Oiretor: Antdnío Carlos de Nogueira 
Local: An11xo 11 - Térrtto 
Telefoni!S: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis ele Souz:a 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211·3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
{7 meombros) 

COMPOSIÇÃO 

titulares 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice·Presidente: leite Chaves 

Suplentes 

I. Possos Põrto 
2. Benedito Conelas 
3. Martins Fiiho 
4. José ~ins 

I. Eveláslo Vieira 
2'. leite Chaves 
3. Jos6 ~ícha 

1. Jutohy MagolhQes 
2. Affonso Carnargo 
3. Joào Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amarai Peixoto 

A~istente: Sérgio do Fon5Cico Braga - 21 1~3492 
Reuniões: Quartos·feiros, às 10:00 horas 
local: Sclla "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 mernbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mende5 Canale 
Vico-Presidcmte: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canole 1. Raimundo Parente 

2. José Un' 2. Albarto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almfr Pinto 
4. VicenM Vuolo 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Âgenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 8RASlLE.IRO 

PMOB 

Líder 

Paúlo Brossard 

Vlce .. ~íderes 

Humberto Lucena 
Jos6 Rkha 

Marco$ Freire 
MaurO Bonovldes 
Nelson Carneiro 
Orest11s Quértia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gí(v(m Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Corlos. Guil-herme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Terças·feiras, Os 10:00 horos 
local: Sola "Clóvis Bellilácqua'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
1.~"-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2'~'-Více-Presidente: Hugo Romos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvídio Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbol Juremo 
6, Murilo Bodar6 
7. Moacyr Oalla 
S. Amoral Furlc:m 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Quêrcia 
2. Leite Chaves 
3. Lózoro Barbo:z.a 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. lenoir Yargos 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
A. Milton Cabral 
5. luiz: Fei'nondo Freire 

6. Arnon de Mello 

1. Cunha lima 
2. Tc:fncÍ'edo Noves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: ·Paulo Roberto A, Campos ~ 211·3494 
Reuniões: Quartds·feiros, às 10:00 hotas 
Local: Sala "Clóvi$ Bllvilácqua'' - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: -
Vice-Presiàente: Lá:z.aro Barhoz:a 

Tit1.1lares Suplentes 

1. Martins Filho 1. Jose Guiomord 
2. Jos6 Sorney 2. Tarso Dutra 
3. Possas Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. MoacyrOalla 
5. Affonso Cornargo 
6. Murilo Badaró 
7. Jo$é Caixeta 

No..-embro de' 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO OEMOCRÁ TI CO SOCIAL - PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lá:z.aro Barboza 
3. Adalberto Seno 

Lide r 

Jarbas Passarinho 

Aderbal Juremo 
Afoysio Chaves 

Bernardino Viana 
Jos6 Uns 

lomanto JVnior 
Moocyr Dolla 

Murífo Badar6 
Jutohy Mogalhões 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevidos 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, Qs 10:00 horas 
Locol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vic!!I·Presidentez Roberto Soturn1no 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvidlo Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 
3. José Lins 3. Benedito ferrelro 
4. Lenoir Vergas 4. Vicente Vvolo 
5. Milton Cobro! 
6. Benedito Conelas 
7. Luiz Cavalcante 

I. Roberto Saturnino 1. José Rlcha 
2. Teotõnio Vilela 2. Orestes Quércla 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Nevf:S 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Rib11iro - 211·3-495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Lotai: Solo do Anexo "8'' 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presídente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. Jodo Colmon I. Jot.6lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 

3. Jutahy Magalhóes 3. Jorge Kolume 

4. Aloysio Chaves A. Pedro Pcdrossian 

S. AderbaiJurema 
6. Eunice Mic.hiles 

1. Adalberto Seno 1. MorcoJ. Freire 
2. EvE:Iósio Vieiro 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montoro 
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Assistente: Sérgio da Fonwca Braga - 211~3492 

Reuni6es: Quintas-feiras, às 10:00 hc.ras 
local:· Safa do Anexo "8" 

COMISSÃO DE FINANÇ.t.S - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidentet Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João Lúcio 
3. Lomanto JUnior 
4. Affon50 Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amaral Furlan 

8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. MendM Canale 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnlno 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro 8enevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

.1 .. Saldanha Derzi 
2 .. Luiz Fernando Freire 

3. Jessé Fntint 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. Josó Guiomard 

1. Paulo Brossarcl 
2. Morecs Freire 
3. Lózaro Barboza 
.4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca -. 211·3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSii;ÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidenfet Lenoir Vargas 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Helvídio Nunes 
3. Martins· Filho 
-4. Moacyr Oalla 
5. ~uiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jai50n Bcrreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
-4. Benodito Canelas 

1. "Nel50n Cameiro 
2. Marecs Freire 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Moi/o 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares 

1. Luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silva 
4. Amon de MeJfo 

1. Dirceu Cardoso 
2 •. Itamar Franco 
3. Henrique Santill~ 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magalhães 

t-Gilvon Rocha 
i Roberto Saturnino 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga- 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 
Local: Sala de;:. Anexo "D'' 

COMISSÃO DE MUNIC(PIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

rrtulares 

1. Lomanto JUnior 
2. Almir Pinto 
3. Amaral Furlan 
-4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vargas 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. Jose Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
.4. Evandro Carreira 
5. Lózaro Barboza 

1 . Affj:>n50 Camargo 
2. Eve"tcisio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. Joào Lúcio 
3. Aderbal Juremo 
-4. José Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assisttlnte: Carlos da Fon~&ea Braga- 2Ú-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

rrtulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. Jodo Calman 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendos Canafe 3. Jolé Samey 

1. Dirceu Cordo50 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrahão de Araúio - 211-3266 
ReuniãM: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
l"·Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tar50 Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
-4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canafe 
6. Aderbal Juremo 
7. A.hr:r Pinto 

8. L.ent...• Vargat 
9 ." Jose SarneY 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossion 
3. 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brouord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 
S. Amarql Peixoto 
6. Toncntdo Neves 
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1. Marcos.freire 
2. Mauro Benev;du 
3. leite Chavu 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Qudrtas-.fwiras~ 6s 1 hOO horas 
IDeal, Sala "Ruy llaobooa" - - 11 

- Gôt.an Rocha 
v~. Henricpt Sontillo 

Titulares SupJontes 

1. Lomanto JUnior 1. Soldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
-4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henriqup Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Jai50n Barreto 

Assistentct: Lêda FMreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
LQCal: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidctnte: Jorge Kalume 
V"~ee-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Roimurido Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. A,_,aral Furla'n 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomarcl 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Marcelino dos Santos Can'lello - 211-3.499 
Reuniões~ Quartas-feiras, às 9130 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL - (CSPC) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidento: Humberto Lucena 

Titularei Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Luiz Fernando Freire 

1. A.ffon50 Camargo 
2. Pedro Ped~ssian 

3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércio 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lázaro Barbozo 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, ài 9!30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Ati.PO 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT) 

(1 mmnbros} 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Prosidentt11 Benedito Ferreiro 
Vlce-Presidl!lnhtt Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Pas10s Pórto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrosslan 3. Alberto Silva 
4. Affonso Comargo 
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1. Evandro CarrBira 1. leite Chaves 
2. lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Qu,rcio 

Assistente: Marcelino do$ Santos Camello- 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, C:ls 10:00 horos 

locol: Solo "Ruy Bar~sa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 

Loc:ah Anexo /1 - T&rreo- 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211·3509 
Cloyton Zonlorenc::i - 211·3508 

Novembro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUf:RITO 

Chefe: Cleide Maria S. F. Cruz 
Local: Anexo 11- Térreo- 211·3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil 8. Vianna- 211-3510. 
Nadir da Rocha Gomes - 21 i·3!i09 
Haroldo P. Fernandes- 211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HqRAS 

lQ,QO 

HORAS 

09,30 

10,00 

\0,30 

I 1,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal-4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUYBARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal-4139 Ramal-4154 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" S~RGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-4139 ROBERTO RUYBARBOSA 

10,30 c.s: 
Ramal-4154 

LEOA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal-4154 

S~RGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

c.e. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FATIMA 
RUYBARBOSA 

Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS Ramal-4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 192• SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1980 

l.l -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2. I - Pan.·ceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n9 140/80, que autoriza- o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n9 141/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a in
vestimentos prioritáriOS naquele Estado. (Redação final.) 

-Projeto de Lei do Sbnado n9 3/80~ que diSpõe sobre ã cObrança de 
taxas relativ:.~s a concursos públicos. (Redaçào final.) 

-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.., 69, de 1980 (n9 
3.160/80, na Casa de origem), que concede pensão especial a Pedro Paulo 
Kossobuski, e dá outras providências. (Redação final.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n"' 1/80 (n"' 28/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho 
de Cooperação Aduaneira, assinado cm Bruxelas, a 15 de dezembro de 
1950. ( Redaçiio final.) 

-Projeto de Decreto Legislativo no 10/80 (n' 49/80, na~Climara dos 
Deputados), que ratifica o texto da Resolução n"' WHA 29 .. 38, aprovada 
pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. (Redação do 
vencido para o turno suplementar.) 

- Projeto de Lei do Senado n"' 160/70, que ••ctispõe sobre recebimen
to de pecúlio pelo aposentado que retorna ao trabalho". 

- Projeto de Lei do Senado n9 23/76, que ••dá- nova redação ao art. 
391 do Decreto-lei n' 5.452, de )o de maio de I943 (Consolidação das Leis 
do Trabalho), acrescenta parágrafo úníco ao citado artígo, passando a ser 
29 o parágrafo únícO". 

- Projeto de Lei do Senado n"' 207/78, que "'acrescenta item IV ao 
arl. 8' da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966". 

1.2.2 - L('itura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n.., 332/80, de autoria do Sr. Se~;dor 
Passos Pôrto, que erige, cm monumento nacional, a cidade de Lai-anjeiras, 
no Estado de Sergipe. 

1.2.3 - Requl•rimento 
- N"' 556/80, de autoria do Sr. Seria-dor João Ciilmon, solicitando a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do Dr. Clóvis Ra
malhete, Consultor-Geral da República, na sessão do Instituto dos Advo
gados do Brasil, realizada em 19 de novembro do _corrente, agradecendo a 
medalha Teixeira de Freitas, que lhe foi conferida. 

1.2.4- ("omunicaçàõ da Liderança do PDS na Câm:ira dos Deputados 
- De substituição de membro em Comissão Mista. 

1.2.5 ~ Oficio 
- Do Sr. Senador Mendes Canale, comunicando que o Sr. Senador 

Evandro Carreira foi designado para participar da reunião do Conselho 
Deliberativo da SUDAM, na cidade de Belém-PA. 

1.2.6 - Apreciação de matérias 
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 

n• 69/80 (n' 3.160/80, na Casa de origem), que concede pensão especial a 
Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras providências. Aprovada, nos termos 
do Requerimento rl.'i' 557 JBO. À Câmara dos Deputados. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 3/80, que dispõe 
sobre a cobrança de taxas referentes a concursos públicos. Aprm·ada, nos 
termos do Requerimento n9 558/80. Ã Câmara dos Deputados. 

1.2.7 - Discursos do Expedicnt(' 

SENADOR ALMIR PINTO- Inauguração da Usina Paulo Afonso 
IV. 

SENADOR LEITE CHAVES. como Líder- Resgate de titulo da 
Sul-América Capitalização S.A. por- suCessores de Juhei Muramoto. 

SENADOR JOSE FRAGEL!- Posicionamento de S. Ex• quanto à 
sucessão governamental no Estado de Mato Grosso do Sul. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Homenagem ao Senador 
Luiz Vianã pelo desempenho de S. Ex• ao longo de sua vida pública. 

SENADOR HELV!DIO NUNES..:. CinqUentenário da criação do 
Ministério do Trabalho. 

SENA DOR JAISON BARRETO - Movimento grevista reivindica
tório dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Reivin
dicação dos suinocultores da região oeste catarinense. 

l.2.S ~ Leitura d" projeto 
........, Projeto de Lei do Senado n"' 333/80, de autofia do Sr. Senador 

Franc9 Montare, que concede aposentadoria a atletas veteranos, que não 
percebam proventos da Previdência Social. 

1.2.9 ~ Comunkaçào da Liderança do PMDB 
~ De substituições de membros em Comissão Mista. 

l.2. 10 - Comunicação da Presidência 
-Designação do Sr. Senador Bernardino Viana para integrar a De

legação Brasileira à reunião do Parlamento Latino-americano e Par_lamen
to Europeu, a realizar-se em Bogotá, Colômbia. 

1.2.11 - Comunicação da Liderança do JlJ\.lDB na Câmara dos Ot.•pu
tados. 

- De substituição de membros em Comissão Mista. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 81/79 (n' 431/71, na Casa de origem), 
que regulamenta o exercício da profissão de sociólogo, e dá outras provi
dências. AprOV:ido, nos termos do substitutivo da Comissão de Consti
tuição e Justiça. À Corrlíss-ãO--de Redação. 
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- Projeto de Resolução n9 145/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Pará a alienar uma gleba de terras públicas, totalizando 31.971 ha, 
situadas na Fazenda Porto Alto, no Município de Acará, com vistas à re
gularização da posse e da propriedade fundiárias na localidade. Apro,.·ado. 
Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 73/80 (n' 3.598/80, na Casa de 
origem), que cria o quadro permanente da Secretaria do Tribunal Regio
nal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras provídências. Aprm:ado, 
com emenda, em primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 82/79, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que altera o art. 5~' do Decreto-lei n'? 990, de 21 de outubro 
de 1969. Aprm:ado, nos termos do substitutivQ_:da..Comissão de Finanças. 
À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 210/80-DF, que 
aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1981/1983. Aprovado. Ã sanção. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 211/80-DF, que 
estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício fi
nanceiro de 1981. Aprovada. Ã sanção. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 138/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de PirassunUnga, Estado de São Paulo, a elevar, em 
Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhõs, quinhentos e trint~ e sete mil, oitocen~ 
tos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação. 

-Substitutivo da Câm_ara ao Projeto de Lei do Senado n• 130/73 (n• 
465(75, naquela Casa), de autoria do Senador Franco Montoro, que in
troduz alterações no estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n9 
4.215, de 27 de abril de 1963). Aprovado. Ã Comissão de Redaçào. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 27/80 (n• 2.568/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Ins
tituto Nacional de ColonizaÇão e Reforma Agrãria- INCRA, a doar o 
imóvel que menciona. Aprovada. Ã sanção. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 30/80 (n' 1.037/79, na Casa de ori
gem), de inlci3.tiVa-ao Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, a doar 
os imóveis que menciona. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/79 (n• 32/79, naCâmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do COóVêriiO sobre Transporte Interna
cional Terrestre, aprovado pela 89 Reunião de Ministros de Obras Públi
cas e Transporte dos Países do Cone Sul. Discussào adiada para a sessão 
do dia 27 de novembro de 1980, nos termos do Requerimento n11 549/80, 
tendo us_ado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Decreto .Legislativo n• 8/80 (n• 43j80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Convênio Ibero-Americano de Segu
ridade Social e do convênio lbero-Americ_ano de Co_operação em Seguri
dade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. Apro
,-ado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 19/80 (n• 54/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil c o Governo da República da Venezuela. 
Apro,·ado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 266/80, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que acrescenta inciso ao art. 171 do Código Penal. Aproudo. 
em segundo turno. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 142/80, que autori_:z;a o Governo do Esta
do do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessen
ta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Aproudo. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n'? 143/80, que autoriza a Prefeitura de 
Mauâ - SP, a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, I novec:ntos e sessenta e um mil, quatrocentos _e noventa e um cruzeiros e 

vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'il 144/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis- MT, a elevar, em Cri 122.090.354,00 (cento e vin
te e_dois milhões, noventª' mil, trezentos_e cinqüenta e quatro cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

- Requerimento n9 539(80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitando nos termos do art. 371, alínea .. c", do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Lei do Senado n'? 248(79, do Senador itamar 
Franco, que regulamenta o exercício" da profissâo de maftre egarçon. e dá 
outras providências. RC.jeitado. 

- Requerimento n'il 540/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
solicitaiLdo, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, ur
gência para a Indicação n9 2/75, do Senador Itamar Franco, que sugere à 
Comissão Di_retora instituir, no Senado Federal, estágios para universi
tãrio_s, nos moldes existentes n·a Câmara dos Deputados. Rejeitado. 

- Projeto de Resolução n"' 147/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), destinado 
ao programa de investimentos do Estado. Discussão encerrada, após usa
rem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Jutahy Magalhães, Affonso Ca
margo, José Lins, Paulo Brossard e José Fragelli, ficando a votação adia
da por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 148/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuária. Apreciação adiada em virtude do tér
mino do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 57/80, de autoria da Comissão Diretora, 
que transforma função prevista na lotação do Gabinete do Presidente do 
Senado Federal. Apreciação adiada, em virtude do término do prazo regi
mental da sessão. 

- Projeto de Resolução n'il 122/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A. Apreciaçào adiada em vir
tude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 123/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA, à Agropecuária Dimona, Comércio e Indús
tria S.A. Apreciação adiada em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

- Projeto de Resolução n'il 130/80, que suspende a execução do n11 17, 
c, do inciso II, do art. 106 do Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 1975 e o 
Decreto "N" n'? 1.135, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Ja
neiro. Apreciação adiada em virtude do término do prazo regimental da 
sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- DISC"liRSO PROFERIDO EM SESSÃO ANT[RIOR 
Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na ses~ãode 25-11-80. 

3- ATO DO I'RI-:SmENTE DÓ SI-:NADO 
N9 30, de 1980 (Republicação). 

4- ATOS DECLARAT<ÍRIOS DO !'RESIDENTE DO SENADO 
Nos 7 e 8, de 1980. 

5- MESA DIRETORA 
6- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLülENTA

RES 

7- COMI'OSIÇÃO DAS CO~IISS0ES I'ER~IANENTES 

ATA DA 192~ SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIOENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, AIYXANDRE COSTA E (;AST.\0 ~.!(l.I.ER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

-Jorge Kalume- Raimundo Parente- Alexandre Costa -Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins-

Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Maurício Leite- Marcos Freire- Nilo 
Coelho - Luiz Cavalcante- Luiz Viana - Dirceu Cardoso --João Caf
mon - Moacyr Dcilla - Amaral-Pf:LXoto - Tancredo Neves - Franco 
Montoro--:- Orestes Quércia- José Caixeta- Henrique Santíllo- Lázaro 
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Barboza - Gastão Mütler - José Fragelli - Mendes Canale- Saldanha 
Derzi- Affonso Cama_rgo- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Bar
reto - Lenoir Vargas - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo númerO regímental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciariiOs nossos- traBalhos. 
O Sr. I "'-Secretário proCederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 1.133, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redação f:inal do Projeto de Re~oiução n.0 140, de 1980. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
A COmissão apresenta a redação final do ProJeto de Resolução 

n.0 140, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a e l-ovar cm CrS 6. 479.140.100,00 (seis bilhõ-es, quatrocentos 
E> .set,enta e nove milhões, c-ento _e _quarenta mil e cem cruzeiros) 
o montante c!e .sua div.i.da consolidado.. 

Sala das Comis.sõe~:f;-26 de nov·elnbro d-e 1980. __;Dirceu Carclo.so, 
Presid·ente - Saldanha Derzi, Relator - Men_des Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.133, DE ISSO 

Rcdaç;ão final do Projeto de Resolução n.0 140, de 1980. 

Faço saber que o Senado Fed·eral ap:ovou, nos tzrmos do art. 
42. inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇii.O N.0 , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a elevar em Cr$ 6.479.140.100,CO (seis bilhões, quatrocen
tos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil, e cem 
cruzeiros) o montante de sua <lívida consolida_da. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Go\:':e__rno_ do Estado do :R/Q_ Grande d·O_ Sul_ autori-

7ado a .elevar, temporariamente, os parâm'f!'tro.s fixados pelos itens 
II, III e IV, do art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de outubro de 
1975, modificada pela de n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, ambos 
do Senado Federal, a fim de que possa emitir 10.711.270 (dez mi
lhées setecentas e onze _mil, duzentas e s-etenta) Obrigações do 
TesotÍro d.o Estado do Rio Grande do Sul - Tipo Reajustável 
IORTE-RS), equiv-alentes a Cr$ 6.479 .140.l00,00 (seis bilhões, qua
triJcentos e setenta e nove milhões, cento -e quarenta mil e cem 
cruz.eüo.s), destinados ao finan.ciamento_ de proj~t-os nas áreas ~e 
agricultura, indústria, saúde, saneamento, .energ1a e recurso.s ml
r.erais, obedecidas a.s condiçQes admitidas pelo Banco Gentra1 do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data d~ sua publi
ração. 

PARECER N• 1.134, DE 1980 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1980 

Autoriza o Gan:ern') do Es.iado de Alagoas a· realizar 
operação de empréstimo ~xterno no valor de .......... . 
US$ 20~~00,030.6!) (vir. te milhões de dólares americanos), 

. de:tinado a investimentos prioritãrios naquele Estado. 
O Sen:::.do F'ederal resolve: 
Art. 1.0 É o G::l1tern::-~- Co Eitf.do de Alagoas. auto·rizado a rea

lizar, com a gara.nti:t da União, __ uma opera:ção de empréstimo ex
terno no valor de US$ 20,00 OOJ.CD (vinte milhões de dólares amerí
c:mcsl, -cu o equiv.alente em outras mo_eda9-, de principal, junto a 
g.rupo financiador a se•r indicado sob a: orientação do •:Ministério 
c·.a. F.azenda e do Banco C_éntra: do Brasil, destinado· a inves.ti
mentos prioritá.rios daquele Governo, em energia elétrica, agri
cultura, .sistema •rodoviário, ·abastecimento de água- e infra-eSttru
tura do Co-mpl-exo Químico de Alagoas ~ CQA, e à liquidação de 
empréEtimo -externo contr.J.t.s.do junto ao B-anque Nationale de 
Pari&-. Pa.rts - França, em 11 de ncvembro de 1976, cujo saldo 
devedor atual é de US$ 6.0CO,OOO.CO <seis milhões de dólares ame
ricanos), de principal, po-dendO o Estado utilizar, na sua ·progi'a
mação d1e investimentos, os montantes co•r,re.sponrdentes às quan
tias que, com,prov·adam·ente, h-ouver d-esembolsado p:ara p-agamento 
ao Brunqu'e Nationale de Pa·ri.S, antes da co.ntra.tacãa autorizada 
pe~a pr-esente resolução. ~ 

Art. 2.0 A ope.r:ação •realiza·r-2".e-á nos termos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, inclusive o e:x~ame ·das condições credi
tíci-as da ope·ração a s:er efetuado pelo Ministério da Faze·:nda em 
·articulação cem o Banco Central do Br:asil, nos termos do art: 1.0 , 

item II, do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigênci3.s dos órgãos encarregados da execução da po
lítjca econômico-fínanceira Co Governo Federal e, aind-a, o dls
pa:!,fo na Lei Estadual n.0 4.025, de 8 de junho de 1979, publicada 
no Diário Oficial do Es,tado no dia 9 de junho de 1979. 

Ar.t. 3.0 Esta Resolução ent:rra em viga·r na ltlat.a de sua pu
blicação. 

PARECER N• 1.135, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redação finai _do Projeto _de Lei _do Senado n.o 3, de 
D~O. 

Re!ator·: Senad<'r Dirceu Cai"doso 
i:.. C.:nnis.:.l-J o.prcsci1ta a reda.:;&o final elo Proj.ato de Lei do 

8e:::c.<.::o n5' 3.d2 1!::80, q~e dispõe sob!'e a cobrança à c tax_as relativas 
a concursos públicos. 

Sala c:a~ C:n!ii~::.:õcs, 2G Ce novembro de 1980. ·-- Adalberto Sena, 
Presidente - D!rc-:!u Cardoso, R~lator- João Calmon. 

lu'lEXO AO PARECER N.0 1.135, DE 1980 

- H:e(1a.~:lo fiilat do _P-rojeto -(]e I.Ci do Senado n.o 3, de 
l!kO, ~uc dispõe sobre a cobran~a de taxas relativas a 
eoncursos públi.ccs. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 É d;;feso ao Poder Ex-ecutivo, através da administra

çõ.o C!ir~t?- ou indireta, cobrar taxas, a qualquer título, quando da 
selcç3.o ae pessoal, aos que se inscr·zver·em nos respectivos con
cursos 

Arf 2.0 Es~a Lei entra em vigor ita data de su3. publicação. 
Art. 3.0 R.evogam-se ·as disposiçõeS em contrário. 

(Da Comissão de Redação) PARECER N• 1.136, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n.o 141, _de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comi::são apre.:enta a redação fi_n:tl do Projeto de Res-olução 

n.0 141, de 1920. que auto·riza ·o Governo do Estado de Alagoa.s a 
De-.alizar operação de •emprés-timo -externo no v:al01r de ......... . 
USS 20,000,000.00 <vinte milhões de dólares norte-americanos), des
tmado a investimentos pdorHarios naquele Estado. 

Sala dn.s C.::mis.sões, 26 de ·novembro de 1_980. -_Dirceu Cardoso, 
Prç~idente - Salc1anha Derzi, R·ekttcr - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.134, DE 1980 

Reda<:fio final do Projeto de Resolução n.o 141, de 
1980. 

Fac:o .:ater que o Senado Federal aprovou. ncs ter~os d~ art. 
42. inclso IV. d.::. i~on~tituigãc. e eu 
Presidente. promulgo a s-eguinte 

(Da Comissão de Redaçào) 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 140, de 1980. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Gomissão apresenta a r-edação final do Projeto de Resolução 

n.0 140, de 1980, que autoriza o Governo do Estado ~o Rio Grande 
do Sul a ·elevar em CrS 6.47_9. 140. 100,QO (s-eis bilhôzs, quatrocentos 
;:: ~etenta e nove milhões, c-ento e quarenta mil e cem cruzeiros/ 
o montante de sua dív.~da c-onsolidada. 

Sala das COmissões, 26 d·e nov·embro_de 1980.- Dirceu Carrl.oso, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator- Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.133. DE 1980 

Redaç5.o final do Projeto de Resolução n.0 140, de 1980. 

Faço .saber _que o Senado Fed-eral aprovou, nos termos do art. 
4-2. inciso VI, da Constituição. e eu, - , Pre-
~idente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇAO N.o , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
a elevar em CrS 6. 479.140. 100)00 (seis bilhões, quatrocen~ 
tos e setenta e nove milhões, cento. e q~_arellta mil, e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívidã Consolidada. 

O Senado F-ederal resolve; 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do R.;.o Grande d-o Sul autori-

7.ado a ~levar, temporariamente, os yarãmetro.J fixados peios itens 
II, III e IV, do art. 2.0 da Resoluça-o n.0 62.._ de 28 de outubro d-e 

1975, modificada r:~ela de n.0 93, de 11 de outubvo de 1976, ambas 
do Senado Federal, a fim de que possa emitir 10,711.270 (dez mi
lhões, setecentas e onze_- mil, duzentas e Setent~) Obrig:3:-ções do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sl,ll - Tip.o Reajustável 
<ORTE-RSl, equiv·a!entes a Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, qua
trocentos e setenta e nove milhões, _cento _e _quarenta mil e c·em 
cruz.eüos), destinados ao financiamento -~e_ J?TOjetos nas áreas de 
agricultura, indústria, saúde, sane.amento:~ .energi:;t e recursos mi
nerais, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasíl no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigQr na data de sua publi
cação. 

PARECER No 1.137, OE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redacão final do Projeto de Decreto LegislativO n.0 I, 
de 1980 <Íl.0 28/79, na Câmara dos Deputados). 

Retator: Senadol' Dirceu Cardoso 
A Câmara aprres:enta a redação final do Projeto de Dect·eto 

Legislativc n.0 1, de 198'} (n.o 28/79. na Cám_ara dos Deputado3l, 
que aprova. o texto d-o Convênio d•e CrlaÇ_ão -de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assin_ado em Bruxelas, a 15 de de2;embto 
de 1950. 

Sala das Cmnis.s.ões,, 2_5 de novembro de 1980.- Adalberto Sena, 
Pres'dente - Dirceu Cardoso, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.137, DE 1980 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n,0 1, 
de 1980 (n.0 28179, na Câmara dos Deputado-3"). 

Faço saber que o Congrer;so Nacional aprovou, nos tern1os do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, ...... , Presidente do 
Senado Féder-al, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 , DE 1980 

Aprova o texto do Convênio de Criação de wn Conse~ 
lho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 
de dezembro de 1950. -

O Congresso Nacional cjeereta: 

Art. 1.0 E ap,rovado o texto do Convênio de_ Criação de um 
Conselho de Cooperação Aduaneira, a.ssinado em Bruxelas, a 15 
de dezembro de 1950. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 1.138, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redacão do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n.o 10, de 1980 (n.o 49/80, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso. 
A COmissão apres.enta a redação do venci-do para o turno su

plementar do Substitutivo do S~.ad_o_ ao Projeto de Decreto Le
gislativo n.o 10, de 1980 Cn.0 4JY8~, ~a- Câmara dos Deputadosl. 
que ratifica o texto da Resoluçao 11.0 WHA 29 .38, aprovada pela 
29.a Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

Sala das Comissões, 25 ·cte' novembro de 198o; --Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu C~rdoso, Relator - Mendes Cariai~. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.138, DE 1980 

Redação- do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n.0 10, 
de 1980 (n.0 49/80, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Resolução n.0 WHA 29.38, aprovada pela 29.a 
Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 

O Congresso-Nacional decreta: 
Art. 1.0 ll: aprovado o texto da. Resolução n.0 WHA 29.38, 

aprovada pela 29.a. Assembléia Mundial de.~·aúde, realizaçla em)976. 
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigof na dat.a de 

su:õ!. publicação.· 

PARECERES Nos 1.139, 1.140 E 1.141, OE 1980 

'Sobre o Projeto de i..ei do Senado n.0 16o, de 1979, que 
'~dispõe s:obre recebimento de pecúlio pelo aposentado que 
retorna ao trabalho". 

PARECER N.o 1.139, DE 1980 

na Comissão de Constittüção e Justiça 
Relator: Senador Nelson Carneiro 

Dispondo sobre o recebimento de pecúlio pelo apOsentado que 
retorna ao trabalhJ, con.t:orm·e explicitado na ementa. o projeto 
do Senador Amaral Furlan, na verdade, busca determinar que o 
recebimento dQ pecúlio assim formado. (isto é, através das novas 
cont_rlbutçõe.s do aposentado que- v-oltou a trabalhar) se_ faça a cada 
periodo_ de vinte ·e çuatro meses, ~ qu~1Quer restrição. 

lA.rgumen ta-se, em defesa da medida preconizada, que o que se 
procura, em primeiro lugar, é uma forma de o trabalhador aposen
tado dar maior substância aos ·seus c_ada vez mais defasados pro
ventos. 

Aliás, a própria permissão de o aposentado V'Oltar a trabalhar, 
consignada no art. 1.0 do_ Decreto-lei :ti:_. o_ 66, de 21 de novembro 
de 1966, representou uma e·spécie de reconhecimento da necessi
dade de .s.er aumentada, de alguma forma, a renda daqueles que 
alcançaram a :natividade, mas não conseguem riela e sô com ela., 
o i:ridispensável para prover ao próprio sustento e da fam.ilia: 

Tal autorização legal de reingresso na atividade laboral acom
panhou-se, contudo, da obrigação de novas contribuições que, 
entretanto, não têm out:t;"a__ fi_nalldade previdenetária senão a de 
constitu_ir um pecúlio em favor do próprio trabalhador ou de seus 
dependentes, caso venha a falecer, 

Pois bem, esse· pecúlio, que a legislação atualmente em vigor 
diz poder ser levantado após 36 l_lleses, é que o projeto pretende 
-tornar irt.erios vinculado à previdência e mais disponível pelo tra
balhador. 

Já se vê p2la lêglslação que regula a matéria (amplamente 
mencionada pelo autor na justificação) que as contribuições pre
videnciárias recolhidas pelo aposentado que volta não têm a fina
lidade d~ ser fonte d·e custeio ct-e nada, nem mesmo de beneficies 
em- seu favor, :::-anã_o que, cómó-foi dito linhas atrás, apenas cons
tituir um pecúlio_ que retornaJ;""á ao patrimõnio do trabalhador ou 
de seus dependentes. 

Em sendo assim 1_r..ada d::,saconselha que, a movimentação desse 
pecúlio possa ser feita ·-=:rn período menor do que trinta e seis meses 
-e também sem qmilquer exigência relacionada com o afastamento 
do trabalho, :rr.as Qe rp._od.o compatível co_m as nec.essidades finan
ceiras do aposentado que, assim,- poderá lançar mão de recursos 
que lhe pertencem e a mais ninguém: 

A idéia desenvolvida pelo projeto do Senador Amaral Furlan, 
s_obre não ~.pr·asentar qua_lquer ofensa à Constituição, compatibi
liza-se perfeitamente coni o ordenamento jurídico vigente no País. 
reveste-s-e de conveniência e. oportunidade e, p'Jis, m·ere~ ser 
aprovado. 

Só lhe faço uma restrição, esta relacionada com a técnica le
gislativa. É que o texto do art. L 0 faz referência expressa. à Con
solidação das Leis da Previdência So·cial, um diploma baixado 
através de Decreto. com vigência e eficácia discutíveis (afinal, a 
Lei n.0 6. 24·3, de 1975, pelo seu art, 6.0 , diz que o Executivo expedirà 
a consolidação das Leis da Previdência SOcial, por decreto, repe
tindo anualmente essa providência e a verdade_ é qu-e a única 
consolidação expedida o foi em 24 de janeiro de 1976). Ora, a lei 
não pode, certament@, ficar jungida a um decreto que pode ser 
revogado ou modificado por ato exclusivo do Ex.ecl).tiva e, assim, 
comprometer a eficácia da norma propriamente dita. 

Parece-me, assim 1 que o proj.eto deve ser aprovado, quanto à 
constitucionalidade, juridicidade e mérito, mas, com a alteração 
sugerida na seguinte 

EMENDA N. 0 1-0CJ' 

Substi tua-·se no t~xto do art. 1.0 a,- expressão "Consolidação das 
Leis da Previdência Social" por ''Lei Orgânica da Previdência SO
cial". 

Sala das Comissões, 15 de agosto de 1979. - Aloysio Chaves, 
Presidente em -exercício - Nelson Carneiro,- Relator - Tancredo 
Neves - Franco 1\Iontoro _. Aderbal Jurema - Bernardino Viana 
- Moacyr Dalla - Almir Pinto - 1\'Iurilo Badaró - Raimundo 
Parente. 

PARECER N.0 1.140, DE 1980 

Da Comissão de Legislação S.ocial 

Relator: Sen_á.dor Moacyr Dalla 

Propõe o eminente Senador. Amaral Furlan, por meio deste 
projeto, a edição de. uma lei que assê!-gure a-o aposenta~ o pela 
Previdência Social, que vol~ a trabalhar, o direito a receb-er o 
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pecúlio previsto· na Lei n.o 6.243/75 no prazo de 24 meses, ao invés 
d·e 3-6 meses, como está determinado na legislação. 

Sustenta o projeto bem fundamentada ".Justificativa" em que 
o Autor, após historlar as constantes modificações havidas n_a _Lei 
Orgânica da- F'revidência Social, demonstra, cabalmente, ser exces
sivo o prazo atualmente em vigor para o recebimento daquele 
pecúlio, bem C(ano descabida a exigência -de que, para_ o seu paga
mento, esteja o contribuinte afasiado~de qualquer atlvidade. 

Realmente, não tem sido tranqüila a vigência da disposição 
legal que trata da situação do aposentado que retorna à atividade. 

Iniciaimente, previa a Lei n.O 3.807, de 1960, o pagamento puro 
e simples de· um pecúlio correspondente às contribuições recolhi_
das pelo segutado durante o seu novo período d.e atividade. Veio 
a Lei n.O 5.890, d·e 1973, e ocorreu a primeira modificação de v:ulto. 
o aposentado perdia 50% dos seus proventos, repostos, gradativa
mente, na proporção de 5% por ano de serviço. 

Era uma condição Iníqua que feria, num cerk) sentido, o_pró
prto instituto do direito adquirido. Sensível às manifestações que 
provinham _de todos os-_ recantos do __ País, o Congresso Na_c_ional 
tratou de reformular aquela norma, :restabelecendo, pela Lei n.O 
6. 21n/'f5, a redação afttiga -e ampliando os· direitos do aposentado 
naquela condição. Logo após esta Lei, uma outra foi promulgada, 
a de n.0 6.243, d.e Hl75, determinando que as -contrlbuiçõeos :reco
lhidas, que constituem -o pecúlio a ser pago, sofram corr·eção mone
tária e vençam juros de 4% ao ano. 

~sucede, por:ém, que ao regulamentar esse dispositivo, a Conso
lidação das Leis da Previdência Social (D·ecreto_ n.0 77 .077/76) 
instituiu uma condição inexistente naquelas Leis: a de que o_ pe
cúlio só pode s~er pago após decorridos 36 meses __ do novo afasta
mento da atlvldade. 

Bem se vê, pois, que é ProcedCiite a crítica _do eminente Senador 
Amaral Furlan. Além da restrição se constituir em_ n_ovação da. Lei, 
o qu-e é vedado ao Regulamento. é bem de ver que, "se o segurado 
vai receber o próprio desconto sofrido no seu salário", acrescido 
de juros e correção monetárfa, -nenhum motivo existe para que ele 
tenha, primeiro, de se _af_astar-_de seu novo emprego e, segundo, de 
aguardar 3 anos mais_ para fazer jus ao mencionado pecúlio. 

Ante ·essas consideraçõas, manifestamo-nos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, 22 d-e novembro de 1979. - Lenoir V3rgas, 
Presidente- Moacyr D_alla, Relator- Rairn.undo Parente- J'utahy 
1\-[agalhães - Jaison Barreto - Aloysio Chaves. 

PAREQER N.0 1.141, UE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senad_or Vicente Vuolo 

o presente Projeto de~ Lei, d·e autoria do Ilustre Senador Amaral 
Furlan, propõe que "o segurado que tiver percebidC? pecúlio e voltar 
a constituí-lo, por exe-rcer atividade abrangida ,pela Oonsoli'Clação 
das Leis de PI"evidên-cia Social, t1erá direito de recebê-lo após 0:1.da 
24 (vinte e quatro) meses_ contados do últ)mo recebimento''. 

2. iNa substanciosa e convincente justificação, o Autor faz 
um retrospecto da ma_té_ria., demonstra_ndo qu~ até hoje não se 
encontrou uma solução satisfatória e ad·equada aos interesses do 
segurado aposentado, quanto ao pecúlio a que faz jus por voltar 
a exercer atividade abrangida pela legislação previdenciária. 

!Em resumo, argumenta o :Autor que, com a cr-escente defasa_
g.em entre os proventos da aposentadoria ·e as reais neqessidades 
do segurado face à legislação específica, _qtle antes vedava. o rein
gresso do aposentado ao trabalho ("aquele que cõnservar a condição 
de aposentado não poderá ser novamente filia.Po à Previdência 
Social, em virtude de outra atividade ou .emprego"), passou a admi
ti-lo, a partir do Decreto-lei n.O 66, de 21-•11-66, cujo art. 1.0 , dando 
nova redação ao § 3.0 do art. 5.0 da Lei n.O 3.807/66 (texto trans
crito acima, entre parênteses), dispôs_ que o aposentado pela Pre
vidência Social, ao reingressar em ativldade sujei~ ao mesmo 
regime previ<lenciá:rio, será novamente filiado a:o sisfema, sendo-lhe 
assegurado, nas hipóteses ali pr-evistas, um pecúlio em correspon
dência com as contribuições vertidas no período, além das pres
tações devidas por sua condição de aposentado_. 

Esta situação, que representava uma conquista do aposentado, 
soi'reu um retrocesso injustificado, com o advento da Lei n.o 5~S90, 
de 8-6-73, cujo art. 1~ estabeleceu a suspensão da aposentadoria 
do segurado que ,retornasse à atividade, o qual passaria a perceber 
um abono, por todo. o novo período de atlvidade, calculado na 
base de .SO% (cinqüenta por cento) da aposentadoria corresponden
te. Além disso, o § 'l.o do mesmo artigo determinou que o segurado, 
ao se desligar deflnitiv3.m·ente, da atividade, teria sua aposenta
doria restabeÚ-cida, com reajuste -e majoração de 5% (cinco por 
cento) do seu valor, por ano completo de nove._ atividade, até o li
mite de dez anos. 

Com ;a Lei n.0 8 .2.10, de 4-6-7·5, procurou-se corrigir a injustiça 
da situação antelior. O art. 2.0 dispôs que o aposentado que rein
gresse em nova attvidade não terá suspensa sua apOsentadoria, 
fican<lo abolido o abono çriado pela Lei n.0 5.890/73, voltando a 
ser deyic;las, com relação ,à nova atividade, todas as contribuições, 
inclusive da •empresa, estabelecidas em l·ei. 

A propósito, esclai-ece o Autor que "até então vigorava a possi
bilidade do aposentado levantar, após d-ecorridos seis meses do 
desligamento da atividade, até dois pecúlios, sendo que, a partir 
do terceiro som,ente seus dependentes". 

Prossegue a Justificação: 

'',Movimentaram-,s.e apoSentados, ass_ociados e sindicatos, 
objetivando uma melhor possibilidade dos interessados em 
utilizarem um pecúlio que pertencia aos aposentados. 

Ora, se o pecúlio legitimamente .pertencia ao aposentado que 
voltou a trabalhar, e se o Institl,lt<O deveria pagar juros e 
correção, não havia porqu~ não reinvindicar a possibilidade 
de um recebimento periódico. -- --

Para a autai"qti1a representa· uma desoneração do paga
mento de juros e correção. Para o aposentado, o eqUilíbrio 
dos seus proventos de apOsentadoria aChatados pela defa
sag.em, anual, nos índices d~ _correção." ~ 

De novo, tivemos um retrocesso coin--a Lei n.O 6·.2-43, de 24-9-75, 
cujo art. 1.0 estabeleceu que o aposentado, voltando a trabalhar, 
terá direito, quando de_la se atast_ar, a um pecúlio "constituído pela 
som~ das ~;nportância.s coxrespondentes às suas _próprias contri
buiçoes .... 

Quer diz.er, reduziu-se o pecúlio ao valor corresponde-nte às 
próprias contribuições do segurado, excluídas as do empregador. 
Ademais~ no arí. 3.0 , prevê-se _que o segurado, tendo recebido o 
pecúlio e reingressandq em nova atividade, somente terá direito 
d-e levantar em vida o novo pecúlio, decorridos 36 (trinta e seis) 
meses da nova filiação. -

. Diante disso, entendendo que d·eve ser atribuído ao segurado o 
direito de l·cvantar o pecúlio sem necessariamente se afastar da 
atividade, e que o prazo de 36 m'eses_ para um poSterior levanta
mento é demasiado, face às justas necessidades do segurado, é que 
o Autor apresenta sua proposta de alteração das normas em vigor. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria 
com pequena emenda redacional, a nosso ver procedente. ' 

Da !!lesma forma. a Comissão de Legislaç-ão Social ápinou pela 
aprovaçao. 

4. Não há dúvida,- de nossa parte, quanto ao acerto e justiça 
da lll·~di.:la proposta, razão por que opinamos pela aprovação do 
presente Projeto de Lei, com a emenda apresentada e aprovada 
pela douta Cor:niss.?,o de Constituição e Justiça. 

Sala das Comiszões, 20 de novembro de 1980. - Cunha IJma 
Presidente - Vicente Vuolo, Relator - Saldanha Derzi _ Amarai 
Peixoto - Raimundo Parente - Affonso Camargo - Jorge Kalume 
- Jntahy Magalhães - José Richa. 

PARECERES Nos 1.142 E 1.143, DE 1980 

Sobre o Projet& de Lei do Senado n.0 23, de 1976, que 
"dá nova redação ao art. 391 do Decreto-lei n.0 5.452, de 
1.0 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), 
acrescenta parágrafo único ao citado artigo, passando a. 
ser 2.0 o parágrafo únlco". 

PARECEtR N.0 1.142, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e J~ça 

Relator: Senador Italívio Coelho 

De ·autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o-bjetiva o Pro
jeto sob exame, -dando nova redação ao caput do art. 391 da CLT 
e acrescentando parágrafo ,ao mesmo artigo, ampliar as garantias 
da mulher contra despedida injusta relacionada com o casamento. 

2. Em suas considel'lações, na Justificação, pondera o Autor 
que " ... -existe muito preconceito nos meios empresariais brasilei
ros, mais particularmente nos setores _bancários e de telecomunica
ções, ·contra a mulher que pretenda contr3Air matTimônio, que re
sulta, não raro, em sist-emático despedimento. Esse procedimento 
dos empregadores é, a um só tempo, injusto e desumanu, além d.z 
atentatório à própria instituição do casamento e conseqüente dese
quilíbrio da família brasileira. Estimula, ainda, o que é mais grave, 
as un.i.ões fora do casamento". 

3. A proposição é constitucional e jurídica; sendo intuitivos 
os .se_us justos fundamentos. Hã muito se faz sentir a necessidade 
de maior proteção, ainda, à mulher que trabalha, sobretudo à mu-
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lhe r casada ou em Vias .de casamento. _O Projeto leva a proteçao 
até à fase que precede iinediata. ao- casamento, ou seja, a fase da 
habilitação. . 

Julgamos, aliás, ma.is conveniente a utilizagão do termo ''ha
bilitação", ao invé.s de .tanúncio form.al". A expressão exprime a 
fase de verificação da exiStência ou não de impedimentos e de 
cumprimento da.s eXigências legais pertinentes à espécie. 

4 .. A Vt!sta do exposto, opinamos pela tramitação _do Projeto, 
por af1gurar-se constitucional e jurídico, e, no mérito (art. 100, 
item I, n.0 6, do Regimento Interno), por sua aprovação, nos ter
mos da seguinte: 

EMENDA !N.o 1-CCJ 

(Substitutivo) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 23, DE 1976 

'Dá nova redação ao art. 391 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo !Decreto-lei n.o 5.452, de L 0 

de maio de 1943. 

O Congresso Naeion~ decreta: 

Art. 1.0 O art. 391 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Dem:-eto-leLn.0 5 .452, de 1.0 de mala de 1943, passa 
a Vigorar com a .segu.!nte redação: 

"Ant. 391. Não constitui justo motivo para rescisão do 
contrato de trabalho da mulher a sua hab!Utação para o 
casamento, assim como o fato de haver contraído matrl
mônio ou de encontrar-se em estadD de gravidez." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se a.s disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de junho de 1976. - Accioly !;'ilho, 

Presidente - Italivio Coelho, Relator - Otto Lebmann - Leite 
Chaves - Renato Franco - José Lindoso - Helvídio Nunes 
Henrique de La Rocque - D-irceu Cardoso - Nelson Carneiro~ 

P.ABIEOER N.o 1.143, DE 1980 

Da Comissão de Legislação .Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

o ilustre Senador Orestes Quércia apresentou, em 1976, pro
jeto de l<>i com o ol>jetivo de dar nova redação ao caput do art. 
391, da Consolidação da.s Leis do Trabálho, além de alterar e acres
centar parágra:os a esse dispositivo legal. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em data de lO de junho 
de 1976, opinou pela aprovação do P.LS n.o 23, na forma do Subs
[itutivo que apresentou, limitando a proposição à alteração do 
caput do art. 391, com redação mais consentãnea com a técnica 
jurídica e legislativa. 

O PLS n.O 23 fol arquivado ao fim da legislatura passada, mas 
voltou a. tramitar, em 1979, em conseqüência de requerimento de 
desarquivamento firmado ~lo seu autor e aprovado pelo Senado 
Federal. 

O projeto de lei, como estruturado, pretende impedir a resci-
são do contrato de trabalho da mulher nas seguintes situações: 

a) haver contraído matrimónio, a partir do anúncio deste; 
b) encontrar-se em estado de gravidez. 
Ora, tal proteção já se conté,;, por inteiro, na Constituição Fe

deral, na garantia superior do art. 153, § 1.0 , e no art. 165, lli, este, 
in verbis: 

'wroibição de diferença de salários e de critério de admis
são por mot.ivo de sexo, cor e estado c~vil". 

A CLT completa essa proteção ao estatulr: 
"Art. 391. !Não constitui justo motivo para resc!.são do 
contrato de trabalho da mullier o fato de haver contraí
do matrimónio ou de encontrar-se em estado de gravidez. 
Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos 
-de qualquer natureza, contratos C()letivos ou índividuaJ.s de 
trabalho, re.str.ições ao direito da mulher ao seu emprego 
por motivo de casamento ou gravidez." 

Na justificação do projeto de lei, diz seu autor que o .Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho tem admitido "uma espêcie de es
tabilidade provisória à empregada gestante", .pois esta .circunstân
e;fa 1t.em conduzido à rescisão !motivada de seu contrato de trabalho. 

É sabido que o salário-maternidade está Instituído no art. 392, 
da CLT. E o Prejulgado n.0 14, do TST, já estabeleceu que a empre
gada gestante dispensada sem motivo antes do período de seis se
manas anteriores ao parto, tem direito à percepção do salário
maternidade. 

Além do mais, essa dispensa imotivada ;impõe ao empregador 
o ôntis do pagamento do aviso prévio e demais indenizacões le-
gais, a que faça jus a mulher empregada. -

Parece--nos, pois, que a alteração pretendida ê desnecessária, 
opinando, por isso, esta Comissão, no mérito, contra a aprovação 
do PLS n.0 23/76. 

Sala da.s Comissões, 6 de novembro de 1980. - Helvídio Nunes, 
Presidente - Aloysio Chaves, Relator do vencido - Franco Mon
toro, vencido- 1\-Ioacyr Dalla, vencido - Raimund() Parente. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. 
SENADOR MOACYR DALLA: 

Subscrito pelo eminente Senador Orestes Quércia, o Projeto 
sob exame visa a alargar a pro~ção à mulher empregada, consa
grada na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Com efeito, a nova redação Intentada pelo Projeto ao art. 391 
da CLT, estabelece: 

"Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato 
de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimô
nio a partir do anúncio formal deste, ou de encontrar-se 
em estado de gravidez." 

Argumenta o Autor, na justificação, que o dispositivo legal vi
gente confere uma "espécie de estabilidade provisória à empre
gada gestante", 'impossibilitada de ser despedida, por ter contraído 
matrimónio ou de encontrar-se em estado de gravidez. 

A medida visa, pois, a estender essa proteção não apenas 
àquelas que contraíram matri:mônio, mas, igualmente, às que es
tejam oo habilitando a ele. 

A verdade é que existe de fato um arraigado preconceito con
tra a mulher que pretende contrair matrimónio. Se o parágrafo 
único do mencionado art. 391, não permite qualquer restrição ao 
direlt() da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou 
de gravidez, por seu turno, o proee.sso _de habilitação (esta é a 
denominação legal prevista no art. 180 e seguintes do Cócllgo Civil 
Brasileiro) não raro, enseja o despedimento da mulher. 

Convém reoordar que a "habilitação" tem como característ,~ca 
primordial a sua publicidade. O casamento religioso, como todos 
~abem, é precedido de proclamas amplamente divulgados nás pa
róquias. 

Ora, não sendo o casamento pormalmente um ato subtãneo, é 
necessário suprir a lacuna constatada na lei, vedâ..ndo, igualmente 
a despedida da empregada nubente. 

Vive, portanto, a mulher empregada tensionada pela expecta
t-~va do d-espedimento, ao torn,_ar público sua vontade de convolar 
núpcias. Pode-se afirmar que isso propicia as uniões extra--con
jugais, o que não interessa à ordem jurídica, na esfera do Direito 
de Família. 

A douta Com)ssão de COnstituição e Justiça opinou favoravel
ment.e ao projeto, quanto ao mérito e qtianto ao aspecto jurídico 
constitucional, oferecendo- oportuna emenda. 

ne- igual modo, manifestamos nosso acolhimento ao projeto, 
opinando pela sua aprovação, nos termos do Substitutivo da Co
missão de Constituição e Justiç~. 

Sala da.s Comissões, 6 de novembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

PARECERES Nos 1.144, 1.145, 1.146 E 1.147, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 207, de 1978 que 
"acrescenta item IV, ao art. 8.0 da Lei n.o 5.107, de 13 
tle setembro de 1966". 

PARECER N." 1. 144, de 19~U 
Da. Comissão de Constituição e Justiça 

R.zolat:·l': Senad\H' He!vídio NunE-S 

O Projeto !Ob exame, de autoria do ilustre senador Orestes 
quércia, Vif'l introdr•zir, no ele-nco de situações ern que o optante 
p~:o sLtecna elo FGTS pocte movimentar a conta vinculada~ a hi
potcse do ap:·se.ntado que v::Ite a exercer atividade remunerada. 

A matél'ia é r~:gulada p~!J. L:::í n.O 5.107, de 13 de setembro 
6e 1S66, o~ue instl-tuín o referiCo Ftlndo de Garantia do Tempo 
de S:erv:ço. 

O art. 8_0 , item I, daquele diploma. ji aümite a livre utiliza
ção d:1 CJnta por motivo de aposentadoria concedida pela. prevl
dé:n~i~ s::d2l, roas ígncra a possibilida-de de o aposentado voltar 
a trabalhar _e, _por con~eguinte. de novame-nte vincular-s-e ao sis
tema indt:::n'zatério, c!o qual, por certo. deveria _estar liberado em 
C.t:corréncia d~\ a.posF.nt:ldcria. 
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Por b·-·o afirmo. o Autor na Ju3tifica~ã0: 

~e ccn-:.iderannos que o principal .objetivo do FGTs é 
a.<::..seg-u!ar ao· tro.balhador uma soma razoáV'el à.e recursos~ 
n~c.essartos a uma vida tranqüila e condigna -depois· .de 
var:os an~s de ntividZ!de, a lei se esgota com a. a.posenta·
Cur~~ e nao tem mais raz.ão para dificultar ou impedir Q·: 
uso c.ta C_'Jllta, para. rrqueles empregados que já gozam· des
.-:.e brnc1"!Clo e decidem continuar trabalhani:lo." ' · · 

Haveremoo;. ainda, de conco.rdar cmn o Autor, Q.ua.ndo salierita·, · 
adiante, ser "óbvio ·que a -etapa fundameiltal do sistenia: já· est~ 
cumprida, com a aposentadorta". 

Isto posto e deferida a apreciação do mér!to às .dout?S. Comis
sóes de Legislação Social e de Finanças, concluímos pela· aProva-· 
ção do Projeto, quanto aos aspectos da juridicidide e cQnstitu-· 
cionalidade. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1973. :- Daniel ~eier~ 
Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Accioly Filho - Wilson 
Gonçalves - Italívio Coelho - Heitor Dias - Gustavo Cap3.ne- · 
ma - Cunha Lima. - Nelson Carneiro - Otto Lehmann. , 

PARECER N.0 1.145, de 1980 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Propõe .. o ilustre Senador creste<:: Quércia a· inclusão de mâ!s 
um item ao art. 8.o da Lei n.o 5.107, de 1S66, (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviç.o), com a seguinte redação: 

"TV - v·oltando a trabalhar, o ai)c:sentado poderá utilizai 
a conta seja qual for o motivo da rescisão." 

Entende o Autor do projeto que o empregado que se aposen
ta e volta a trabalhar deve ter .a livre disposição da conta vin- _ 
culada, uma vez que· o Fund'J de Garantia, dbjetivando assegurar 
ao trabalhador uma soma de recursos quando ele passar à inn.-· 
tividade, já teria esgotado sus. finalidade no c:1.so em .tela. 

Assim, a utilização da conta vinculada pelo aposentado que 
volta a trabalhar deveria ficar ao seu exclusivo critério, até por
que "ao FGTS, que não mu:s contava. rec-olhe·r contribuições re.
ferent~s a ess.e empregado, nada cabe decidir". 

se, como vimos, a "Justificativa" do projeto dá um entendi..: 
mento claro quanto às suas finalidades, o texto proposto, ao que 
nos parece, enseja certa dúvid.a, a começ"ar pela técnica legisla
tiva. D]z o caput do art. 8.0 : 

"O empregado poderá utilizar a conta vinculada nas s.e
guintes condições." 

Ora, aditado o ~nci::o IV pretendido, o texto legal ficaria a.ssim 
redigido: 

"8.0 o empregado ;poderá utilizar n conta vinculada, nas 
seguintes condições; 

IV - voltando a trabalhar, o aposentad-o poderâ utilizar 
a conta seja qual for o motivo da resc.isão." 

Além da impropriedade da repetição. o texto se · obscUl'ece 
com o período finaL Subentendido que se trata da rescisão do 
novo contrato de trabalho. celebrado ·apôs a ·aposentadoria, temos 
que o projeto autoriza a Uvre u~ilizaçã.o-da conta somente quando 
ocorrer esse fato. ora, ísto não é o que diz a "Ju.stificativa". Lá 
!':.t<i claro que. no curso do novo contrato o apoeentado poderá 
movimentar a sua conta quando bem entender, até porque, repe
tünos. "a:~ FGTS nada cabe decidir" quanto a .. assa utilização. 

De qualquer forma, abandonando~se a "Justificativa" para 
se fica1· só com o projeto propriamente dito, consideramos a su
gestão perfeitamente v!âYel e, até, oportuna. Isto po·rque, o em
Pregado >:~pt::mte que, volunt.:uimnente, rescindir o contrato ou 
for despedido por .. justa causa", só pode utilizar a conta vincula
na p::!I'a umn dn.s 11lp~teses prcvi:tas nas almeas "a", "b", "c" e 
"d" c!o item II, do artigo s.o, isto é, pa.ra se estabelecer em -ati
ri.dade co:r..erci::::.l. pa-:·3.. a compra de moradia . .Pr.ópr1a, para SIJ
ccn·er a nece.'3sidade grn.ve, pessoal ou famili-ar, -e, para a aquisição 
de equiparaentos f.l'.:::fission~ls. 

OrJ., usando do.s pai~vr:lS (o ih~.:tre Aut.or do projeto, "depo:.s 
de toda umn vicln dedicada 3.0 trabalho, o empregado em apreço 
cte·re ser credor da CQrt.Ü::!l!\2 e de tratamento privilegiadO" no 
momento em que. qualquer que .:eja o motivo, decide parar de 
tr:tbalh::lr. 

A.o;sim, a autorização lcg:tl, plena, sem restrições, para que o 
'':J.Ij.-:ts~ntado-empre·gado" utilize. a aonta vinculada. quando da 
rescisão de seu novo contrato de trabalho, parece-nos da. maior 
pertinência, pois. do contrário, ·ocorrida uma das hipótes-es do 
inciso II citado, a sua conta ficaria. paralisa-da e sem destinação. 

Ante ess.as considerações opinamos ;pela aprov·ação do projeto 
na forma da seguinte: 

EMENDA N.0 1-CLS 

(Substitutivo) 

Acrescenta item IV ao art. 8.0 da Lei n.0 5.107, de 
13 de setemtro de 1966. 

. O OJngre.sso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O art. s.o da Lei n.O 5.107, de 13 de setembro de 
'1966. pas.sa a vigorar com q segujnte item. IV: 

. "Art. 8.0 

· .. I-······· 
II - .. "'" ..................... , ........................ . 

.III-

·Iv - pela resclsfw de contrato cte trabalho celebrado 
0-PC:S a 8po.~entadoria concedida pela Previdência Social." 

Art. 2,0 E.st:?. Lei ent.rn. em vigor na data da sua publicação. 

Art, .3.0 Reyogam-se as di:Sposições em -contrário. 
s·ala di.s CJmis-.s.ões, 19 de junho de 198.0. - llenriqtle de La 

Rocque; Pi:esiClente, eventual) - Lenoir Vargas, Relator - Hwn
l,lerto LUcena - Franco 1\:lontoro - .JaiSon Barreto - Raimundo 
,Parente. 

PARECER N.0 1.!46, de 1980 

Da Comissão de Constitui-çll.o e .Tust~r:a 

Rr.btor: Sena~!or 1-!-e]vüUc _l\-;:.!n~s 

Volta ~-:>. exnn1e desta Comissão o Prcjeto de Lei n..0 207~ de 
1978. de auto:-ia do. ilustre Senador Orestes Quércia, que "acres

·centa item IV ao art. 8.0 da Lei n.0 5.107. de 13 de setembro de 
1966'·. 

É. "que,, n·a éomi.~são de Leglslação Eoci-:tl, o nobre Senador 
Lenoir ·vH:fga_s~ _após ver.fic.ar a existencin de conflit.as entre o 
texto apre~entado e .a· vcntade expressa na justificação do projct:J 
deu-lhe um· subst; tl,ltiv·o, que foi unanimemente aprovado. 

Cabe a este Colegiz.do, poi-:, dizer sobre a nova redação pro
post ... '\, qu·e 'enterido melhor do que a anterior. p::lls ·que insusceti
vel de interpretação ·ctúbia. 

Além do ·mais, O substitutivo não fere a Con.stituiç:ão nem a 
s:.stemática legal vigente. !v:I':)rece, pois. p:-osperar._ 

É o parecer. 
1 

Sala das Comissões, !. 0 de outubro de 1980 .. -· Aloysio Chaves, 
Pre,idente. em exerclc:o --Helvídio Nunes, Relato'r • ..:- Almi~ Pinto 
- Raimundo Parente - Lázaro Barboza ...::.... Franco Montoro - , 
Cunha Lima - Nelson Carneiro - ,.Ade.rbal .Jnrcma. 

PARECER 1!/.0 1.J47, de 1930 

. - D;t Çómissã.o ·dé, Finanças 

U.elator: Sen.<"l.d~r ;Jos~ Ri~ha · 

Apresentou o ilustre Sen::\dor Orestes ~uércia o presente pro
jeto, visando .q.-acréscimo de inciso ao art. 8.0 • da Lei n.0 5.107, 
de 1966, a qual instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

O intulto da proposiÇão Consiste eni :e possibilitar ao aposen
tado que volta a t.rz.balhar a utilização da conta vinculada, afas
tads.s as restriç-ões que a le-gislação vigente lhe impõe. 

Sustent:t.ndo a cnn..,;eniência da sugestão. ressalta ·a seu ilus-
tre autor, vErbis: 

''De fato, se considerarmos que o pr~ncipal objet.ivo d'J 
FGTS é assegurar ao .trabalhador uma soma razoivel de 
recu!"so.s, n<:>cr:sârios a nma vida tranqüila e condigna 
depo's Ce várics anos de atividade, a lei se esgota com a 
apoeentadorh e não tem mais razão para dificultar ou 
impedir o u~.':l da conta. para aqueles empregados que .iã 
gozem desse benefício e decidem continuar trabo.lhrtildo." 

Al1Ó5_ o pronunciamento da Com:..ssão de Constituição e Jus
tiça. pela cor...stitucionalidade e juridic:id!ade, e do desarquiva
mento da proposição, em 1979, manifestou-se a Comissão de Le
gisl::tção Social. 

Nessa oportunidade, a.o desenvolver estudo detalhado sobre 
a matéria, concluiu aquele órgão técnico pela aprovação do pro

uo nos tern~o1 dn emcnda S:Ib.sU~utivn que oferecr.n. objetivandD 
3prlmorar o texto c.:.···f."Í"~1al. 
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O Substitutivo em tela velo a harmonizar os objetivos da 
~iO!'mn. juridica que se pr~tenà.e incluir no ordenamento com o 
~eu texto, de li.'l<ldo a. propoTc!onar-lhe _a eficici·a. almejada. 

Com a inovação pretendida, passa o aposentado1 que retorna 
ao serviço, a deter o direito à utillzaç5o de sua conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em caso de rescisão de 
contrato de trabalho, .~eja qual for a sua cansa. 

A n'!edidQ_ 'fc·lsa a l:c:neficiar àquele que, por longos anos, em
prestou s11a. colaboração 1abor:J.tivo. para n sociedade ·e que contri
buiu de forma contínua para a Previdênci_a SociaL 

Nfto <:.·erin. lógico nc!11 jus~o que v-ies~e tal trabalhador a ser 
impedido, por qualquer motivo, de levantar importância a si cre
ditada, quando, após dedicar sua vida ao trabalho, ter rescindindo 
o seu contrato posteriormente à ·apo.$entadoria. 

Não se tratando, ade:nais, de disposição relevante para as 
fi.P.,lV"a~ púbEc2<;. uma vez que sua apl:cação se destina aos 
trabalhadores, em geral, não vemos razões ca:pazes de obstaculizar a 
medida, daí por que opinamos pela aprovação do projeto, na forma da 
Emenda Substitutiva da CLS. 

Sala das comissões, 20 de novembro de 1980. - Cunha Lima, 
Presl.dE'ntc -~ .Jos<é Richa, 1Relator - Jutahy Magalháes -_:_ Jorge 
Kalume - Vjcente Vuolo - Saldanha Derzi - Amaral Peixoto -
Raimundo Ptení e - Affonso Camargo - Amaral Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo .Sr. l'i'-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 332, DE 1980 

Erige em monumento nacional a Cidade de Laranjeiras, no Esta
do de Sergipe. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f'i' E erigida em monumento nacional a Cidade de Laranjeiras, no 
Estado de Sergipe. 

Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Pelo Decreto n' 2.048, de 12 de março de 1971, o Governo do Sergipe 
considerou Laranjeiras "Cidade Monumento". 

O eminente Líder Senador Jarbas Passarinho, quando Ministro da Edu
cação e Cultura, visitou Laranjeiras e, ao percorrer as ruas e igrejas daquela 
Cidade símbolo de grandeza dos canaviais sergipanos, exclamou, comovido: 
••Laranjeiras é um museu a céu aberto". 

h invocando estes dois test~munhos que estou solicitando ao egrégio 
Congresso Nacional que erija em monumento nacional a cidade de Horãcio 
Hora, João Ribeiro, Doutor _Bragança, Francisco Rollemberg, Augusto 
Franco e tantos outros filhos ilustres. 

Foi em fins do Século XVI que teve inicio a ocupação do vale do Cotin
guiba, como uma decorrência da vitória militar de Cristovão de Barros sobre 
os índios e franceses. Â margem do rio surgiu um~ poVoação, jâ visitada pelos 
holandeses em 1645 na sua marcha para São Crístovão. 

Nos primórdios da colonização os jesuítas ali se instalaram e, por força 
das invasões e da questão religiosa com o Marquês de Pombal, deixaram 
obras de valor memorial inexcedível. 

Por volta de 1824, a povoação jã contava com duas igrejas só na ãrea ur
bana e cerca de oitocentas e cinqUenta casas. Sua importância era tão signifi
cativa que o Governo da Província dirigiu ao Imperador um documento pro
pondo a criação de Laranjeiras, uem cujo terreno avultam mais de sessenta 
engenhos de fazer açúcar e outros muitos estabelecimentos de agricultura, em 
prol da subsistência interna como do mercado de exportação". 

Laranjeiras comerciou diretamente com as pr~_ças da Bahia, Pernambu
co, Rio de Janeiro e Europa, convertendo-se a cidade em importante C:mpório 
comercial, razão pela qual, durante muito tempo, permaneceu na localidade a 
Alfândega de Sergipe. 

Quando São Cristovão não mais atel)dia aos interesses econômicos dos 
"sete senhores feudais" ligados à agroindústria do açúcar, lembrou-se a pos
sibilidade de transferir a capital da Província para Laranjeiras, que se· tornara 
sede eventual do Governo. 

Centro da aristocracia rural, foi, no entanto, intensa, em Laranjeiras, a 
propaganda republicana e abolicionista, através de clubes e jornais. Ã sua 
prosperidade econômica se aliava uma fecunda atividade cultural, com a 
criação de escolas, aulas de francês, gabinetes de leitura, escolas de música, de 
arte, etc. Com a_ abolição da escravatura veio a sua decadência, mas, até hoje, 

continuam lá, de pé, as igrejas e ricos casarões que atestam a grandeza e o 
fausto _que viveu Laranjeiras. 

Entre outrOs, são estes os seu·s- monumentos mais importantes: 
19 - Igreja de Comandaroba. 
A igreja está edificada à margem direita do rio Cotinguiba, sendo a 2• re

sidência 'construída pelos jesuítas em suas campanhas de evangelização no 
ano de 1731. 

Dis-tando I km do centro da cidade sobre uma suave colina, descortinan
do um longo e vago horizonte, acha-se assentada às portas da cidade do Co
ração de Jesus como sentinela avançada da fé de um povo. 

A Igreja é uma verdadeira obra dos jesu~tas porque tem todas as carac
terísticas· da Companhia de Jesus. 

Dentro do estilo arquitetônico barroco, é cercada de diversas naves, imi~ 
tando claustros, tendo duas pequenas torres. "Ü corpo é coberto de frisas e lã
pidas. 

2'i' - Igreja Nossa Senhora da Conceição 

A construção da Igreja foi executada por volta de 1843, encontrando~se 
na época com uma capela-mar e os alicerces do corpo atê a superffcie da terra 
abandonà.da. Em 1860 D. Pedro II, em sua visita a Laranjeiras, fez um dona
tivo para se complementar a construção. 

Dentro do estilo arquitetônico barroco pretende-se instalar na Igreja um 
Museu Sacro. 

39 - Igreja do Bonfim 

As origens da Igreja remontam a 1836 quando foi feita a doação do seu 
património. Em 1843 jã fazia parte da relação das capelas da freguesia, envia
da pelo vigário José Joaquim dos Campos ao Presidente da Província. 

4'i' - Sobrado do Sítio Sant' Aninha 

O sobrado é __ uma antiga casa do século passado, de linhas arquitetônicas 
interessantes, se constituindo num exemplar característico de casa de châcara, 
tipo de transição entre a casa grande de engenho e o sobrado urbano. 

59 - Trapiche 

~ um prédio de arquitetura do século XIX, apresentando como solução 
principal uma cobertura vencendo _grandes vãos, toda revestida com estrutura 
de tesoura de madeiras. Suas paredes de pedras possuem espe~sura avantaja
da a fim de suportar a carga do seu enorme telhado. A beleza do telhado é a 
principal atração desse precioso exemplar da arquitetura civil de Laranjeiras. 

A importância histórica do edifício advém do fato de estar intimamente 
relacionado com atividade econômico (cultura do açúcar) que deu riqueza à 
cidade e marcou sua paisagem urbana, 

6• - Capela Sant' Aninha 

Está incluída entre as capelas mais ricas do País, numa demonstração de 
espírito de religiosidade e opulência da época. 

Possui um rico altar confeccionado em madeira trabalhada e inérustada 
de ouro, sendo enfeitada de flores e. possuindo 4 imagens de madeira traba
lhada, também incrustradas de ouro. 

79 - GfUta da Pedra Furada 

A principal referência histórica da gruta é que ela foi construída pelos je~ 
suítas em suas campanhas de evangelização da população de Laranjeiras. 

A gruta é um túnel de aproximadamente 1 km de extensão, totalmente 
inexplorado, que tinha como finalidade servir como meio de os jesuítas fugi
rem dos ataques que porventura sofressem. 

O Município de Laranjeiras fica na área geoeconômica de Aracaju. Nos 
seus limites jâ estão sendo instaladas as unidades de amônia e urêia da Petro
fértil e duas fábricas de cimento para aproveitamento do seu excelente cal~ 
cá rio. Há perigo na deterioração do seu patrimônio arquitetônico e histórico. 

Convoco a memória nacional e, em especial, o Congresso brasileiro para 
a rãpida aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980. - Passos Pôrto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO V 

Da família, da educação e da cultura 

Art. 180. O amparo à cultura ê dever do Estado. 
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Parãgrafo único. Ficam sob a proteção especial do Poder Público os 
documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumen
tos e as paisagens naturais notâveis, bem como as jazidas arqueológicas. 

I Às Comissões de Constituição e ;Justiça e de Educação e Cultu
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto lido serâ publicado 
e remetido às comissões competentes. --

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 556, DE 1980 

Nos termos ':fo art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição, nos 
Anais do Senado, do discurso do Exm9 Senhor Dr. Clóvis Ramalhete, 
Consultor-Geral da República, na sessão do Instituto dos Advogados do Bra
sil, realizada no dia 19 de novembro de 1980, agradecendo a medalha Teixeira 
de Freitas, que lhe foi conferida. 

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1980. -João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- De acordo com o art. 233, § 
19, do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exa-
me da Comissão Diretora. -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. Iv-Secretário. 

E lida a seguinte 

Oficio n' 229/80 

Senhor Presidente: 

Brasília, 26 de novembro de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa~ 
do Hydekel Freitas para -integrar, em substituição ao do Senhor Deputado 
Altair Chagas, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n9 89/80, que "institui a Justiça Agrária", 

AproveitO a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Será feita a substituição solici
tada. 

Sobre a mesa, ofício- que serã lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

Oficio n'- 014/80-CAR. 

Senhor Presidente: 
Brasília, 26 de novembro de 1980. 

Apraz-me comunicar a V, Excia., que, por deliberação desta COinissão, 
o nobre Senador Evandro Carreira foi designado para participar da reunião 
do Conselho Deliberativo da SU DAM, a realizar-se de 27 a 28 d_o corrente 
mês, na cidade de Belêm - PA. 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. -Antônio Mendes Canale, Presidente da 
Comissão de Assuntos Regionais. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O oficio lido vai à publicação. 
Sobre- a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-SCcretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 557, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e VotaçãO,-da Redaçã_o Final da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 69, del9g0\n' 3.160/80, na Casa 
de origem), que concede pensão especial a PedrO- Paulo Kosso_buski, e dá ou
tras providências. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980.- Helvfdlo Nunes. 

REQUERIMENTO N• 558, DE 1980 

Nos termos do_ art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n• 3, de 1980. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980. - Helvfdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em discussão a tedação final 
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9-69, de 1980, anterior
mente lida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem- queira discuti-la. declaio-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria retorna à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Passa-se à apreciação da re
dação final do Projeto de Lei do Senado n9 3, de 1980, igualmente lida no Ex
pediente da presente sessão. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem- queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. · 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao assumir o Ministério das Minas e Energia, 
em um momento dos mais delicados de nossa história, com o Pais despertan
do para a crise energética mundial, que soprava ventos sombrios para o- futu
ro de nossa Nação, passou o Ministro Cêsar Cais a estruturar, dentro do Mi
nistério. um programa global de utilização das fontes não-convencionais de 
energia, além de ordenar medidas visando à conservação dos energ~icos tra
dicionais,-atravês da racionalização dos seus usos. 

Sem deixar-se abater pelas reações partidas de diferentes setores da so~ 
ciedade brasileira, cujo desaguadouro natural eram as constantes criticas vei~ 
culãdãs pela irDPi-ensa, o Ministro jogou tOdo o peso de sua capacidade de 
trabalho e competência na implementação do seu Modelo Energético Nacio
nal, cujos resultados não tardaram a surgir. 

Hoje, o êxitO -dõ- trabalho do Ministro César Cais pode, de uma forma 
simples, ser mensurado atravês do volume de importação de petróleo pelo 
Brasil. Embora o ano de 1980 fosse urp. período de ajustes nos programas e 
projetas elaborados, o Brasil jã apresentou um volume de importação de pe
tf-óleo menor que nos anos anteriores, com a PETROBRÁS batendo recorde 
de produção, graças à política de destinação de recursos para prospecção, 
adotada pelo Ministêrio, onde a atividade de pesquisa passou a contar com 
aproximadamente 65% dos recursos da Companhia, fato inédito na história 
da PETROBRÁS. 

Mas, sabemos que repousa na hidroeletricidadc uma gra~de capacidade 
de suprir nossas atividades económicas. E neste setor, o Governo do Presi
dente João Figueiredo empenha-se com todo o esforço. Afora Itaipu, muitas 
outras usinas vêm sendo construídas e, atê mesmo, postas em funcionamento. 

à Nordeste, por exemplo, acaba de receber uma obra fantástica. que é a 
quarta etapa do Complexo de Paulo Afonso. 

Lá esteve Sua Excelência o Presidente da República no ato de inaugu
ração. oportunidade em que pôde constatar a grandiosidade da obra e o es
forço empreendido pela teCnologia nacional. 

Sr. Presidente, Srs. SenadOi--es, queremos. no morriento, mostrar ao Pais 
o que representa, para toda a região Norte-Nordeste, o desempenho da Usi
na Paulo Afonso IV. Para tanto, passaremos a enumerar alguns registres fei
tos pelo Ministro César Cais, em seu discurso de inauguração da Usina: 

uExcelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Decorrida apenas uma semana da visita de Vossa Excelência ao Nordes

te, onde esteve para sentir, mais de perto, o flagelo da seca e suas graves im
plicações na vida das populações locais, temos hoje, novamente, a sua honro
sa presença nesta sofrida região. Desta vez, a visita de Vossa Excelência 
reveste-se de significado também muito especial, porque vem declarar inau
gurada a Usina Hidrelêtrica de Paulo Afonso IV. 

Este ato representa mais uma prova insofismável do interesse e sensibili
dade de Vossa Excelência e do seu Governo, para oferecer ao Nordeste con
dições efetivas de acelerar o seu desenvolvimento económico, que ê a melhor 
forma de reduzir os efeitos negativos dos seculares problemas causados pelas 
!'rolongadas estiagens. 

A Usina Paulo Afonso IV é a maior hidrelétrica construída J?ela CHESF 
e, çom sua inauguração, a empresa passa a dispor de uma capacidade instala~ 
da de mais de quatro milhões de KW. Na sua etapa final, somente o comple
xo de Paulo Afonso somará às instalações da CHESF uma potência total de 
três milhões e novecentos e oitenta e nove kw, da qual Paulo Afonso IV parti
cipará com dois mil e quatrocentos e sessenta MW, equivalentes a seis unida~ 
des de 410 MW. 
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Iniciada nos idos de 1973, a Usina de PauiQ Afonso IV reveste-se de ca
racterísticaS de extraordinária grandeza. Estã situada ao lado direito do ca
nyon do rio São Francisco. No maciço rochoso, foi aberta uma caverna com 
duzentos e dez metros de comprimento, virlfe ·e Quatro metros de largura e 
cincoenta e quatro metros de altura, onde serão iristaladas as se_is u_nidades 
geradoras. Jâ o pequeno reservatório de Paulo Afonso IV, de dezesseis quilôR 
metros de extensão, é alimentadO através de um canal escavado em rocha, de 
cinco mil e seiscentos metros. E o vertedouro t~m a capacidade de extravasaR 
mente de dez mil metros cúbicos por segundo. toda a energia gerada é transR 
ferida para a subestação de SOO K V, instalada ao lado do E_stado de A lagoas. 

O complexo hidrelétrico constiti..Iídó pelas Usinas de Paulo Afonso I, II, 
III e IV é a principal fonte responsável pelo suprimento de energia elétrica re
querida pelo processo de desenvolvimento sócioReconôniiC(f do Nordeste. 

A história das Usinas- de Paulo Afonso confunde-se com a da própria 
CHESF, de vez que a criação da empresa, em 15 de março de 1948, teve por 
finalidade a imediata construção da primeira Usina de Paulo Afonso, marca
da por um avanço tecnológico que enobrece a engenharia nacional. 

Paulo Afonso I foi ofiCfalmente inat.~_gurada em 15 de janeiro de 1955, 
seguindo-se Paulo Afonso II, que entrou em funcionamento no final de 1961 
e, posteriormente, em 1974, Paulo Afonso III. 

A Usina de Paulo Afonso IV serâ a de maior capacidade instalada no 
atual complexo. A concepção do projeto permitiu o desvio das águas do rio 
São Francisco, desde o reservatório da Usina de Moxotó, o que possibilitou 
somar à queda nominal, equivalente à das outras três usinas do complexo, o 
desnível criado pela Barragem de Moxotó, aumentando assim a altura da 
queda total em Paulo Afonso IV. 

Neste momento, três unidades jâ estão fnstaladas, perfazendo uma po
tência de hum mil e duzentos MW. As três unidades-restantes serão irtstalaR 
das, progressivamente, até- o início de 1982. 

O custo total da -obra estâ estimado em vinte -e três bilhOCS e Seiscentos 
milhões de cruzeiros, em ril.oeda de junho de 1980. 

Senhor Presidente_, 
Em futuro próximo, serãO aceleradas as obras _da Usina Hidrelétrica de 

Itaparica, que constituirá Oulró importante empreendimento do Governo de 
Vossa Excelência no Nordeste, e que vem sendo reivindicação, defendida peR 
las Lideranças regionais. Daremos, desta forma, seqUência ao programa de 
prioridades estabelecklas pelo Ministério das Minas e Energi3., para o setor 
energético. Devemos, té:l.'lbém, iniciar os estudos para duas novas obras de 
considerável vulto e signif1~ <1-ção. As hidrelCtriCas âe Xíngõ e Pão-deR Açúcar, 
assegurando-se, assim, o prog:~ssivo aproveitamento do potencial energético 
do rio São Francisco. 

O acontecimento de hoje tem, desta forn~a, ;ma- siniUrar Projeção para o 
futuro desta região. Principalmente, por assegurar, de imediato, maiores e 
promissoras condições de desenvolvimento ao Nordeste, abrindo, conseqUen
temente, perspectivas de novas e significativas realizações no setor energético 
nacional. 

Em meados de 1981 a energia do São Francisco chegará ao Norte do 
Brasil substituindo o _consumo de petróleo das usinas de Belém e servindo de 
suporte antecipado ao grande Carajâs. Serâ a integração elétrica -do Norte 
com o Nordeste. E. pois com particular satisfação que-congratulamoRnos com 
a CHESF, pelo notâvel trabalho realizado, que projeta a competência profis
sional dos seus dirigentes, técnicos e servidores. 

Desejamos, igualrÍlente, cumprimentar as empresas responsáveis pelo 
projeto e construção desta obra, e tantos quantos colaboraram para a sua 
consecução. Particularmente, vale destacar a participação decisiva emprestaR 
da pela ELETROBRÁS e pela SUDENE, e demais financiadores que contri
buíram para a concretização deste empreendimento. 

Finalmente, ao agradecer a honrosa presença de Vossa Excelência, 
congratulamo-nos com os governos e o povo do Nordeste, pela conquista 
deste dia, por entendermos que a Hidrelétrica Paulo Afonso'IV serâ um mar
co n_o fortaleçimento da infra-estrutura econômica da região. 

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

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, como Líder do PMOB. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a pqlavra ao nobre 
Senador José Fragelli, por cessão do Senador Evelâsio Vie:r;;.. 

O SR. JOSt: FRAGELLI (PP- MS. Pronuncia o seguinte discurso)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui me encontro para dar uma explicação à 
gente da minha terra, aos meus companheiros de Revolução, aos meus cama R 
radas e correligionários de 35 anos de lutas partidârias, da atitude que torriei 
ao lado de Saldanha Derzi, de Ruben Figueiró e Leite Schimidt, no caso da 
nomeação do Sr. Pedro Pedrossian para Governador de Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, normalmente, eu deveria agradecer a nomeação do Sena· 
dor Pedro Pedrossian, pelo menos, por duas razões: seria ver um correligio· 
nãrio na mais alta magistratura do Estado, e quanto a mim, satisfeita essa na R 
tural e honrosa aspiração de vir para o convívio desta Casa, onde se encon
tram brasileiros dos mais ilustres da Pátria. 

. Mas, eu tive que me opor a essa nomeação, hoje, com_o ontem, Sr. Presi
dente, e tomar uma atitude depois de exaurir, como diria Rui Barbosa, todos 
os recursos da reação pela palavra. Estou, neste compromisso de explicar a 
minha decisão de deixar o PDS, de combater os Governos Federal e do meu 
Estado e de me filiar em Partido da Oposição, Partido que sei e espero, não 
há de se compor nem com o PDS, nem com aqueles Governos antes, durante 
ou depois das eleições de 1982. E a satisfâ.ção que tenho, do mesmo modo, de 
dar aos companheiros civis e militãres da Revolução, com os quais me identi
fiquei, em 1963, e 1964 e atê agora. 

Tenho que mostrar, Sr. Presidente, que os dois últimos Governos da Rê
pública que se disseram saídos da Revolução e que o foram, na verdade, pelos 
processos e pelas deci_sões_ preferiram à Revolução um homem punido pela 
Revolução, átravés de processo administrativo regular e legal. E mais do que 
isso, por que a razão que deu lugar à sua punição, era um compromisso funR 
damental do Movimento de Março, para com o povo e para com a Nação: o 
com bate à corrupção. 

De fato, o atual Governador de Mato Grosso do Sul foi demitido, a bem 
do serviço público, da Noroeste do Brasil por Castello Branco e Juarez Távo
ra- não seria preciso dizer mais, meus nobres colegas, quanto à correção e 
procedência de um ato, quando assinado pelo eminente e grande brasileiro 
que foi Castello Branco, e por aquele idealista de todas as Revoluções de 1922 
até 1930, que foi Juarez Tâvora. 

- - . . 
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite o nobre Senador? 

O SR. JOSI!: FRAGELLI (PP - MS) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas quer me parecer que algu
ma coisa mudou e tem mudado daqueles tempos para câ. Se eu bem lembrado 
estou, ao tempo do Governo Castello Branco, o Chefe do Governo exonerou 
o seu irmão de um cargo de chefia, por haver recebido um presente; não me 
recordo se de funcioÓârio ou d6 peSsoas estrari.has à função pública. Mas isso 
ocorreu naquele tempo. 

O SR. JOSt: ERAGELLI (PP- MS)- Pois bem, Sr. Senador, V. Ex• 
que vem em meu socorro, me faz lembrar que uma das possíveis razões da deR 
missão de Pedrossian da Noroeste, foi por ter recebido não um, mas muitos 
presentes;-de acordo com o art. 207, itens I, VI e X, do Estatuto dos FuncioR 
nârios Públicos, no qual se fundamentou a decisão do Presidente da Repúbli-
ca. 

Mas, Srs.. Senadores_, esse episódio se venceu e chegamos ao ano de 1978. 
Pedrossian que tinha corrompido, na Noroeste e a Noroeste, que tinha cor
rompido, em Mato Grosso e Mato Grosso chegou até aqui a Brasília e, a meu 
ver, corrompeu o próprio centro de poder da Revolução, que é o Planalto. 
Ele poderia dizer, como César: "Cheguei, vi e venci", porque, de 1977 ou 
1978 em diante, o Sr. Pedrossian é uma espécie enfant gâté do Palâcio do PiaR 
nalto. Ê íntimo do triunvirato que, hoje, domina o Palâcio e daqueles que an
tes jâ o dominavam, antes do atual Senhor Presidente da República. 

O Sr. Paulo Brossard (f>MDB- RS) -lõ muito grave o que V. Ex• estã 
dizendo. 

O SR. JOSJ!: FRAGELLI (PP- MS)- Chegamos a 1978 e, no caso da 
nomeação do primeiro Governador para Mato Grosso do Sul, nomeação 
porque se tratava de um novo Estado, a preferência por Pedrossian jã era 
pública e notóriã.. Começalt).QS çntão uma grande luta para evitar o pior para 
Mato Grosso. 

Fomos aos Ministérios, fomos à Chefia da Casa Civil, fomos a todas as 
pessoas influentes e apre~entamos farta documentação do passado daquele 
que já era: Candidato oficial do Planalto a primeiro Governador de Mato 
GrossO do Sul e também do seu procedimento, inclusive, à frente da adminis
tração do Estado do Mato Grosso. 

Nessa luta se distiriguirã.in o Governador e o ViceRGoVernador de então 
de Mato Grosso. Veio até aqui uma pessoa que o Senado conhece muito bem 
porque foi duas vezes Senador eleito e duas vezes, Governador do meu Es_taR 
do, Dr. Fernando Correia da Costa, levantouRse também o corajoso Senador_ 



No"embro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~:lo 11 l <)uinta-r(.·ira 27 7205 

Mendes Canalc que aqui se encontra. Mas o Planalto era, Sr. Presidente, in
sensível a todas aquelas provas tranchantes que nós apresentávamos contra o 
seu candidato. 

Prevenimos que nós não queríamos, naquela oportunidade, provocar um 
escândalo nacional, como logo aconteceu. Porque a teimosia do Palácio do 
Planalto em nomear o Sr. Pedro Pedrossian nos levou a dar publicidade a do
cumentos, oriundos de Cartório e de um órgão do Estado, a CODEMAT, 
mostrando a prática de fraude na transmissão para o Governador Pedro Pe
drossian de terras çio Estado, através de simulação fraudulenta. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Mais uma vez devo dizer que é 
muito grave a assertiva de V. Ex• 

O SR. JOSE FRAG.ELLI (PP- MS) - Sr. Presidente, pode-se dizer 
que, muito antes da assertiva, apresentamos documentações materiais. V. Ex• 
deve ter tomado conhecimento desses documentos, que foram amplamente 
divulgados. 

Para mim, Sr. Presidente, aquela atitude do Governo Federal de então , 
era o- começo do fim da Revolução. Não era mais o Planalto dos Presidentes 
autênticos da Revolução, era um novo Planalto da decadência da Revolução, 
naquilo que dela devia permanecer: a saúde moral, seu compromisso maior 
para com o presente e para com o futuro. 

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

O SR. JOSlt FRAGELLI (PP - MS) - Pois ni!o. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) --~com muita alegria que assisti~ 
mos à sua estréia no Senado Federal. Pelo menos um inconveniente não teve 
a nomeação do Sr. Pedro Pedrossian para o Governo de Mato Grosso do Sul: 
é que .isso ensejou a vinda de V. Ex• para o nosso recinto, o que muito nos 
honra. Só temos uma observação a fazer- o que impossibilitou o Senado de 
julgar com mais tran·qailidade, este caso. O Sr. Pedro Pedrossian teve o seu 
nome julgado pelo Senado e, em sessão secreta o assunto foi debatido. Dois 
Senadores ilustres de Mato Grosso do Sul estiveram presentes e, também, 
dois de Mato Grosso do Norte que conheciam de perto a Sr. Pedro Pedros
sian, e não h'Jl!Ve uma palavra, não houve uma impugnação formal nesta Ca
sa. Estavam presentes, aqui, os Srs. Senadores Saldanha Derzi, Mendes Ca
nale, Benedito Canelas e Vicente Vuolo, todos de Mato Grosso. É verdade 
que Mato Grosso hoje se encontra em divisão e não houve, em Plenârio, uma 
voz por parte desses ilustres Senadores que se levantasse para impugnar-lhe o 
nome ou dar um testemunho em sessão secreta daqueles fatos que dizem de
sabonar o seu passado. Isto foi, para nós, um fato fnédito, põrqüe a Sessão se
creta ê cxatamente para isto. Fõi uma falha muito grande que algu~ não 
levantasse dúvida de honra se ela realmente acOrresse. A partir daquele ins
tante, passamos a ter dúvidas acerca das acusações feitas contra o Sr. Gover
nador Pedro Pedrossian. 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- Eu disse ].Qgo de início: ocupo 
esta tribuna para dar uma satisfação ... 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- ... ao povo da minha terra, aos 
meus companheiros de Revolução, que eu não renego, aos meus correligio
nários de tantos anos. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- E, em segundo lugar, gostaria 
de dizer a V. Ex• que, até agora, eu estou falando sobre fatos notóriôs, todos 
conhecidos, também, acredito, do Senado Federal. 

Por que Pedro Pedrossian não foi nomeado 19 Governador de Mato 
Grosso do Sul? Teria sido por escrúpulos tardios rendendo-se o Planalto à 
evidência das provas definitivas de fraude em benefício próprio do seu prefe
rido? Não foi. Sr. Senador. Foi porque, naquela ocasião, diante daquele fato 
que foi um escândalo nacional, o Senado reagiu pela atitude, não em Ple
nário, mas por um mõViinento desta Casa, contra os fatos denunciados. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- O movimento foi de tal enver
gadura, meu nobre Senador, que jã se sabia de antemão que aquela mensa
gem, se viesse para cá, não seria aproVada. 

Então, posso dizer que o Sr. Pedro Pedrossian não foi nomeado 19 Go
vernador de Mato Grosso do Sul pela bravura do Senado Federal e pela ati
tude firme de um Senador cavalheiresco e leal, como foi o Sr. Daniel Krieger, 
que levou ao conhecimento do Planalto que aquela mensagem seria aqui der
rotada. E segundo frase sua, de que tive conhecimento, ele teria dito: "Não 
quero derrotar o meu _am_igo Presidente; não mandem essa mensagem." E a 
mensagem não veio para o Senado. 

O Sr. Mendes Canale (PP - MS) - 3,/. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSit FRAGELLI (PP - MS) - Pois não. 

o Sr. Mendes Canale (PP - MS) - Nobre Senador José Frageli, pri
meiramente eu quero saudar V. Ex• na hora em que o ilustre Senador por 
Mato Grosso do Sul estréia na tribuna desta Casa. 

O SR. JOS€ FRAGELLI (PP - MS) - Muito obrigado. 

O Sr. Mendes Canalc (PP- MS)- E quero dizer a V. Ex• da nossa sa
tisfação, a satisfação dos mato-grossenses em ver V. Ex• honrando esta Casa, 
dignificando a Bancada de representação do nosso Mato Grosso do Sul. E V. 
Ex• estréia exatamfmtC f:nfocando um ponto que constitui ainda uma ferida 
aberta no coração de todos os hom~ns d~ bem da nossa terra, traumatizados 
ainda com esse acontecimento que levou para o Governo do nosso Estado 
uma pessoa marcada pela corrupção. Não compreendo as palavras do nobre 
Senador_Leite Chaves, porque S. Ex• aqui estava em 1978, acompanhou. com 
tOdos os outros Senadores que aqui se encontravam, a nOssa luta aberta, fran
ca e leal. Demonstramos tudo com documentos, documentos esses que depois 
foram publicados nos jornais. Não se tratava, portanto, de coisa sigilosa, mas 
o fizemos de público. Então, o Senado Federal todo tinha conhecimento do 
assunto; daí a razão pela qual nós tivemos a oportunidade de dizer que não 
precisávamos de mais nada, estava tudo mais do que comprovado. Infeliz
mente, teimavam, teimaram e mandaram para esta Casa o nome do hoje Go
vernador do nosso Estado e que mereceu a aprovação, não total da sua maio
riã, da maioria absoluta desta Casa, mas que infelizmente era maioria sim
ples, tanto que obteve 33 votos apenas; não recebeu a maioria do Senado Fe
deral. Quero dizer a V. Ex• que vamos aguardar, no decorrer do seu pronun
ciamento, para podermos, não colaborar, não ir ao socorro de V. Ex• porque 
V. Ex• tem os dados e conhece de perto todo o problema, mas apenas para 
complementar alguma coisa que porventura possa escapar ao pronunciamen
to que V. Ex• faz hoje à Nação, pronunciamento este sério e que estâ mere
cendo a atenção de todos Dós e qüe, por certo, estarã também merecendo a 
atenção de toda a Nação e, particularmente, do nosso Estado do Mato Gros
so do Sul. 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- Muito obrigado, Senador Men
des Canale. 

Eu queria dizer que, assim, com a renúncia do Governo Federal de en
viar para esta Casa a mensagem indicando o Sr. Pedro Pedrossian, encerrava
se o primeiro episódio_ da nomeação do primeiro Governador do Mato Gros
so do Sul. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP - MS) - Um mome!llinho, Senador, 
que já darei o aparte a V. Ex•, que muito me honrarã com sua intervenção. 

Quero apenas acrescentar mais isso: a nossa-rebeldia de agora, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, não é só de agora. Nós, o nosso grupo da ARENA, 
que teimavam de chamar de grupo ortodoxo, e no sentido de não transigir 
com os erros, realmente era ortodoxo, o nosso grupo também, Sr. Presidente, 
se levantou contra a imposição do Planalto quando indicou o cc-sogro do 
atual Governador do Mato Grosso do Sul para ser eleito Senador indireto, 
pela convenção do nosso Partido, para esta Casa. Nós reagimos e fomos à lu-' 
ta. Que se transformou em verdadeira eleição, n·ão direta, mas indireta, e nem 
por isso menos democrâtica, porque, num pleito duro, num pleito disputado. 
o nobre Senador Saldanha Derzi venceu o candidato oficial do Planalto a Se
nador indireto para o Senado da República. Nós, portanto, nunca nos curva
mos, a nossa cervi.Z nunca baixou ante às imposições do Planalto. Era de es
perar, portanto, a nossa atitude de hoje com as nossas posições do passado. 

Eu concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Meu eminente colega, como é sa
bido, e generalizadamente sabido, um dos principais, ou talvez o principal 
artífice da solução do caso do Mato Grosso do Sul, foi o assessor Heitor de 
Aquino. Com a recente e misteriosa missão internacional que foi cometida a 
esse senhor, ele alçou-se à condição de Ministro polivalente, pois, nessa sua 
missão, ele substituiu o titular, ou titulares, do primeiro time goVernamental. 
Eu espero que, desta vez, a Deusa Éris não tenha levado o Sr. Heitor de Aqui
no a cometer os mesmos desacertos que resultaram na defecção de tantos pe
dessistas do Mato Grosso do Sul, como V. Ex• e o meu querido e velho amigo 
Saldanha Derzi. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas, o nobre Senador Luiz Ca· 
~alcante pode ficar tranqUilo que a nova ãrea de atuação agora é a internacio
nal, é do Oriente. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL) -E esta causa guerral 
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O SR. JOSt:: FRAGELLI (PP- MS)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
depois daquele primeiro episódio a que me referi, da indicação frustrada do 
candidato oficial ao Governo de Mato Gr:osso do Sul, veio o segundo ato, 
que foi a nomeação do Sr. Harry Amorim Costa. Antes, porém, do que ocor~ 
reu depois, a destituição do primeiro Governador do Mato Gtosso do Sul e a 
nomeação do segundo, houve um entreato, porque fui procurado, pode-se diw 
zer oficiosamente, para concordar com a ida do Sr. Pedrossian para o Gover
no de Mato Grosso do Sul e vir eu aqui para o Senado. Isto, em abril ou maio 
do ano passado. Veja-se a insistência do Planalto em colácar o Sr. Pedrossian 
no Governo do Mato Grosso do Sul. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS)- Só para terminar, nobre Sena
dor. 

A minha resposta foi a de que eu não concofdava, e se a pretensão do 
Governo Federal fosse consumada, eu viria para o Senado jã na Oposição, 
combater tanto o Governo Federal quanto o-novo Governo estadual de Mato 
Grosso do Sul. 

Eu não narraria esse fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se não me 
achasse, como me acho, na obrigação de dar uma satisfação completa, como 
disse, a todos os meus companheiros, da atitude que agora tomei e que im
portou na minha saída do PDS e na entrada para um Partido da Oposição. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Nobre Senador, eu desejo 
congratular-me com V. Ex• pela estréia que faz no Senado e dizer mesmo até 
da simpatia que em nada aumenta V. Ex•, mas que nutro pela pessoa de V. 
Ex• 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS)- Muito obrigado, e me vale mui-
to. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)-: Nãoapartearia V. Ex• de manei
ra nenhuma se outros companheiros, colegas Seitadores não o tivessem feito. 
E o faço apenas para duas observações: a primeira delas, é quando V. Ex• jus
tifica a punição ao Seri<idor Pedro Pedrossian pelo Marechal Castello Branco, 
pessoa das mais eminentes que Conheci no Brasil mas que, como todo ser hu
mano erra, errou muito cassando muitos hoinens de bem e deixando muitos 
corruptos andando pelas ruas e pelos parlamentos. -

O SR. JOSli FRAGELLI (PP - MS) - Apoiado! Inclusive ... 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- A segunda: é que aqui, onde Pe
dro Pedrossian permaneceu por mais de ano, a não ser o nobre Senador Men
des Canale, que fez uma campanha é não recebeu um só aparte, nenhum Se
nador fez qualquer restrição à honorabilidade> à honestidade do Senador Pe
dro Pedrossian. De modo_ que, pelo simples fato de ser demitido a bem do ser:.. 
viço público pelo ex-Presidente Cas_tei{o_ Branco, não me convencem as acu
sações que lhe são feitas~ Mesmo porque foi reintegrado no cargo. 

O SR. JOSli FRAGELLI (PP- MS)- V. Ex• não conhece, e até não 
gostaria de entrar nesse aspecto da reintegração, Sr. Senador. 

O Sr. Alexandre CoSta (PDS- MA)-_ V. Ex• deixaria terminar o meu 
aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP - MS) - Pois não, com muito prazer. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- E não quero que V. Ex• interpre· 
te este meu aparte como intromissão na vida pública de Mato Grosso ... 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP - MS) - Não, absolutamente. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- ... onde mantenho com todos os 
Senadores a melhor das amizades, o maior respeito e o maior apreço por lO
dos. Mas quero que V. Ex• veja bem, e veja o Senado: só agora, depois que ele 
saiu, retirando apenas a pessoa do eminente Senador Mende~ Canale, vejo 
vozes que o acusam de corrupto. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS) -V. Ex• estã deixando de lado 
todos aqueles fatos que citei, inclusive o de que o Governo anterior, tendo 
anunciado que o Sr. Pedrossian seria o primeiro Governador de Mato Grosso 
do Sul, não mandou a mensagem para esta Casa, sabendo a sorte que ela iria 
ter. 

Mas, Sr. Senador, a chamada reintegração do Sr. Pedrossian é uma ou
tra história, aliás, €= uma estória contada de diversos modos em Mato Grosso, 
pela insistência duradoura com que ele perseguiu a anulação do ato da Sua 
demissão a bem do serviço público. E eu quero dizer que aqui na esfera fede~ 
ral tais artifícios forãrh praticados- veja bem Sr. Senadrii' Alexandre Costa 
-que não foi uril aló da administração federal, já que ninguém_quis assumir 
a responsabilidade de anular o ato do :er_esidente Castello Branco. E o que fi~ 
zeram, então? Este absurdo! Mandaram o processo do Sr. Pedrossiari para 

-- .- -
ser julgado pelo Tribunal de JustiÇa de Mato Grosso do Sul, quando a ConS-- ~
tituição de 67 no seu artigo 119, dizia: uAosjuCzes federais compete processar 
e julgar em primeira instância: 

IV - os crimes políticos e os praticados em detrimento dos bens, ser
viços e interesses da União, ou de suas autarquias e empresas públicas." Nin
guém quis asSumir,' aqui na área federal, a responsabilidade de anular o ato 
de Castello Branco, Sr. Senador. 

Este ato é daqueles que não têm valor nenhum, porque V. Ex• e todos 
nós sabemos que a maior nulidade que pode existir para uma decisão judicial 
é a incompetência absol_uta do poder julgador. Esta absolvição não existe de 
direito. · 

E, mais ainda, o honrado Presidente Costa e Silva, sem dúvida, vendo 
naquela punição as assinaturas de dois dos mais eminentes brasileiros e 
membros das Forças Armadas, como Castello Branco e Juarez Távora, disse 
o seguinte: vou assinar este ato que torna sem efeito a demissão de Pedrossian 
a bem do serviço público,- mas ele tem que pedir demissão da Noroeste e a 
exoneração foi pedida por Pedrossian ao mesmo tempo em que foi revogada 
a sua punição. 

Eu não queria me referir a este fato, Sr. Senador, que, até deixasse fora 
do textQ do meu pronunciamento. Mas V. Ex• com o seu aparte me obrigou a 
trazer aqui a razão verdadeira, que não honra a ninguém, da anulação do ato 
de demissão do atual Governador de Mato Grosso, da Noroeste, a bem do 
serviço público. 

Mas, isto é bom porque o fato e a verdade ficam registrados nos Anais 
da Casa, e talvez, mesmo, até na triste história da nossa política, dos desman
dos da nossa política. 

O Tribunal de Justiça foi quem decidiu, e o seguinte: não hã nada a pu
nir. Aprovando um parecer, veja bem, do Procurador-Geral da Justiça de 
Mato Grosso1 funcionário demissível pelo Senador, no caso, Pedrossian. O 
Subprocurador-Geral da República não era um funcionãrio federal, era um 
promotor de justiça respondendo pel~ Procuradoria dã. República, a quem 
não foi dada a vista do processo antes do julgamento do Tribunal de Justiça. 
E que não recorreu da decisão do Tribunal de Mato Grosso quando dele teve 
conhecimento. V. Ex'- vê que não é nada edificante a decisão que absolveu, di
gamos assim, o Sr. Pedrossian, da sua demissão a bem do serviço público. 

O terceiro e último ato do drama de Mato Grosso do Sul, foi o que eu 
chamo .. o Golpe do dia 28 de outubro"- aliáS, Dia do Funcionârio Pú~lico. 
Golpe de surpresa, pela meticulosidade do plano, pela hábil camuflagem da 
operação, pela rapidez fulminante da execução. Operação, parece-me, típica. 
mente militar, mas pérfida e traiçoeira, porque não_ [oi despachado contra ini
migos adversãrios, mas um golpe de surpresa contra amigos e correligio· 
nários. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu avisaria a V. Ex• que seu tem
po já está concluído e V. Ex• poderia- como se diz em aviação comercial -
tomar o campo de pouso. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP - MS) -Solicito a V. Ex• um pouco 
ma:is de t~mpo para terminar a minha oração. 

O Sr-. Evelásio Vieira (PP- SC)- Gostaria de oferecer a S. Ex• o tem
po destinado à Liderança do Partido Popular. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esta cessão V. Ex• só pode fazer 
antecipadamente ou se se tratasse:de Vtce-Líder. Mas o nobre Senador José 
Fragelli terá tempo para concluir a sua oração que, segundo ele mesmo diz, 
está terminando. A Mesa é suficientemente liberal para que S. Ex• conclua. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP --SC)- Sr. Presidente, nós havíamos levado 
ao cOnhecimento do Senador Gastão MUller, que abriu os trabalhos desta 
tarde, a intenção- do Partido Popular de ceder o horário da Liderança ao Se
nador José Fragelli, para que S. Ex• pudesse, com tranqUilidade, desenvolver 
o seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Confesso a V. Ex• que ignorava 
esse pormenor, mas dada a afirmação de V. Ex', o Senador terão tempo que 
a Liderança dispõe, de 20 minutos. 

O SR. JOSli FRAGELLI (PP:_ MS)- Este golpe de surpresa, Sr. Pre
sidente, inclusive não foi nada cortês, ranhando até mesmo pela descon
fiança, para com o Comando Politico do Partido do Governo no Pais e no 
Congresso, porque o Sr. Presidente do PDS e as Lideranças do Governo no 
Senado _e _na Câmara também- não tiveram cOnhecimento do que se tramava i!-" 

do que se consumou a 28 de outubro- rio Palácio do Planalto, senão depois 
dos atos consumados; demissão de um e nomeação de outro. 

Vem-me, Srs. Senadores, à lembranÇã. o seguinte: lendo o currículo do 
Sr. Senad-or Pedro Pedrossian, mandado Com a mensagem da sua nomeação, 
vi que S. Ex• recebeu três cond_ecorações militares; Medalha do Pacificador. 
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Medalhas da Aeronáutica e da Marinha. Não sei se algum Senador jã rece
beu, em tão pouco tempo, tantas medalhas, Sr. Presidente. Isso mostra o fa
voritismo do Planalto para com o seu preferido. 

Isso mostra, Sr. Presidente, que o Planalto preparou cuidadosamente o 
golpe de 28 de outubro colocando no currículo do Sr. Pedro Pedrossian as 
três medalhas militares, para melhor recomendá-lo à aprovação do Senado. 

Eu não estava aqui e não conheço os serviços assiriãlados, prestados pelo 
atual Governador de Mato Grosso ao Exército, Marinha e Aeronáutica para 
receber, assim, tão rapidamente e quase que em dias sucessivos, três honrosas 
medalhas de mérito militar. Tudo isso por que e para qoe, Sr. Presidente? 
Para nomear o mais incompatibilizado político brasileiro com a dignidade do 
alto cargo de Governador de um Estado. 

Não faltou quem dissesse que o rompimentO de Senadores e Deputados 
com o PDS teve a sua verdadeira motivação em interesses feridos e preteri
dos. 

Além da longa exposição que fiz, e que meus eminentes colegas tiveram a 
bondade de ouvir, mostrando que a luta contra Pedrossian para Governador 
é de anos e fundada em considerações - digamos apenas isto - de ordem 
pública, se fossem de interesses políticos, de posições e vantagens, agora, 
como o novo Governo de Mato Grosso do Sul, é que os teríamos satisfeito 
ampla e cobiçosamente. 

Com o jovem Governador Marcelo Miranda Soares, pouco ou nada 
tínhamos. 

Pedrossian, consagrado pelo Planalto, Padrinho todo-poderoso do Go
vernador Marcelo Miranda, levou a palma das melhores e mais numerosas 
nomeações, a perder de vista, em relação a qualquer outro pedessista, isola
damente ou em grupo. 

E com Pedrossian o que teríamos, aderíssemos ao golpe que o colocou 
no Governo? 

"Metade do Governo" foi a proposta que mandou dar ao Senador Sal
danha Derzi. E que este, peta televisão, em Campo Grande, disse que se lhe ti
vesse sido feita pessoalmente, em sua casa, convidaria o proponente a retirar
se. 

Deixamos a Maioria e o Governo,-por um dever de c_onsciência pessoal e 
de consciência cívica, no perfiflente aos nossos compromissos para com a ter
ra e a gente sul-mato-grossensse. 

Viemos para a Oposição- até poique parece que todos sentem -que 
ser Oposição, nos descaminhos da situação, é ser um pouco mais brasileiros ... 

Viemos para a Oposição e para um Partido que devemos construir, em 
nosso Estado, desde os alicerces. Isso não é oportunismo e seria tolice se não 
fosse - um pouco, pelo menos - patriotismo. 

lamentamos uma coisa: os companheiros que não pudemos trazer co
nosco, inclusive, para muitos, para não lhes impor sacrifícios além de suas 
forças. Outros, por discordarem da nossa atitude. 

Sejam quais forem os motivos e as conseqUências, -quanto a mim, com
preendi que estava na contingência daquele imperativo que a política impõe 
nos momentos de decisão: 

"li ne faut pas hésiter à faire ce que détacha de vous la moitié de vos par
tisans et qui triple l'amoúr du reste". (Paul Valéry) -

Voltando, Sr. Presidente, aos compromissos deste Governo, que aí está 
para com a Revolução, da qual se diz ter nascido a nomeação de Pedrossian, 
se me afigura que traz a marca" da contra-revolução, como acinte ao_ Movi
mento de Março de 1964. Contra-revolução, sim, nos propósitos, nas in
tenções e nas conseqUências, contra-revolução, no exato sentido que lhe deu 
de Maistre, citado por João Neves: "Uma contra-revolução, não por ser uma 
revolução contrária, mas por ser o contrário de uma revolução." 

Finda Revolução-de Março. Até o esquecimento poderia cair sobr-e ela, 
mas não essa afronta que a humilha. Para mim, a nomeação de Pedro Pedros
sian é também o sepultamento da Revolução pelo ridículo. Não há quem não 
sinta isso no coração, antes de procurar o terrível significado moral e históri
co do ato do honrado Senhor Presidente da República. A moral da história 
para mim é esta: nenhum revolucionário, civil ou militar tem, para com esse 
Governo, qualquer compromisso mais, decorrente do ideário e dos princípios 
fundamentais com que se lançou e com que atuou o Movimento de 1964. Os 
cidadãos, por isso, não lhe devem o voto. Os políticos,-por isso, estão, para 
com ele, livres de compromissos e laços afetivos, éticos e ideológicos. E os mi
litares só devem a este Governo a obediência dos mandatos constitucionais, o 
acatamento que lhes impõe a lei, a disciplina que lhes ditam os regulamentos. 
Mas nada do que veio da Revolução de 1964. 

A Revolução, assim e por isso, pelo menos para mim, acabou no que ela 
foi de idealismo, de dignidade, de patriotismo e de compromisso de honra 
para com o Brasil. Os vínculos e os deveres não têm por que ficar e obrigar. 

A lei, Sr. Presidente, volta a _ser a autoridade suprema, a que todos os 
brasileiros devem respeitar e devem fidelidade, até os cidadãos do Planalto. 
Até o triunviratO do Planalto, General Golbery do Couto e Silva, Major Hei
tor Aquino e o Senhor Presidente João Baptista Figueiredo, para citâ-los na 
ordem direta do poder de fato de cada um e na ordem inversa dos seus pode
res nominais. Até os cidadãos do Planalto têm, doravante, que se submeter a 
uma autoridade suprema, que é a autoridade da lei, porque todos são iguais 
perante a lei! Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para uma breve comunicação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para uma breve comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uso esta forma regimental de solicitar a palavra para uma breve comuni
cação, qua_ndo, na realidade, deveria dizer que é para fazer uma breve e mere
cida homenagem. 

Traz-me hoje à tribuna o dever de fazer justiça a um homem digno que 
engrandece a representação de minha terra nesta Casa e que ilustra o Senado 
da República. 

Saio dos meus hábitos e supero o constrangimento de elogiar a quem es
tá no exercício do poder, para prestar homenagem merecida ao Senador Luiz 
Viana Filho, nosso nobre e respeitado Presidente, em cuja lucidez e equilíbrio 
tem repousado muito do sucesso desta Instituição, que desempenha significa~ 
tivo e insubstituível papel no processo de normalização política em que está 
envolvida a Nação brasileira. 

Algodão entre cristais, tolerante e obstinadamente democrata, o Presi
dente do Congresso Nacional vem dando ao Brasil contribuição valiosa que 
somente a justiça do tempo avaliará com precisão. 

As vezes incompreendido na fidalguia do tratamento e mal julgado pelos 
que confundem tolerância e educação com tibieza, nunca se deixou levar, Sua 
Excelência, pelo desespero ou pelo excesso, ainda quando ignoradas, por ou
tros, as regras da boa convivência parlamentar e violentadas as normas da 
polidez e da urbanidade. 

Aqueles que bem o conhecem e por muitos lustros gozaram o privilégio 
de sua convivência, sabem que ao lado da civilidade, sem perder o espaço e no 
mesmo grau de intensidade, habitam a firmeza e a determinação de um cará
ter sem temores, intrépido e capaz de resistir, sem se perturbar, às situações 
mais dificeis e delicadas em que muitos ruidosos cidadãos soçobrariam, por 
certo. 

Com a mesma serenidade que enfrentou instantes de desvario em agita
das sessões do Congresso Nacional, arrastou a fúria dos poderosos para de
fender um amigo, para evitar uma injustiça, para corrigir um erro. Tantas ve
zes resistiu sem abandonar princípios, sem ofender dignidades, sem recuar, 
sem se submeter, sem se entregar! 

Somente Vossa Excelência, Sr. Presidente, poderia fazer com que pela 
primeira vez, em 22 anos de vida pública, fizesse um pronunciamento de ho
menagem a alguém no exercício do Poder. Mas, Sr. Presidente, deixo de lado 
o meu temperamento porque desejo deixar bem claro o apreço e admiração 
do seu colega de bancada. E se o faço nesta-breve Comunicação é por ser um 
ato pessoal que não invalida ou impede que outros colegas com mais brilho 
lhe prestem as homenagens devidas. 

Nos poucos períodos da vida pública baiana, nos quais nossos rumos 
não coincidiram, nunca deixei de, publicamente, manifestar o quanto consi
derava dignificante para mim ter sido seu Vice-Governador. Nos quatro anos 
que convivemoS nesta coildição tive oportunidade de testemunhar a maneira 
correta de agir, sua dedicação ao trabalho, eficiência nas decisões e o seu alto 
espírito público. Tudo isto colimado com o respeito às nossas tradições. Vos
sa Excelência governando à baiana, iSto é, com lhaneza de trato, com firmeza, 
com respeito, eficiência e eSpírito público. 

Por diversas vezes o substituí, interinamente, no exercício do Governo, 
inclusive nos períodos conturbados de 68. Nesta condição, tive a oportunida
de de tomar decisões de ordem administratíVa e praticar atas de natureza 
política, sem nunca ter tido o dissabor de ver um só ato desfeito por Vossa 
Excelência. 

Relembro rapidamente estes fatos para declarar que, ao chegar ao Sena
do, tive a satisfação de tê-lo como Presidente. E, na convivência diária, pude 
testemunhar o quanto V. Ex•, nesta honrosa função, engrandeceu o Senado, 
enobreceu o Congresso, serviu ao-Brasil e, assim agindo, V. Ex• honrou as 
mais caras tradições de nossa querida Bahia. 

Encanecido na vida pública, tal é a sua obra que se vai cristalizando na 
consciência dos homens de bem uma verdade irretorquível. 

Esta Casa e o País, Srs. Senadores, devem muito a este homem, e a his
tória lhe guardará a memória, lembrado ou não por depoimentos como este, 
posto que, na precisão das palavras de Monte Alverne, "Quando feitos estu-



7208 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NA<'IOJ'\AL tSl'ç:io 11 l :\o~c-mbrn dt.• 1980 

pendes assinalam os grandes homens, a recordação do seu nome é indiferente 
ao panegirista e serve menos para fazê~los conhecer do que lembrar o seu me~ 
recimento". 

E é somente esta minha pretensão. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Naturalmente que devo ser grato 
ao orador, que realmente me surpreende totalmente, embora alguns possam 
acreditar que não. Mas se houver alguém que queira debater o assunto, como 
jã foi dito, darei a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Heividio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, no dia 26 de novembro, há cinqUenta anos, precisa· 
mente, fundava~se em nosso País o Ministério do Trabalho lnd'Ústria eCo~ 
mêrcio, pelo Decreto n~ 19.433, de 1930. Com eSSa: friiCiativa, o siStemã social 
brasileiro alcançava um estâgio de desenvolvimento que o colocava em po· 
sicão de vanguarda no concerto das grandes organizações que se firmaram a 
partir do pós-guerra. Do autoritarismo que dominava as concepções entre 
empregados e empregadores, defluente das doutrinas clássicas sobre organi-. 
zação, passamos ao sistema de intervivência, onde o homem, como expressão 
fundamental da produtividade, seria encarado em sua verdadeira significação 
e importância. Deixávamos, assim, o campo das especulações meramente 
programáticas, para ingressarmos na senda das realiz!lções, das medidas con~ 
cretas e objetivas, buscando a institucionalização de um sistema de partici~ 
pação e controle que permitisse ao Estado atüar, eficiente e ativamente, em 
favor da classe trabalhadora. 

Daquela data até hoje, a Nação vem acompanhando a permanente 
atuação do Ministério do Trabalho, nossetores_.QUe lhe s11o confiados, seja na 
função de orientador da política sócial, seja na formação de recursos huma~ 
nos e aperfeiçoamento da mão-de-obra, senão também na colaboraç11o à polí
tica de combate à inflação, tomando decisões no processo de geração de em~ 
pregos e sua distribuição, além da dedicação que empreSta às atiVidades sindi
cais e às vinculadas à medicina do trabalho. 

Vale consignar que o Ministério do Trabalho, muito antes que se pensas
se em consolidar a Legislação trabalhista, já atuava, com significativa eficiên
cia, em um selar que, atê os nossos dias, ainda apresenta problemas de diffcil 
superação, certo que intimamente ligados às_ reivindicações de empregados e 
empregadores~ com os naturais conflitos deles result8.ntes. 

Instituído, também, em cumprimento de solene promessa da Revolução 
de 1930, o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio teve como primero 
titular o inolvidável Lindolfo Calor, que procurou aplicar, desde logo, em 
nossa legislação, as conquistas universalizadas pela Organização Internacio
nal do Trabalho, sediada em Genebra, da qual o Brasil ê membro fundador 
desde 1919. 

É relevante assinalar, portanto, que algumas conqÚistás lrã.balhistas, em 
nosso País, deitam raízes em anos anteriores aO de 1930, pois em 18 de de
zembro de 1888 e 17 de janeiro de 1890 a legislação começava a conceder di
reitos de férias a certos grupos de trabalhadores. E mais tarde, pela Lei 4.982, 
de 1925, todos os que eram assalariados na indústria e no comércio passaram 
a ter férias anuais remuneradas de 15 dias, diploma legal a que os empregado
res, em geral, recusavam cumprimento, numa época em que as reivindicações 
trabalhistas const_ituíam grave perturbação à ordem estabeleci_da. 

Decretos baix..ados em 1931, 193_3_ e 1934 instituíram férias para a indús~ 
tria e o comércio, completada a regulamentação para todas as classes em 
1936, já na vigência, portanto, da Constituição de 1934, que no capítulo .. Da 
Ordem Económica e Social" consubst~ncio~ import~_ntes conquistas traba
lhistas. Assim ê qüe, no art. 121, deu proteção-êspedal ao trabalhador, reco
nheceu, no art. 120, os sindicatos e as associações profissionais, asseguradas a 
autonomia e a pluralidade sindical, ao tempo em que, no art. 122, criava a 
Justiça do Trabalho, de composição partidária. 

A proteção especial ao direito do menor e da mulher trabalhadores foi 
consignada na ConsoliQação das Leis do Trabalho, de 1943, que previa o con~ 
trato individual e coletivo de trabalho, bem como a assistência socíal ao tra
balhador. Ocorreu, ~ntãÓ, -a divisão do MíriistErro~e-m dois: o do Trabalho e 
Previdência Soc_ia_l e o da Indústria e do CornJ:rcio, atê que, mais recentemen
te, após o Ministério da Previdência e AssistênCia Social, ocorreu a promul
gação da Lei Orgânica da Previdência Social. 

N assa legislação confere tratamento especial ao tfabalho da mulher, 
considerando sua maior fraqueza muscular, suas peculiaridades fisiológicas e 
a tutela especial exigíveis pela maternidade e pela infância, e jâ no primeiro 
projeto de Código do Trabalho, de 1917, os legisladoreS consideravam a ne
cessidade de proteção maior ao trabalho feminino, com oito horas de_jorna
da, não contínua, com uma hora, no mínimo, de intervalo para o descanso. 

Somente em 1923, cumpre enfatizar, foram aprovadas as primeiras gran
des normas de efetíva e indiscutível proteção, nos estabelecimentos comer
ciais e industriais: repouso de trinta dias antes e depois do parto; permissão à 
amamentação dos filhos durante o trabalho, sem prejuízo do serviço, obriga
das as empresas a instalar creches ou saias de amamentação, organizando cai
xas a favor das empregadas mais pobres. 

O decreto nO? 21.417-A, de 1932, emprestou maior valor e eficâcia a essa 
assistência, ainda mais porque muitas das reivindicações foram, antes das 
leis, postas em prãtica pelos patrões. 

O movimento de proteção ao trabalho do menor começou na França, em 
1874, e estendeu-se à Alemanha em 189t. Nesse ano o Presidente Deodoro da 
Fonseca o regulamentou no antigo Distrito Federal, através do decreto n9 
l.3l3, que não permitia o trabalho industrial ao menor de 12 anos, podendo o 
de mais de oito anos ser aprendiz nas fábricas de tecidos, com o máximo de 
sete horas diáriaS para as meninas de 12 a 15 e os meninos de 12 a 14 anos. 

Somente a partir do Decreto n• 22.042, de 3 de novembro de 1932, por 
iniciativa do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. foi definitiva
mente regulamentado o trabalho dos menores, revista essa legislação em 
1941, pelo Decreto-lei n9 3.616, até sua consignação na CLT, promulga em 
1943. ~ 

A higiene e segurança do trabalho são ConquiStas que se ampliam nesses 
cinqUenta anos, em ·nosso Direito positivo, com a prevenção de acidentes, o 
desenvolvimento da medicina do trabalho, a minuciosa regulamentação saniw 
târia do ambiente de trabalho, a proteção contra os elementos agressivos, nos 
acidentes de trabalho como nas doenças profissionais, com taxas especiais de 
periculosidade e insalubridade. 

Complementou a legislação pretecionista da CLT a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, que justificou a criação de um Ministério próprio, hoje o 
maior ínstrumento de seguridade social e assistência médica no País, visando 
a proteger a classe trabalhadora. 

Evidente que ainda resta fazer muito, de modo particular entender as 
duas conquistas que estão consignadas na Constituição em vigor: o seguro
desemprego e a participação no lucro e na gestão das empresas, em que pese a 
existência do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e o Plano de lnte~ 
gração Social. 

Nos últimos cinqUenta anos, todas as- Cônstituições brasileiras, a partir 
de 1934, inscreveram no capitulo Da Ordem Econômica e Social preceitos 
fundamentais de proteçào aos direitos dos Trabalhadores, enquanto o Minis
tério do Trabalho cumpre o importantíssimo papel de vigiar, ao lado da Jus
tiça do Trabalho, pela defesa desses direitos e dessas conquistas sociais. 

Sr. Presidente e-Srs. Senadores, ao cabo desta breve incursão na área tra
balhista, cabe-nos, agora, tributar homenagens ao Ministério do Trabalho ao 
ensejo do transcurso do cinqUentenário de sua fundação. Homenagens pelo 
que realizou, pela profícua ação desenvolvida ao longo dos anos, e, por certo, 
pelo muito que lhe cabe fazer no encaminhar soluções, no resolver proble~ 
mas, no compor divergências e conflitos entre empregados e empregadores, 
com o objetivo maior de tornar realidade, através da crescente participação 
dos trabalhadores nos frutos da produção, a paz social a que todos aspira· 
mos. 

Na pessoa, pois, do atual Ministro de Estado do Trabalho, Dr. Murilo 
Macêdo, formulamos as nossas felicitações também aos eminentes brasileiros 
que o antecederam na Pasta do Trabalho, e estendemos as nossas congratu
lações, pelo transcurso do evento, a todos-quantos servem, direta ou indireta
meli.te, àquela repartição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra, para uma 
breve comunicação, ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JALSON BARRETO (PMDB - SC. Para uma breve comuni
cação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último dia 18 do c_orrente ano, os 
professores da A PU FSC resolveram entrar em greve em defesa da reposição 
salarial de 48% que lhes vinha sendo tomada desde 1978, assim como em defe
_sa da reclassificação do magistério superior, que se arrasta nas mesas da bu~ 
_rocracia desde junho de 79. 

Tal movimento, que vinha sendo preparado para eclodir no início do 
próximo ano letivo, foi antecipado em função do ascenso das lutas populares, 
que decorreu do agravamento das condições de vida com as novas medidas 
econômicas do Governo. 

Engolfado pela velocidade com que se generalizou o movimento_, não 
teve o Governo do Estado como contê~ lo na simples justificação de subversão 
de minorias atuantes, pois numa classe que coi1.tava com 1.500 professores na 
APUFSC, apenas 45 docentes se dispuseram, no primeiro momento, a desau
torizar a greve. E antes mesmo que essa minúscula resistência pudessejustifi~ 
car ações de repressão, o movimento grevista alastrou-se pelo professorado 
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estadual do ensino médio e, no seu curso, que já conta 9 dias, empolgou o es
tudantado universitário, que à palavra de ordem de solidariedade juntou a 
denúncia global do modelo brasile_iro_ de educação, essencialmente elitista, 
privatizante, alienado das necessidades nacionais e sistematicamente sabota
do pelo governo Federal com a perda de densidade no Orçamento da União, 
que passou de 1 1,7%, em 63, para 4,8% no cOrrerite ano, sem deixar de ter pi
ques insuportáveis, cómó_ em 1975, quando roçou o piso de 4,2%. 

Surpreendido pela brusca perda de apoio social, que hoje alcança tam
bém a -suinocultura em greve, o Govérno Estadual_não_teve outr_a_alternativa 
que apelar para os casuísmos paralegais, fazendo aprovar, no último dia 20, 
em tumultuada sessão da Assembléia Legislativa, um projeto de redução do 
período letivo, que concedia ao Secretário da Educação a original licença de 
promover os estudantes de toda rede escolar à série imediata. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quanto a essa inovação do arbítrio, 
as autoridades estaduais responderão, em breve, perante os tribunais, jâ que 
os professores catarinenses impetrarão mandado de segurança contra a medi
da. 

Não podemos., entretanto, nos furtar ao comentário dos desmandos da 
tecnoburocracia local, que com essa inovação desesperada ingressa, triunfal
mente, nos anais do anedotário catarínense. 

A educação nacional, embora respeite característícas locais ou regionai·s, 
baseia-se no princípio constitucional de "unidade", assim como nos de "li
berdade e solidariedade humana, como dever do Estado", nos termos do art. 
l16, sendo sua legislação regulamentada segundo a norma constitucional do 
art. 89, inciso XVII, alínea q, que especifica: 

HCompete à União: 

XVII - legislar sobre: 

q) diretrizes e bases da educação nacio_nal; ... " 

Há extensa legislação federal regulamentando e complementando tal 
princípio e competência, que estabelece prazo -rígido e nacionalmente unifica
do para os períodos Ietivos dos cursos regulares. 

Eis por que tal medida, além de juridicamente imperfeita e, por isfo mes
mo, ilegítima e inócua, só pode demonstrar o total descaso das autoridades 
com a promoção cultural da população, somando pontos na escalada de des
contentamento com o regime e diminuindo, ainda mais, sua credibilidade 
pública. 

Por isto não invalida nem diminui o sentido do movimento dos professo
res, cuja greve está vitoriosa em todo o Brasil, com 17 universidades total
mente paradas e com o movimento ameaçando generalizar-se para os demais 
Estados da Federação. 

A sofreguidão dos tecnoburocratas de meu Estado em ptestar serviços 
ao arbítrio, pela via desesperada do ridículo, como meio de sobreviver como 
classe ou de conter a elevação do sentimento oposicionista das massas é bar
rada juntamente com as demais forças obscurantistas do sistema, onde seto
res aberturistas jã se posicionam por reformas 1 com o próprio Ministro da 
Educação se dispondo a atender as reivindicações, que são justas, e não se 
complementam tão-somente pela falta de autonomia-de seu Ministério. 

Os jornais de 22 do corrente já dão conta de que: o ~ovimento dos pro
fessores está~se tornando_um_a_vanguarda intelectual para âs demais lutas po
pulares\ eis que recebem, agora, a adesão dos pós-graduados, do Colégio de 
Aplicação e da própria Igreja, através da palavra autorizada _do Bispo de 
Joaçaba, D. Henrique Mailer. 

Não nos perderemos, por isso mesmo, em fatos assaz co-nhecidos da po
pulação, como a carência de verbas, o alto preço das anuidades nos colégios 
particulares, o baixo salário dos professores em meu Estado, onde 11.600 
professores ganham menos que o salário mínimo, oü o descomunal aumento 
do custo de vida, que inviabilizam a tranqüilidade pública de quaisquer co
munidades. Ficaremos, ao contrário, com as conclusões das inúmeras insti
tuições solidárias com o movimento, qüe Vêem no modelo educacional brasi
leiro uuma política distancíada da realidade, destorc_ida, que presta um des
serviço à sociedade, porque cerceia as pesquisas de interesse público" como 
subproduto de um modelo econômico que, em seu conjunto, nada tem a ver 
com os interesses mais gerais da população. 

Eis por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao nos_s_olidarizarmos com o 
movimento dos professores de Santa Cacarioa e do Brasil, exigimos do res
tante das Oposições igual postura de apoio, pois o que se gesta neste momen
to no País é uma busca de ídentidade nacional~ que se dirige à retomada da 
democracia ampla e da soberania perante outros povos; porque se faz através 
de uma classe que tem hegemonia s_obre todas as outras na formação de um 
consenso· cultural em seu nível mais elevada. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não bastasse esse quadro de intran
qüilidade no meu Estado, onde o professorado universitário federal é todo o 
corpo docente da rede estadual lá está num movimento paredista. tentando 
conseguir aquilo que é do seu direito, não bastasse esse quadro, 70 mil suino
cultores da Região Oeste catarinense lá estão, em 17 postos avançados, blo
queando as estradas, impedindo que muitos desavisadas façam o jogo do Go
verno no momento em que, insensível, não atende às justas reivindicações de 
um setor da economia brasileira, que, não já bastasse a crise provocada pela 
falsapeste suína africana,_ ~á está abandonado, em _crise, exatamente porque a 
política que o Governo vem levando no setor agrário não permite, através 
dos custos altíssimos d_o~)nsumos e do milhQ~ çustos compatíveis com os 
preços mínimos em vigor. 

Trago esta comunicação à Casa, porque sei do clima explosivo reinante 
num Estado modelo deste País, conservador~ pacato, ordeiro e pacífico e que 
está em vésperas de convulsão. Que o Governo tenha sensibilidade pra impe
dir aquilo que_jâ ouvia hoje, do comando geral da greve, de ameaças através 
da Polícia Federal e de setores de repressão que estão lâ, ao invés de procurar 
soluções, tentando intimidar a família catarínense, pacata, ordeira - repito 
- mas que está conve_ncida da necessidade de afirrp.aÇão neste momento sério 
da vida nacional. 

Espero que o Ministro da Agricultura, na audiência que vamos ter às 5 
horas, atenda à reivindicação, que é justa, através de preços mínimos com~ 
pensadores, de subsídio ao _milho, e que permita àquela parcela responsável 
da comunidade brasileira continuar, inclusive, a ajudar o País sair do atoleiro 
em que esse Governo prepotente e arbitrário continua insistindo em mantê
lo. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Não apoiado! 

O sR. JAISON IÍARRtTO (PMDB- SC}- Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. -(Muito be~!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. l~"~Secretârio. 

.t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 333, DE !980 

Concede aposentadoria a atletas veteranos, que não percebam po-
roventos da previdência social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 11' Será aposentado pela previdência social o esportista que, ha~ 

vendo completado sessenta e cinco anos de idade, tenha competido durante 
p-elo menos quinze anos, participado de jogos internacionais representando o 
Brasil e não perceba proventos de aposentadoria de qualquer natureza. 

Art. 21' A aposentadoria de que trata esta lei corresponderá a um pro
vento mensal de valor equivalente a dez salários mínimos e serâ devida a par~ 
tir da data do requerimento do benefício. 

Art. 39 A despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta de 
recursos pmvenientes da Loteria Esportiva Federal postos pela Caixa Econ6~ 
mica Federal à disposição do Instituto Nacional de Previdência Social. 

Art. 41' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 51' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto procura atender a um ajusta reivindicação que nos fol 
enviada por representantes da comunidade esportiva. Seu objetivo é conceder 
uma aposentadoria especial aos atletas veteranos que não percebam proven~ 
tos da Previdência Social. 

Interessante notícia publicada no jornal Folha da Tarde, de 21 de ou
tubro último, dá conta de que muitos dos nossos veteranos atletas não estão 
"dormindo sobre as glóriaS-do passada" e que, reunidos periodicamente por 
iniciativa da AssociaçãO Atlética Veteranos de São Paulo. ainda se sentem 
animados a participar de disputas e se entusiasmam com a obtenção de .. boas 
marcas", mesmo alguns que jâ ultrapassaram a casa dos setenta anos de ida
de. 

Recentemente, ao realizar-se o VIII Campeonato Estadual de Atletismo 
Veterano, no Tietê, em São Paulo, confirmou-se a boa forma de certos desses 
atletas que, imediatamente vislumbraram com o otimismo a possibilidade de 
voltarem a competir, primeiro na Argentina, no II Torneio Internacional de 
Atletismo Veterano e, em seguida, na Nova Zelândia, na Olimpíada Mundial 
de Veteranos. ·· 

Alguns dos atletas que se reuniram no VIII Campeonato Estadual de 
Atletismo Veterano, são verdadeiras glórias nacionais, destacando-se Carmi~ 
ne Zocolli, Lúcio de Castro, Orlando Alves Garrido, a campeoníssima V anda 
dos Santos, a não menos repetidamente campeã Odete Valentim Domingues 
e muitos outros. 
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Entretanto, dificuldades de recursos e até mesmo de subsistência têm im
pedido o desenvolvimento dessa atividade. 

Por isto, atendendo a sugestão da comunidade esportiva e especialmente 
de Lúcio de Castro, ele próprio uma das grandes glórias esportivas interna
cionais deste País (manteve -durante dez anos consecutivos o título de cam
peão do salto de vara, então na expressiva marca de 4,94 m), estamos propon
do uma forma de reconhecimento da Nação para com seus grandes atletas, 
propiciando-lhes a aposentadoria, nas condições consignadas no projeto. 

Não resta a menor dúvida, diz Lúcio de Castro, Hque, além do estímulo, 
serã uma homenagem a todos _os esportistas do passado, verdadeiros heróis 
anônimos que tanto contribuíram para o engrandecimento de nosso esporte". 

Cuida o projeto, outrossim; de prever fonte de custeio em atendimento à 
exigência do parágrafo único do art. 165 da Constituição, determinando que 
a despesa se faça à conta dos recursos da Loteria Esportiva Federal. 

Sala das Sessões, em 16 de novembro de 1980. - Franco Montoro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O projeto lido serâ publicado e 
remetido às_ comissões competentes. 

Sobre a mesa, comun'icação que serã lida pelo Sr. 19-Secretário. 
E lida a seguinte 

Of. n• 60/80 

Senhor Presidente, 
Brasilia, 26 de novembro de 1980. 

Comunico a V essa Excelência que esta Liderança deliberou propor a 
substituição dos Senhores Senadores Itamar Franco e Cunha Lima pelos Se
nhores Senadores Franco Montoro e Adalberto Sena, respectivamente, na 
Comissão Mista incuri:tbida de examinar a Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 89, de 1980, que institui a Justiça Agrária. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de elevada estima e consideração. - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serão feitas as substituições soli
citadas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência comunica ao Ple
nário que designou, por indicação do Presidente do Grupo Brasileiro do Par
lamento Latino-Americano, o nobre Senador Bernªrdino Viana para integrar 
a Delegação Brasileira à Reunião -do Parlamento Latino-Americano e Parla
mento Europeu, que se realizará na cidade de Bogotá -Colômbia, em janei
ro do próximO ano de 1981. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão ;vrüller) -Sobre a mesa, comunicação 
que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 
Oficio n' 206/80 

Senhor Presidente: 
Brasília, 26 de novembro de 1980. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Ed
gard Amorim foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado 
Marcus Cunha na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição número 89/80, que "'Institui a Justiça 
Agrária". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração. - Freitas Nobre, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Serã feitaa substituição solici
tada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Car
reira- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- José Sarney- Martins Fi
lho- Cunha Lima- Aderbal Jurema- Teotônio Vilela- Lourival Bap· 
tista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Hugo Ramos- Roberto Sa
turnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Amaral Furlan - Vicente 
Vuolo - José Richa - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 'i'-Secretãrio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 559, OE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens n9s 2, 3, 4, 
6 e 7, sejam submetidas ao Plenário após o item 18 da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980.- Bernardino Viana. L('ite 
Cha"es. 

REQUERIMENTO N• 560, DE I980 

Nos termos do artigo 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item 25 seja 
submetida ao Plenârio antes do item n9_J9. 

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIOE~TE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
plenário, a Ordem do Dia será apreciada com as alterações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, 
de 1979 (n9 431/71, na Casa de origem), que regulamenta o exercício 
da profissão de sociólogo, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.086 a 1.089, de 1980, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comis
são de Constitüíção e Justiça; 

-de Legislação Social, favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição e Justiça; e 

-de Serviço público Civil, favorável ao substitutivo da Comis-
são de Constituição e Justiça. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Sr-s. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• I·CCJ 

Substitutivo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81,- DE 1979 

Dispõe sobfe o exercido da profissão de sociólogo, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I<? O exerdcio, no País da profissão de sociólogo, observadas as 

condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado: 

a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e_ Política ou ciências Sociais, di
plomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos; 

b) aos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação do 
diploma, de acordo com a legislação em vigor; 

c) aos licenciados em SOciologia, Sociologia e Política ou Ciências So
ciais, com licenciatura plena realizada, até a data da publicação da presente 
lei, em estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhecidos; 

dJ aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Política ou Ciên
cias Sociais, diplomados até a data da publicação da presente lei, por estabe
lecimentos de pós-graduação, ofiCiais ou reconhecidos; 

e) aos que, embora não diplomados nos termos das alíneas a, b, c e d, ve
nham exercendo efetivamente, há mais de cinco anos, atividades de sociolo~ 
gia, até a data da publicação da presente lei. 

Art. 2'i' É da competência do sociólogo: 

I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, progr·amar, 
implantar, controlar, dirigir, executar, analisar ou avaliar estudos, trabalhos, 
pesquisas, planos, programas e projetes atinentes à realidade social; 

II- Ensinar SoCiologia Geral ou Especial, nos estabelecimentos de ensi
no, desde que cumpridas as exigências- legais; 

II - assessorar e prestar consultaria a empresas, órgãos da adminis
tração pública direta ou indireta, entidades e associações, relativamente à rea
lidade social; 

IV - participa-r na elaboração, supervisão, orientação, coordenação, 
planejamento, programação, implantação, direção, controle, execução, análi
se ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano, programa ou 
projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social. 

Art. 39 Os órgãos públicos da administração direta ou indireta ou as 
entidades privadas quando encarregadas da elaboração e execução de planos, 
estudos, programas e projetas sócio-económicos ao nível global, regional ou 
setorial, manterão em caráter permanente, ou enquanto perdurar a referida 
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atividade, sociolôgos legalmente habilitados, em seu quadro de pessoal, ou 
em regime de contrato para a prestação de serviços. 

Art. 4'í' 'As atividades de sociólogo serão exercidas na forma de contrato 
de trabalho, regido pela Cons_oli_dação das Leis Trabalhistas em regime do Es
tatuto dos Funcionários Públicos ou como atividade autônoma. 

Art. 59 Admltir-se-ã, igualmente, a formação de empresas ou entidades 
de prestação de serviços previstos nesta lei, desde que as mesmas mantenham 
sociólogo como responsável técnico e não COmetam atividades privativas de 
sociólogo a pessoas não. habilitadas. 

Art. 69 O exercício da profisão do sociólogo requer prévio regiStro-rio 
órgão competente- do Ministéiiõ-ôo Trabalho, e se fará mediante a apresen
tação de: 

I -documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nas le
tras a, b, c, e d do art. 19; ou a comprovação de que vem exercendo a profisão 
na forma da letra .. e .. do art. 19; 

II - Carteira ProfissiOnal. 

Parágrafo único. Para os casos de profissionaiS inCluídos na letra e, do 
art. ]9 a regulamentação desta lei disporá sobre os _meios .e modos da devida 
comprovação, no prazo de 180 dias a partir da data da respectiva publicação. 

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 
(sessenta dias). 

Art. 89 Esta lei ent'rarâ em vigor-- na data de sua pubUcação. 
Art. 99 Revogam~se as disposições ein -cOriüário. · 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 145, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con~ 
clusão de seu Pa:r:ecer n9 __1.076, de 1980), que aut~riza o Governo d~ 
Estado do Pará a alienar uma gleba de terras públicas, totalizando 
31.971 ha., situadas na Fazenda Porto Alto, no município de Acará, 
com vistas à regularização da posse e da propriedade fundiárias na 
localidade, tendo 

PARECERES sob n•s 1.077 e 1.078, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Agricultura, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer corno se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 145, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar uma gleba de 
terras públicas, totalizando 31.971 ha,. sit~adas na Fazenda Porto Al
to, no Município de Acarâ, com vistas à regularização da posse e da 
propriedade fundiárias na localidade. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 Fica o Governo do Estado Q_o Parã autorizado a ~n~nar uma 

gleba de terras públicas, desmembradas da Fazenda Por~o ~Ito, situada no 
Município de Acará, com a ãrea total de 31.971 ha, constttu1da .?e onze lotes 
rurais aos adquirentes com posse mansa e pacífica, cultura efeflva e morada 
habitual, a seguir discriminados: 
Pedro Miranda da Cruz ........ ~ .•...•... ~ ..•.. _. -~·~-· 2.986 .hectares 
José Miranda Cruz ............ -............. "... . . . . . • 2.998 hectares 
Francísco- Miranda Cruz ............. , . ·~ .... , . . . . . . . . 2.976 hectares 
Vicente Miranda Cruz ... -............•......... .:.w -~~::;_-,- -2.976 hectares 
Osvaldo Miranda Cruz .. -.... -.... _, -·. -~ .... -·. · ... .- .. --.:.. 3.000 hectares 
Joaquim Miranda Cruz ... -... ··-·-· ·-•n-~ -~ ••••••••••••••• 3.000 hectares 
Antônio Miranda de Oliveira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2910 hectares 
Francisco Miranda de Oliveira .... , .•.......... -.- .... __ 3.000 hectares 
Arthur Rodrigues da Silva . . . . . . . . . . . . . .. . . .. • . . . . . . ... 2.996 hectares 
José dos Reis Lopes da Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.915 hectares 
Rubens Francisco Miranda da Silva. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.214 hectares. 
a que se referem os processos protocolados sob n'i' 147 a 154 e 156 a 158/79, 
no Instituto de Terras do Pará - ITERPA. 

Art. 29 Esta Resolução vigora a partir da sua-publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 
73, de 1980 (n' 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro per· 
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apre

senta de n'i' 1-CSPC; c 
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão 

de Serviço Público Civil. 

Nos termos do inciso II do art. 322, do Regimento Interno, a matéria de
pende, para a sua aprovação, do voto favorável_ da_ maioria absoluta da com
posição da Casa. 

Havendo, entretanto, acordo das Lideranças, a Presidência irá submeter 
a matéria à deliberaÇão do Plenário pelo processo simbólico. 

Em votação o projeto, seril prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

.t. o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1980 
{N3 3.598/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

(·ria Q Quat!ro Permanente da Secretaria do Tribunal Rt.•J:donal 
Fh:ieor~l dt' :\lato Gi-o~so do Sul. e doi nurra., pn.nidl>ncia.,. 

O Congre~so Nacional decreta: 

Art. J9 Fica criado o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 
Region:.d Eleitoral de Mato Grosso do Sul. constituído dos ~argos ~.:onstante:s 
do Anexo à presente lei. 

Art. 2.1' Aplicum-se ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do 
Quadro d:.~ Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gr.o~so do Sul 
os arts. 5', 6'. 8' e 9o da Le1 n' 6.082, de lO de julho de 1974. 

Art. 3"' As funções integranfes do GruPo-Direção e Assistência Inter· 
mcdiãrias, nece~sárias aos serviços do Tribunal-Regional Eleítoral de Mato 
Grosso do Sul. ~erào criadas na form.a do_ art. 5v da Lei Complementar n"' 10, 
de 6 de maio de J 971. adotados os princípi<~S de cbssJfic:.ll,:ào e níveis de valo
res vigorantt!s rio Pydcr Executivo e dentro dos limites das dotações on;amen· 
tá rias. 

Art. 49 O Jispost~) nos art!l. 3~' e 79 da LeJ 1l!i' 6.082. de lO de julho de 
1974. se .1p!ica aos Grupos de carg\>S efetivos do Quadro da Secretaria do Tri
bunal Regi~mal Eleitoral de Mato Gros~o do SUl. 

Aft. )9 Aplic;,t·se a.os servidores do QuadrO -Permanente da Secretarii..! 
do Tribun..1! Regional Eleitoral de.Mato Orqsso do Sul, no que couber, ale
gislação que se refere, genericamente, aos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Art. 69 As despesas decorrentes do disros.to nesta lei corredio à .::onta 
das dotaç~)es orçamentárias próprias do Tribunal Reg10md Eleitoral de Mato 
Grosso do_ Sul. ou de outras para esse flm destin::~dãs. 

Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. ~9 .Revogam-se as disposições em contrário. 
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t. 1. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) · 
Aprovada. 
Nos termos do art. 108, § 39, da Constituição, a matêria voltará oportu

namente à Ordem do Dia para o_ segundo turrlO ·regimental. 

,t a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CSPC 

Ao art. {9, acrescente-se o seguinte: 

"Parágrafo único. Poderão ser absorvidos no Quadro Perma
nente a que se refere este artigo os servidores públicos que, a qual
quer título, se encontrem à disposiÇão do Tribunal Regional Eleito
ral de Mato Grosso do Sul." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei dO senado n9 
82, de I979, do Senador Henrique S3ntíllo, que altera o art. 59 do 
Decreto-lei n' 999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- J9 pronuncimento: pela constitu

cionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir 
Pinto, Aloysio · Ch3ves, Rã1mundo Parente e Murilo Badaró; 

29 pronunciamento: favorável ao projeto na forma do substituti
vo da Comissão de Finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorâvel, 
com voto vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; e 

-de Finanças, favorãvei, nos termos de substitutivo que o fere-
ce. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência- regimental. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram conservar-se co·mo estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o segundo turno regimental. 

E o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• I - CF 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre a distribuição da Taxa Rodoviária Única a que se 
refere o Decreto-lei n' 1.691, de 2 de agosto de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Do montante da arrecadação da Taxa Rodoviária Única a que 

se refere o Decreto-lei n• 1.691, de 2 de agosto de 1979, 80% (oitenta por cen
to) destinar-se-ão aos Estados e seus Municípios, vedadas quaisquer reduções 
ou deduções. 

Parágrafo único. A quota-parte dos Municípios fiO- rateio com os Esta
dos será de 40% (quarenta por cento) sobre a arrecadação global da Taxa Ro
doviária Única. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor n '1 data de sua publicação e produzirá 
efeitos a partir de 19 de janeiiO de 198\. 

Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário e, especialmente, os 
arts. 69 e 79 do Decreto-lei n'i' 1.691, de 2 de agosto de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da Redação Ffna·l (oferecida pela 
Comissão do DistritO Federal em seU Parecer fiq 1.082,-de 1980), do 
Projeto de Lei do Senado n9 210, de 1980-DF, que aprova o Orça
mento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triê
nio 1981/1983. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

----aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 11: 

Discussão, em turno úníco, da Redação Final (oferecida pela 
COmissão do Distrito Feder1.1f em se~LParecer n9 1.090, de 1980), do 
Projeto_ de LC:i do Senado_n9 211, de I980-DF, que estima a receita e 
fixa a desPesa do DistritO Federal para o exercici'o financeiro de 
198L 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada corno aprovada, de acordo com o 

art. 35_9 do Regimento Interno. 
A matéria vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 1.092, de 1980), do Projeto 
de Resolução n9 138, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Pirassununga, Estado .de São Paulo, a elevar em Cr$ 
15.537.829,42 (quinze· milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oito~ 
centos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada, 

sendo a redaçào final dada como aprovada de conformidade com o art. 359 
do Regimento Interno. 

A matêria vai à promulgação. 

É a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação Final do Projeto n• 138, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, Presiden-te, piomulio a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 198à 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentos e 
trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. Jt» É a Prefeitura Municfpal de Pirassununga, Estado de São Pau
lo~ nos termos do art. 29 da Resolução n9 93~ de 11 de outubro de 1976, do Se
nado -Federal, autor-izada a elevar em CrS 15.537.829,42 (quinze milhões, qui
nhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e qua~enta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con
tratar empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura geral e ser
viços industriais de utilidade pública no Conjunto Habitacional da CECAP, 
naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

são 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

Discussão, em turno úníco, do Substitutivo da Câmara ao Pro
jeto de Lei do Senado n• 130, de 1973 (n• 465/75, naquela casa), de 
autoria do Senador Franco Monto_ro, q~e introduz alterações no es
tatuto da Ordem dos Ãdvosadosdo Brasil (Lei n' 4.215, de 27 de 
abril de 1963), rendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 1.038, de 1980, da Comis-

- de Constituição e Justiça. 
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Em discussão o substitutivo~-em-1Urn0 úniCO.- (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno o substitutivo da Câmara 

a projeto do Senado deve ser votado separadamente, artigo por artigo, salvo 
se requerida a votação em globo. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 561, de 1980 

Requeremos, nos termos do art. 321 do Regimento Interno, votação em 
globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto .de _L,ei_ do Senado n9 130, de 
1973. 

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1980~ ---:- Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Lui~ Viana)- AprOvado o requerimento, passa
se à votação, em globo, do substitutivo-da Câmara:-

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMeNTO N• 561, de 1980 

Requeremos, nos termos do art. 321 do Regüitento Interno, votação em 
globo do Substitutivo da Cârna.ra,__ ao Projeto de Lei do Senado n9 IJO, de 
1973. ' 

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 1980. -Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, pas-sa
se à vo_taçà_o, em globo, do substitutivo da Câmara. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matérta vaí à CômTsSãó-de Redação. 

E o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 130, de 1973 

(N9 465-A/75, na Câmara dos Deputados) 

Altera dispositivos da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963, que 
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' Os arts. 71 e 89da Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963, que dis· 

põe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil1 passam as vigorar 
com as seguintes alterações: 

•· Art. 71. .. , . , ......••....•.. -' ... · , ....• · ·" · · · · · · • · * 1' ....... .-~ ................... ~ . ._. ............. . 

* 2' .. ··-. ··-·' ' •.• '. ····~··------·~~--~-"-" ... . 
§ 3' '' ' ...... '. •-c•. ~--·· .. ··-·--··--~-~" ...... '.' 
§ 49 Os a tos constitutivos e os eStatUtoS das socied3:des civis e 

comerciais só serão admitidos a registro e arquivamento nas repar
tições competentes quando visados por advogados. 

Art. 89 São direitos do Advog<J,do: 
VI - Ingressar livremente: 
a) ..... , ••••••••.•...• -.••••• _+·• ~. ·-· "'' •••••••••••••••• 

b) , .. ' .............................. , •••••••.•••.••• 

c) ·····························---·- .. ·--··········· 
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe, ou 

possa participar, o seu cliente, ou perante a qual deve compareçer o 
constituinte, desde que munido de poderes especiais para tal fim. 

XVII- ter vista ou retirar, para os p-r-azos legais! os autos dos 
processos, judiciais ou admi_nistrat_ivos, ~~qualquer natureza, desde 
que não ocorra a hipótese do inciSo -a:Oterior~-quando a vista será_ co
mum, no cartório ou na repartição competerite. 

Art. 29 Esta lei. eotcurA_ em vigor na data d<! s_ua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em turno ún!co, do Projeto de Lei da Câmara_ n9 27, 
de 1980 {n'? 2.568/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Institufo Nacional de Colo
nização e Refo_rmo._Agrária - INCRA, a doar o imóVel que men
ciona, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.097 e 1.098, de 1980, 
das Comissões: 

- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

Em discussão ó Projeto, ·em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os S{s-:Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à- sãi1Çã-ó. 

E-o _seguinte o projeto. aprovado~ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 27, DE 1980 

(N' 2.568/80, na Casa de origem) 

De li'licialiVã dO Senhor Presidente da República 

Autoriza o lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- lNCRA, a doar o imóvel que- rDeitdona-. 

o· Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, autorizado a doar ao Estado de Sergipe imóvel de sua propriedaâe, 
com a área de 3.200,00 m 2 (três rriil e duzentos metros quadrados), situado no 
M unicíp-ío de Propriá, Estado de Sergipe, averbado no Cartóriõ do }9 Oficio 
de Justiça da Comarca de Propriã, à margem da transcrição n9 8.635, à fl 
165, livro 3-Q, sob o n• de ordem 13.646. 

Parágrafo único. O imóvel a que se refere eSte artigo destina-se à am
pliação da Escola de {'?Grau "João Fernandes de Brito", 

Art. 29 A doação autorizada nesta lei será efetivada mediante termo-la
vrado em livro própriO do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 15: 

Discu.ssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 30, 
de 1980 (n9 2.037(79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Colo~ 
nização e Reforma Agrária ~ INCRA, a doar os imóveis que men
ciona, tendo 

PARECERES. sob n's 1.099 e 1.100, de 1980, das ComiSsões: 
- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

Em. discllss_ão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, çieclaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
OsSrs. S_c;:nadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1980 

(N' 2.037/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Autoriza_o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, a doar os imóveis que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reform~ Agrária

lNCRA, autorizada a doar ao Munlcíf>io de Sóbradinho, no Estado do Rio 
Grande do Sul, imóveis de sua propriedade, com área total de 15.329 m 2 

(quinze mil, trezentos_ e vinte e nove_metros quadrados), localizados na gleba 
denominada "PoSSe do Caçador", naquele municí_pi'o: 

Art: 29 O objeto da doação co-nstitui-se dos lotes de números 23-B, 54-
A, 64-A, 26-A e 70-A, <::om as áreas de 9.384 m 2 (nove mil, trezentos e oitenta 
e_quatro metros quadrados), 2.005 m2 (dois mil e cinco metros quadrados), 
3.070 m! (três mil e setenta metros quadrados), 513 m2 (quinhentos e treze 
metros quadrados) e 357m~ (trezentos e cinqUenta e sete metros quadrados), 
respectivamente. 

Art. 39 Nos lotes a que se refer_e o artigo anterior, o donatário mantei'â 
serviços assistenciais de utilidade pública. 

Art. 49 A doação efetivar-se-á mediante termo a ser lavrado em livro 
próprio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria - lN-
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CRA, tornando-se nula, com a reversão dos lotes ao patrimônio do doador, 
se a estes forem dadas destinações diversas das previstas no art. 39 desta lei, 
sem que se confira ao donatário direito a qualquer indenização. 

Art. 50? Esta lei entrarã em vigor na data de ~ua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-- Item 16: 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 31, de 1979 (n• 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto do Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, apro
vad0 pela 8" Reunião de Ministros de obras Públicas e Transporte 
dns países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das 
Comissões: 

- de Relações' Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 549, do 1980, de 
adiamento da discussão.) 

Em votação ·o Requerimento n9 549/80, lido em sessão anterior. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, requeri o adiamento da vO
tação do presente projeto, porque o assunto enfeixa interesseS de vârias trans
portadoras nacionais que não têm tido o necessâri_o tratamento d,e outras 
transportadoras da Argentina, do Uruguai e do Chile. Então, como não tive
mos tempo de passar uma vista d'olhos, pelo menos, no convênio assinado 
entre os paises do Cone Su_l, pedi para que adiássemos a discussão para 
quinta-feira, a fim de que pudéssemos ler, em face de duas representações que 
recebemos de transportadoras nacionais que não estão recebendo um trata
mento idêntico de governos estrangeiros. 

Este, o meu objetivo: d.e a.diar, atê quinta-feira, para que possamos dis~ 
cutir, baseados em duas representações que me mandaram duas transpona
doras, uma paulista e dutra capixaba, que fazem transporte de mercadorias 
para estes países estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE (L~iz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

sa.) 

A discussão da matéri~ fica adiada para a sesSão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1980 (n• 43/80, na Câmara dos Deputados), que aprova os 
textos do Convênio Ibero-americano de Seguridade Social e do con
vênio Ibero-americano de Cooperação em Seguridade Social, con
clufdos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.104 a 1:101, do 1980, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Legislação Social; 
- de Saúde; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Paus:::~..) 

Não -~-~-~c;~do __ 91.!~_l!l __ quei_r~_ -~i~cuti-lo, declaro-a en-cl:rrada. 
Em votação.- - - -- --

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N• 8, de 1980 

(N9 43, de 1980, na Câmara- dos Deputados) 

Aprova os textos do Convênio lberfl-americano de Seguridade 
Social e do Convênio Ibero-americano de Cooperação em Seguridade 
Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

O Congresso_ Nacional decreta: 

Art. 19 Ficam aprovados os textos do Convênio fbero-ameri:ano de 
Seguridade Social e do Convênio Ibero-americano de Cooperação em Seguri~ 
dade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

Parãgrafo único. A aprovação do Convênio_lbero-americano de Seguri
dade Social é feita com reserva ao seu_ artigo XVIII. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 18: 

Discussão', em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1980 (n• 54f80, na Câmara dos Deputado•), que aprova o 
texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa 
d-o Brasil e o Governo da RepG.blica da Venezuela, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.116el.ll7,de 1980, 
das Comissões: · 

;;..... de Relações Exteriores; e 

- de Educação e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) . 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 19, DE 1980 

(N• 54/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. 

O Congresso Nacional decr:C}ta: 
Art. 1 li' Fica aprovado o texto do Acordo cultural entre o governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, con
cluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data da sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 25: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
266, de 1980, do Senador Itamar Franco, que acrescenta inciso ao 
art. 171 do Código Penal, tendo 

PARECER, sob n• 892, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici-
dade e, no mérito, favorâvel. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queiia discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrad!l a discussão, o projeto é dado como .._provado, nos termos do 

art. 315 do Regimento Interno. 
!"-- matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 266, DE 1980 

Acrescenta Inciso ao art. 171 do Código Penal. 

O Congresso -Naciohai dectefã:-
Art. 1' O art. 171 do Código Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 do de

zembro de 1940, com as alterações posteriores), é acrescido do seguinte inci
so: 

"Art. 171. 

VII - vender, ou expor à venda, obra de arte, com indicação 
de falsa autoria .. " 

Art. 29 Es.ta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2: 

Votação, em turno únlCO, do Projeto de Resolução n9 142, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.058, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e ses~ 
senta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.059 e 1.060, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridi
cidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E_ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 142, DE 1980 

Autori~a o GovernO do Estado do Rio de Janeiro a elevar, em 
CrS 663.074.320,00 (Seicentos C seSsenta e três milhões, setenta e 
quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve~ 
Art. I<~ ~o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2<~ 

da Resolução n'l 93;de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 
a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e 
quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao 
Banco do Estado do Rio de Janeiro SJA~, este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da HabHação, destinado à implantação do Sistema 
Metroviàrio da Cidade do Rio de Janeiro, atravês do Programa FITURB, 
subprograma FETRAN, do BNH, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'l 143, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusav de 
seu Parecer n'l 1.061, de 1980);-que autOriza a Prefeitura de Mauâ
SP a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, nove
centos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e 
vinte centavos), o mo-ntante de sua dívida consolidada, tendo -

PARECERES, sob n•s 1.062 e 1.063, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Municípios,favorãvel. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para a votação, o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco, ouvimos uma ho
menagem que o ilustre Senador da Bahia, que foi V ice-Governador de V. Ex•, 
prestou a V. Ex• Não tenho nada a opor às expressões de exaltação a V. Ex• 
mas tenho, sim, restrições àquele Senador que vem, em luta ferrada, contra a 
Mesa, apenas e só para isso: o cumprimento do Regimento e da Constituição. 
Só essa é minha luta. Eu não estou lutando para favorecimento meu nem de 
meu Estado; só não quero que nenhum empréstimo seja votado com quatro 
Senadores, porque é uma diminuição para o Senado, é uma capitis diminutio 
esta Casa. Eu luto, Sr. Presidente- e V. Ex• é testemunha disso- eu luto 
para que o Senado vote, mas com número que exige o Regimento: 34 Senado
res. Isso para respaldar e exaltar o papel que o Senado tem na vida institucio
nal brasileira. Portanto, não tenho nenhuma restrição a V. Ex• Mas quero 
crer, aceito a carap:;ça que se me jogou, mas devo dizer, a minha luta aqui, 
tão-somente, não ê para conseguir vantagens pessoais, ê apenas para o cum
primento do Regimento. 

Não quero que saia nenhum empréstimo aos Estados sem o quorum que 
o Regimento estabelece, sem os 34 Senadores. E, na consciência de V. Ex•, no 
fundo do seu pensamento, V. Ex• hâ de me dar razão: eu estou defendendo o 
Senado que V. Ex• preside. 

Sou -:- uso aquela expressão de Tolstoi a Gorki -sou cem olhos na sua fi
sionomia. Eu digo: V. Ex• tem os olhos de todos nós, Senadores, para perce
ber e fiscalizar, desde a obra que aqui se ergue, ao funcionário que se nomeia, 
aquele que falseia os dispositivos regimentais, ao Senador que desatende ao 
pregão da Casa no cumprimento do seu dever, e aqueles que querem, Sr. Pre
sidente, que nós votemos empréstimos aos Estados com quatro Senadores 

presentes no Plenârio. Eu sou contra e serei contra isto atê o fim do meu man~ 
dato. Portanto, Sr. Presidente, não tenho restrição nenhuma a V. Ex• 

Sr. Presidente, quando V. Ex• foi representar o Senado do Brasirnas co~ 
memorações de Camões, como orador oficial, não foi a voz da Bahia que 
aqui se erg1:1eu, foi a mi:nha, exaltando essa missão de V. Ex•, que ia engrande .. 
cer o Senado. No âia que aqui se festejou o aniversário da Morte de Ruy Bar .. 
bosa, não foi da Bancada da Bahia que se ergueu uma voz de exaltação ao 
grande vulto nacional, foi a minha e do nobre Senador Jorge Kalume. 

Portanto, Sr. Presidente, a minha luta não é para favorecimento pessoal, 
não é para nomear ninguém, não é para tirar vantagens p-ara o meu Estado, 
nada disso; é apenas para que o Senado não fuja_ ao cumprimento do seu de
ver. Nas votações, que aqui estejam, porque nós ·ganhamos para isso, os 34 
Senadores, para dar o seu voto de que o Pais precisa, para se liberarem os pe .. 
didos de empréstimos que os Estados e Municípios fazem. 

V pu usar uma expressão de Flaubert, para ilustrar o meu pensamento. 
Salammbô disse que seria feliz se os seus adversários avisassem para matar. 
Pois bem, Sr. Presidente, eu aqui, no fim das votações, cumpriml!'nio a Maio .. 
ria, porque cumpriu o Regimento, aprovou, contra a minha obtenção, contra 
o meu voto, rrtas -aprovou dentro dos mandamentos do Regimento C da Cons
tituição. 

Portanto, Sr. Presidente, não tenho nada de aceitar repreensão do Vice
Governador de V. Ex• Eu estou de acordo com.todo o elogio a V. Ex•, à sua 
presidência, como membro da Academia, como um dos grandes vultos da in
telectualidade brasileira, como ex-Chefe da Casa Civil do Presidente da Re
pública, o nosso saudoso Caste1Io Branco. Não tenho nenhuma restrição, 
mas, tenho, Sr. Presidente, na condução aqUi da Casa, às vezes, nos desvãos e 
no descumprimentos dos dispositivos regimentais. 

Sr. Presidente, o presente projeto carreia um pedido do M unícípio de 
Mauâ, do Estado de São Paulo, solicitando um empréstimo de 45 milhões 961 
mil, 491 cruzeiros e 20 centavos. Estâ devidamente instrumentalizado pelo Sr. 
Emane Galvêas, Ministro da Fazenda, está devidamente autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, através do seu parecer, embora não _adiante nada 
disso sobre as razões e as fundamentações do projeto e tem aqui o plano de 
aplicação e a destinação das obras: execução de obra do Projeto CURA na
quela cidade. 

E diz aqui o Banco Central: 
ucomo se vê, considerado todo o endividamento da referida 

Prefeitura, iiltra e cxttalimite, com a operação sob exame seria ul
trapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I, do citado art. 29 da 
R.:solução n' 62/71." 

Sr. Presidente, somos nós próprios que vulneramos l~ma Resolução nos~ 
sa; somos nós próprios· que não cumprimos uma Resolução nossa, somos nós 
próprios que rasgamos uma Resolução do Senado. Não é da Câmara dos De
putados nem da Câmara Municipal de Mauã, nem da Câmara de qualquer 
Município do Brasil. ê da nossa votação, da Casa; somar nós quf!. vulnera
mos e Gamos o exemplo. Diz aqui: uEstã ultrapassado o limite". Mas o Sena
do dá o empréstimo. 

Sr. Presidente, quero remeter aà Sr. Ministro do Pianejamento o segui"il.
te requerimento: 

REQUERIMENTO N• DE 19~0 

O Senador que este subscreve, com apoio no Regimento, em 
face da tramitação ·no Senado de vãrios pedidos de autori:zoação para 
contrair emprêstfi'nOs de Estados e Municípios, requer à Mesa, se
jam solicitadas ao Sr. Ministro do Planejamento, as $.eguintes infor
mações: 

a) se tais empréstimos, internos e externos, concorrem para o 
aumento do meio circulante nacional? 

b) se tais empréstimoS podem se convert.;;r em fato r inflacio
nârio, confirmando a resposta dada por Sua Excelência no Audi
tório do anexo III, do Senado, quando respondeu ao autor do pre
sente Requerimento? 

c) q~antos pedidos de empréstimos a Estado~ e I\l!unidpi.os fo
ram encaminhados pelo Governo nos an ... 3 de 1978, 1979 e 1980? 

d) hã outra destinação para tais em-préstimos, a não ser a ajuda 
financeira a Estados e Municípios? 

e) com a presença na pauta de hoje, 25 de novembro, de 7 pro
jetes !""'ferente~ a empréstimos, dos quais,' 3 externos, no tctd d~ 87 
milhões de dólares e 4 internos, no montante de 7 bilhões ... 3GV :n~
lhões de cruzeiros, qual a carga infalcionária que eles podem desen
cadear? 

f) o Poder Executivo, ao encaminhar ao St:' I ado, en1 1 B de no
vembro, 38 pedidos de empréstimos, no montante de 5 bithoes e 400 
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milhões de cruzeiros, que irão aumentar _os meios de pagamento 1 

não carreiam tais recursos, tendências nitidamente inflacionárias? 
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1980: - Seflador Dirceu 

Cardoso 

Esse é o Requerimento, Sr. Presidente, e daqui da tribuna peço a V. Ex' 
naturalmente o encaminhe para os seus devidos destinatârios. 

Assim, Srs. Senadores, Mauâ vai receber o empréstimo votado pela 
Maioria ultrapassando os tetas de uma Resolução que o Senado fe:z parare-
gulamentar esses empréstimos! c 

Vamos, portanto, votar contra as pr6Príãs disposições por nós aceitas e 
transformadas em Rc:~Ql!Jção da Casa. Não é lei de ninguém, é a nossa lei que 
estamos desrespeitando. __ 

Sr. Presidente, são 40 os empréstimos que vêm por aí, os quais estãO 
abarrotando as assessorias financeir~_$ _ _9a Casa. Sã.O 40, Hoje nós estamos vo
tando 7, mas a insensibilidade da Maioria tem-nos conduzido a esta votação. 

Assim, Sr. Presidente, remeti um OfíCio aO Sr. Ministro do Planejamen
to, para ele me responder. Ele terã a oportunidade de me d;1r um!J,Iíção, de 
me chamar à ordem. Nã_o tem importância. Quero ouvir a ·palavra de S. Ex• 
para transmiti-la aqui. 

Naturalmente, Sr. Presidente, a resposta só me serã dada depois do dia 5. 
Se formos vivos at~. Lá, ria abertura da sessão legislativa de 1981, nós podere
mos explicar porque o Sr. Ministro, COhi. tanta ansiedade, pede ao Senado, 
30, 20 e agora 40 empréstimos para Estad_qs e_MJclnicípios que não os irão pa
gar, mas sim, os prefeitos TLitUros-e -~~-gove~nãdores fUturos desses infelizes 
Estados. · · · · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b~m-i!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passacse à votação. 
Os Srs. se-nadores que o aprovam, queiram pefmanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação de quo-
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Vai ser procedida a verificação 
solicitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para procedermos à 
verificação requerida. 

Solicito aos Srs. líderes que votem. 
Senador Jarbas Passarinho, como vota? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Senador Tancredo Neves, como 
Líder do PP, como vota? 

O Sr. Tancredo Neves (PP - MG) - SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Senador Paulo Brossard, Líder 
do PMDB, como vota? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -RS)- Sr. Presidente, como sabem V. 
Ex• e a Casa, tenho votad_o contrariamente a projetes deste tipo. Embora es
te, neste caso, não se trate de empréstimo externo, eu, ainda nestes casos, te
nho votado contraria_mente, como votei no ca_so do meu Estado, o Rio Gran
de do Sul, na sessão de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os Srs. Senadores jã podem vo
tar. (Pausa.) 

VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jusema- Affonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Pin
to- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Bernardino Viana- Eunice Mi
chiles- Gastão MUller- Helvídio }'{unes- Jarbas Passp.rinho- João Cal
mon- Jorge Kalume- José Fragelli- José Glliomard- José Uns_-:- José 
Richa- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Yargas- Luiz Caval
cante- Maurício Leite- Moacyr Dalla- Murilo· Madaró- Nilo Codho 
-Orestes Quércia- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Tancredo Neves 
- Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 
Alberto Silva - Dirceu Cardoso -:- Paulo Brossard. 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADOR-éS: 

Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 30 Srs. Senado
res; .. NÃO'', 3 Srs. Senadores. Abstiveram-se de votar 3 Srs. Senadores. 

O projeto estâ aprovado. 
A matéria vai à ComissãO de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 143, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura de Mauá - SP, a elevar em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos) o montan
te de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mauá- SP, nos termos do art. 29 
da Re"Sõlução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal 1 autorizada 
a elevar em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessen
ta e um mil, quatrocerttos e noventa e UJil cruzeirqs e vinte centavos) o mon
tante de sua dívida Consoli_dada intefna~ a fim de que possa contratar um em.-.:
Qrêsfimo ~e igUal valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qu11.1Td3d-e de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado_ à 
execução de obras do Projeto -cuRA naquele MunicíploLopedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE lLuiz Yiana) - Item 4: 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Resolução n9 144, de 
1980 (a-presentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.064, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Rondonópolis-MT, a elevar em CrS 122.090.354,00 (cento-e 
vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUenta-e quatro 
Cruzeiros r O rrtontante_d~ sua dívida cõnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.065. e 1,066, de 1980, das Comissões: 
-de Constih,Iitão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Ditcel.CCardoso. 

O SR- DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs.- Sénadores, tenho uma dúvida quanto 
ao painel de votação. Queria: ãrtotar o rio me dos Srs. Senadores que votaram 
contra o empréstimo. Não há tempo para anotar aqueles espêcimens raros 
que votaram contra os empréstimos. No instante da votação não tenho tem~ 
po de verifiCar os nomes dos Srs. Senadores. Gostaria que V. Ex• me forne
cesse .... 

O SR. PRESIDENTE (Gastã.o MUller)- Queria informar a V. Ex• que 
daqui a poucos minutos o computador fornecerã uma folha de papel com a 
votação nominal de cada um e como votou. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nilo estou debatendo com a Mesa, 
desculpe-me. Mas, queria verificar, Sr. Presidente, senão vamos levantar sus
peição sObre o painel. Queria verificar os votos ali computados, e os Senado
res que estão presentes. Porque, Sr. Presidente, de agora em diante não estou 
mais acreditando neste meio eletrónicn. E é possível ali computar-se voto de 
algun Senador que não esteja presente. 

Estou rece.be.ndo, aqui. Muito grato a V. Ex• (Pausa.) 
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 5 Senadores falaram que votaram con

tra, mas só apareceram 3 votos aqui. Então, estã certo. t isso mesmo. Como 
jã estou calejado de votação, é isso mesmo. Cinco disseram que votaram con~ 
tia, mas só apareceram três votos. 

Sr. Presidente, voltando ao projeto, agora é o- municípío de V. Ex•, Ron
donópolis, em homenagem ao grande sertanista Rondon que desbravou os 
sertões do interior, levando as linhas telegrâficas até ós confins de Mato 
Grosso. Rondonópolis sai do painel dos muniCípios tranqUilos do País, e vem 
pedir, também, ao Senado, 122 milhões de cruzeiros. 

Para quê, Sr. Presidente? Diz aqui a destinação dos recursos: "Implan
tação do Projetq CURA- comunidade urbana para recuper~ção acelerada 
no município. 

Sr. Presidente, o Banco Central do Brasil, pelo seu Presidente, no seu pa
recer, declara o seguinte: "Como se Vê- este ê o chavão que todos os parece
res do Banco Central trazelll:. Todos os pareceres trazem esse cliché, li um hã 
poUco - "cOrisiderado tOdo o endividamento da referida entidade (intra + 
extralimite + operação sob exame), -Seriam UltJapassados os tetas que lhe fo
rarrdixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975". 

Sr. Presidente, então, além de não se apresentar mais o Plano de Apli
cação, refere-se ao Projeto CURA, que não está curando coisa alguma. Não 
apresenta o Plano de Aplicação, Sr. -Presidente, e ainda o Banco Central do 
Brasil diz que está acima da çapacidade de endividamento do Estado, mas 
nós vamos dar o dinheiro. Por quê? PÕrq-Ue o município não vai pagar, e o fu-
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turo prefeito, Sr. Presidente, é quem vai suar o baixeiro para, depois, tentar 
pagar essas p_restações, porque o prazo do empréstimo é de vinte anos. 

Então, estamos julgando, aqui, o futuro de 5 prefeitos que terá R-ondo
nópolis daqui para frente. Cinco prefeitos que vão pagar ·esse empréstimO que 
nós vamos dar: 122 milhões que, hoje, o Senado vai votar, contra Resolução 
do próprio Senado, que vai votar contra si mesmo, o Senado da República 
vai votar contra si próprio. 

Admitiu nos itens l, 2 e 3, da Resolução n962, que devia fazer isso e isso. 
Pois bem, não se atendeu, e o Senado empresta. 

Sr. Presidente, nos primeiros dias de dezembro vamos trazer aqui uma 
delegação popular de Taguatinga, Ceilãndia, GaYiül, Sobradinho, mulheres 
do povo, mal vestidas, famintas, de tamancos, de chinelos, para vir aqui re
clamar do Senado Federal que todos esses empréstimos aumentam a agonia 
do pobre. Mas não quero que só as mulheres do povo o digam. Fiz um reque
rimento ao Sr. Ministro d-o P1anejamento e ele vai informar. Ma~ corno aqui, 
no Brasil, Ministro diz uma coisa e faz outra, ê possível que diga que isso não 
seja inflacionãrio, mas jã me disse que é. Porque em ma~ria de economia e de 
finanças jã disse um espírito iluminado deste Pafs: nós temos uma teoria se-
gunda, quarta e sexta; e terça, quinta e sábado, ternos outra; e domingo des-
cansamos, porque ninguém ê de ferro. . ____ . _ 

Portanto, Srs. Senadores, este empréstimo de Rondonópolis, também ul
trapassa os limites fixados pelo Senado da República- não é este atual Sena
do da República- foram outros· Senadores. De fato, o Senado tem razão, os 
Senadores que votaram isso aqui foram outros, não têm nada com hoje, era 
um Senado diferente. Estavam aqui o Senador Guiomard, Senador Amaral 
Peixoto e o Senador João Calmon, os únicos que estavam aqui daquele Sena
do de 1975. Agora hã um Senado novo, com idéias novas, com pensamentos 
novos, com p-olítica nova, coln compreensão nova e outra coisa nova que não 
posso dizer. Aquele Senado de 1975 deliberou que não podia ser votado tal 
empréstimo que ultrapassasse tal limite. Mas, o Senado hoje, com terno no
vo, gravata nova, car:a nova, pensamento novo, política nova- aliás o Sena
dor Luiz CaVãlcante é daquele tempo, urn dos únicos Senadores remanescen
tes de 1975 - os novos não têm compromisso com os velhos, votam corno 
quiserem. Mas, estamos violentando um dispositivo de uma Resolução, vota
da por unanimidade, no Senado, em 1975. 

Sr. Presidente, jã votamos uma, mas devo dizer, pela undêcima vez, que 
fico satisfeito ·quando o Senado me derrota, mas com a Maioria que o Regi
mento estabelece. Perco satisfeito··com. dois Senadores que votaram comigo. 
Somos três apenas que votamos contra, os outros votaram a favor do emprés
timo. Fico satisfeito, Sr. Presidente, não me rebelo contra isto, eu quero é is
to, que o Brasil venha para aqui e o Senador, cumprindo o seu dever, vote es
ses empréstimos. Só isso que quero. Não quero favorecimentos para mim; 
não quero criar cargo para mim; não quero vantagens para mim; não quero 
nada. Quero é que o Senado cumpra o seu dever, com 34 ou 36 Senadores 
vote esses empréstimos. ~isto que qUero: que o Senado cumpra com o seu do-
ver. 

Portanto, Sr. Presidente, esta é a minha posição, contra o empréstimo a 
Rondonópolis. E vou requerer verificação de quorum. Não vou argumentar 
mais porque 'hã um empréstimo pela frente, sobre o qual temos dados impor
tantíssimos para trazer ao conhecimento da Casa, dados novos, revoltantes, 
sobre o comportamento da Casa. 

Assim, repito, Sr. Presidente, vou requerer verificação de quorum. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vai-se proceder à votação do 
projeto. 

sa.) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Estâ aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Vai-se proceder à verificação 
de quorum requerida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A Mesa acionarã as campainhas durante 10 minutos, avisando aos Srs. 
Senadores de que processaremos à verificação de votação. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, a sessão.§ reaberta às 17 ho
ras.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
quorum, solicitada pelo Sr. Senador Dirceu Cãrdoso. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para se proceder à 
votação. (Pausa.) 

Solicito aos Srs. Líderes que votem. 
Senador J arbas Passarinho, Líder do PDS, como vota'? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) _,Voto .. sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Senador Paulo Brossard, Líder 
do PMDB, como vota? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O meu voto é coritrârio ao pro
jeto, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Senador Tancredo Neves, Líder 
do PP, como vota? 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Voto "sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à votação. 
Peço aos Srs. Senadores que votem. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurerna- Affonso Camargo- Alexandre Costa- A1mir Pin

to- Aloysio Chaves- Amaral Peíxoto- ij_ernardino Viana- Eunice Mi
chiles- Evelásio Vieira- Gastão Miiller- Helvídio Nunes- Jarbas Pas
sarinho -João Calmon- Jorge Kalume- José Caixeta- José Fragelli
José Guiomard- José Lins- José Richa- Jutahy Magalhães- Lenoir 
Vargas- Luiz Cavalcante- Maurício Leíte- Moacyr Dalla- Murilo Ba
daró -Nilo Coelho- Orestes Quércia- Raimundo Parente- Tancredo 
Neves - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÀO" OSSRS. SENADORES: 
Alberto Silva - Dirceu Cardoso - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram pela aprovação do pro· 
jeto-30 Srs. Senadores; contra 3. Con_tandõ-se·a presença_ do Presidente, para 
efeitO de quorum, alcança-se o número nifnirriO de 34 Srs. Senadores para deli
beração. 

O projeto foi aprOVado. 
A matéria· vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 144, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolls (MT) a elevar 

em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, tre
zentos e cinqüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 'i' É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução Q' 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vinte 
e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqUenta e quatro cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor,junto ao Banco çlo Estado de Mato Grosso S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destina
do ao financiamento da implantação do Projeto CURA naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 
Votação. em turno único, do Requerimento n'i' 539, de 1980, do 

Senado"r José Richa, solicitando nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n'i' 
248, de 1979, de autoria do Senador Itamar Franco, que regulamen
ta o exercício da profissão de maitre e·&arçom, e dã outras providên
cias. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon

tram. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Votação. em turno único, do Requerimento n" 540, de 1980, do 
Senador José Richa, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do 
Regimento Interno, urgência para a indicação n9 2, de 1975, de au
toria do Senador Itamar Franco, que sugere à Comissão Diretora 
instituir, no Senado Federal, estágios para universitários, nos mol
des existentes na Câmara dos Deputados. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 19: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 147, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.112, de 1980), que autorl~a_o Governo do Estado da 
Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000~000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), des
tinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.113, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do SenaQ.or Franco Montara. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 550, de 1980, de 

adiamento da discussão). 
Em votação o Requerimento n'i' 550/80, lido em seSsão anterior. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr._ Presidente, Srs. Semi.doi-CS: 

Pedi o adiamento do pedido de emprêstiino da B:!lii3., petõ seguinte: esse 
empréstimo ê para pagar um Outro, que a Bahia não pôde pagar; portanto, jâ 
é uma tomadora de empréstimo iiladimplente, quer dizer, o Estado não teve 
dinheiro para pagar o primeiro. Então, nós temos qUe dar um emprêstimo ao 
Estado da Bahia para ele pagar aquele que não pagou; portanto,jâ se confes
sa sem meios para pagar. 

Assim, eu pedia que nós adiássemos o estudo disso para a Comissão de 
Finanças, para que a -mesma revisse o seu ponto de vista, estudasse o pedido e 
verificasse s'e pode emprestar dinheiro para um Estado que se confessa inca
pacitado de pagar o outro empréstimo e, agora, tom:a um segundo para pagar 
o primeiro. Esta é a situação, e nós pediríamos à Comissão de Finanças para 
estudar este caso sul generis que apareceu no Senado. 

A minha justificação é apenas esta: não queria obstruir, quero que na 
Comissão de Finanças, que é a competente para o caso, fosse estudado isso: 
que a Bahia tinha um empréstimo, não pôde pagar, como qualquer um de nós 
que às vezes, não pode pagar um empréstimo, mas tomou mais dinheiro em
prestado para pagar aquele que não pôde pagar - tomar um empréstimo 
para pagar um outro que ela não pôde solver a tempo e a hora. 

Era este o requerimento: para adiar, apenas por dois dias- para o dia 
28 deste- e nós votaríamos aqui, tranqüilamente, depois que a Comissão de 
Finanças estudasse o assunto. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para um esclarecimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) -Sr. Presidente, para encami
nhar. 

O SR. PRESIDENTE (LuTz Viana)- Tem a palavra, para um breve es
clarecimento, o nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, este empréstimo 
que a Bahia está propondo, de 47 milhões de dólares, é por que ela teria que 
pagar o anterior em prazo menor, os dois outros ela teria qu~ pagar num pra
zo menor, de 5 anos e, este, ela está propondo para pagar em dez anos. Então, 
a prestação dos empréstimos fica reduzida praticamente à metade, e ela, en~ 
tão teria condições de pagar mais folgadamente para realizar outras obras de 
investimento. 

Era este o esclarecimento que eu queria preStar. (Muito bem-!) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobreS<>

nador iutahy- Mafialliães. - c -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para encaminhar avo· 
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, praticamen~ 
te eu não precisaria aduzir mais nada, depois das declarações do nobre Sena
dor Bernardino Viana, porque não é o fato da Bahia não ter recursos para pa
gar os seus débitos; na realidade, ela estâ apenas preocupando-se com o me
lhor nível da dívida, ampliando os prazos de pagamento. São recursosjã apli
cados na época em que foram feitos esses emprêstimos e, portanto, não apar
tariam novos recursos. 

Isto estaria, inclusive, de acordo com a exposição do nobre Senador Dir
ceu Cardoso, quando votou o empréstimo para o Espírito Santo, porque S. 
Ex• votou aquele empréstimo exatamente pelas mesmas razões que são hoje 
apresentadas para a votação do empréstimo da Bahia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se passar à votação do reque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o aproVam queiram perinanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Rejeitado. 

Passa-se à discussão da matéria. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, o empréstimo da Bahia tem uma singulari
dade: o empréstimo de 47 milhões de dólares Vai ser negociado em duas 
praças nos Estados Unidos, Los Angeles e Gra-nd Cayman. 

Sr. Presidente, eu fui à Casa Thomas Jefferson procurar a relação das ci
dades americanas, onde constam todas as cidades americanas, e não encon
trei esta- cidade de Grand Cayman; o caiman, da nossa lingua, é um jacaré, 
caiman niger,- /atirostris, jacaré. 

Pois bem, não hã aqui, Sr. Presidente, em todas as cidades americanas, 
constantes da relação que eu li durante a madrugada de ontem, nenhuma ci
dade com o nome de Cayman. Essa agência do Banco do Brasil, Sr. Presiden~ 
te, onde estamos negociando, pelo menos no território americano não existe. 

Estamos criando um caso interessante. Então Grand Cayman ê fora dos 
Estados Unidos. 

Sr. Presidente, estou vendo aqui, Estado por Estado-da relação fornecida 
pela Casa Thomas Jefferson, com a assistência da ilustre tradutora da Comis
são, Dona Ana Maria. Li essa relação atê altas horas da madrugada e não há 
nenhuma cidade com este nome. 

Então, Sr. Presidente, fui à frente, fui à Enciclopédia Britânica e encon
trei que Grand Cayman -ê uma ílha com 1.200 habitantes. 

Isso é uma coisa louca! Ao falar em Banco do Brasil eujâ disse aqui a V. 
Ex•, certa vez, que de três coisas eu tinha medo, neste País: O AI-5, o Banco 
do Brasil e V. Ex•. Dessas três coisas eu tenho medo. Portanto, vou falar de 
uma que tenho medo: é o Banco do Brasil. Pode me tirar o crédito, etc., mas 
não encontrei; encontrei nas Caraíbas, no Mar das Caraíbas uma ilha chama
da Grand Cayman; com apenas 1.200 habitantes e tem uma agência do Banco 
do Brasil. A cidade tem 1.200 habitantes, chama-se Georgetown. E outra coi
sa, a agência deveria ter o nome da cidade, como em Los Angeles, São Fran
cisco, Nova Iorque, Detroit, Washington, Boston, Chicago, Cincinnati, Mia
mi e etc. Pois bem, ê o nome da ilha, Agência de Grand Cayman, a ilha do ja
caré grande, nas Bahamas, Sr. Presidente, com 1.200 habitantes, e lã é que 
vão emprestar à Bahia 47 milhões de dólares. 

Então, Sr. Presidente, fiz um requerimento, atravês da Mesa, para solici
tar ao_ Banco do Brasil que informe se há essa agência; é uma dúvida de um 
Senador, ignorante, -l.f do "cafundó do judas". que pode não conhecer geo
grafia, mas nos Estados Unidos não fica, só pode ficar, então, no Mar das 
caraíbas e coincide, porque encontrei na Enciclopédia Britânica, fui atê alta 
mádrugada, consultando. São três ilhazinhas, e esta, Sr. Presidente, de 200 
quilômetros quadrados, e que tem a Capital de Georgetown com 1.200 habi
tantes, pois é lã que a Bahia vai buscar os polpudos, gordos, 47 milhões de 
dólares. 

Não hã na história do Banco do Brasil essa agência, são 47 agências aqui 
dentro, e descobriram, Sr. Presidente, a Agência de Grand Cayman. A Bahia, 
com o seu jeito baiano, como disse aqui um Senador da Bahia, à baiana, des-
cobriu nessa ilha, uma agência do Banco do Brasil, nas Caraíbas, onde a po
pulação é de pescadores e vive'de duas coisas, Sr. Presidente: tartaruga e tu
barão. Agora. vai viver de manjuba. 120 milhões de manjubas brasileiras que 
vão buscar 47 milhões de dólares naquela ilha. Uma ilhazinha de 1.200 habi
tantes. 

Sr. Presidente, não hã cidade nenhuma na Bahia com 1.200 habitantes, 
não hã vilã nerihtirria nã Bilhiã-cõin-T.-zoo--n-abítantes_; 

A percuciência baiana foi buscar no tormentado Mar das Caraíbas, com 
uma população de pescadores que vive de tartarugas e de exploração de tuba
rão, uma agência do Banco do Brªsil ou ft!-ndar - não sei se fundou uma 
agência - para buscar 47 milhões de dólares que foi valorizado Orl.tem, Sr. 
Presidente, pela vigésima vez ileste ano. . ' 

Estã aqui no projeto, onde a agência que vai negociar o empréstimo, Sr. 
Presidente. isto é sério. Vou encaminhar a V. Ex• o requerimento perguntan
do ao Banco do Brasil se há essa agência Grand Cayman. Onde fica. Se nós 
mantemos relações diplomáticas, porque não é um país, trata-se de uma ilha 
que pertenceu à Inglaterra e que tem 1.200 habitantes e nenhuma vila. Ne
nhum distrito da Bahia tem apenas 1.200 habitantes. Nenhum. Só este lugar 
que a Bahia foi descobrir naquele Mar das Caraíbas, das EJ,ahamas, das Ber
mudas, de Cuba e assim por diante, foi buscar essa ilha perdida na imensida
de d~ oceano ou Qo mar para pegar emprestado lã 47 milhões de dólares que 
vão tinir nas arcas do Governo baiano. 

Estâ aqui, Sr. Presidente, diz o Sr. Ernane Galvêas: .. Com a garantia da 
União". 
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Quer dizer, 120 milhões de brasileiros vão garantir o empréstimo, são as 
manjubas nossas. Porque lá eles exploram tartaruga e tubarão e agora vão ex
plorar também 120 milhões de manjubas brasileiras, legitimamente nacionais 
com as barriguinhas verde-amarelo. 

Está aqui, Sr. Presidente: ..... empréstimo exterrio COntratado com o 
Banco do Brasil, agência de Grand Cayman em -Los Angeles". 

Então, não tem nos Estados Unidos e aqui estou informado que é ao Sul 
de Cuba, em pleno mar das Caraíbas, lá é que a Bahia vai buscar os 47 mi
lhões de dólares. Descobriram! 

Então, Sr. Presidente, é o requerimentO que passo ã Mesa para encami
nhar à Diretoria do Banco do Brasil. Vou futucar o Diabo com vara curta. 

De três coisas tenho medo na minha vida, não tenho medo de derrota 
não, mas de três coisas tenho medo: Al-5, Banco do Brasil e V. Ex' São essas 
três coisas. 

Sr. Presidente, a operação é para pagar o empféstim6 que a Bahia não 
pôde pagar, então, tira outro de 47 milhões de dólares, dos mais vultosos que 
já passaram nesta Casa. 

No Governo de V. Ex' o Senado não votou nenhum emprêstimo para o 
Estado da Bahia, V. Ex' governou com os poucos recursos do Governo baia
no. Mas, aqui, já é o terceiro emp-réstimo à Bahia, este ano, e que foi buscar, 
vou dizer para ficar na consciência, em Grand Cayman, quer dizer, em portu
guês, o grande jacaré. E é uma -ilha de duzentos quilómetros quadrados, com 
mil e duzentos habitantes. Nem uma rua daqui de Brasília tem isso, e lá tem 
uma agência do Banco do Brasil para se negociar o empréstimo. 

Sr. Presidente, aqueles que pretendem empréstimos vão buscar no Grand 
Cayman, lá eles emprestam à vontade, e a Bahia vai trazer, pofs lá vai, natu
ralmente um representante baiano com a bolsa, e vai trazer de lá, na mala, 
quarenta e sete milhões de dólares, da ilha ao sul de Cuba, ao norte das Baba
mas, a duzentos milhas de Cuba, com mil e duzentos habitantes, a cidade de 
Georgetown, o em·prêstimo para a Bahia, com o objetivo de pagar prestações 
de um empréstimo que ela não pôde pagar. 

Isso é uma coisa louca! Empréstimo para pagar emprêstimo. Estâ se con
fessando inadimplente, mas o Senado empresta porque é a Bahia. 

Sr. Presidente, eu requeiro, também, se posso requerer, que esse processo 
seja retardado por quarenta e oito horas para que a comissão de Finanças 
aguarde, porque pode ser que não exista eSsa agência. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento de V. Ex• jâ foi 
votado e foi rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Mas esse é outro. O outro é para adiar e 
esse é para remeter mesmo. Sr. Presidente, este é um fato novo. Estou lutando 
é para o cumprimento exato do Regimento. Nada de vantagem, não vou levar 
percentagem nenhuma nos quarenta e sete milhões de dólares. Nada. Sou 
contra. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Nem ninguêm. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' não vai levar comissão e 
ni:nhum Senador também. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu brigo para que o Senado cum· 
pra o seu dever dentro das disposições legais. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir, se for possível. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não. Não ê possível. Eu ainda não 
acabei. Não se apresse. A Bahia está sôfrega. Quando acabar o meu tempo V. 
Ex' pode entrar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- O tempo de V. Ex• jâ acabou. 
V. Ex• Já está na prorrog-aÇão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Jã acabou meu tempo, Sr. Presi
dente? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Seu tempo não terminou. V. Ex• 
ainda tem cinco minutos para falar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Hoje, sim, Sr. Presidente! Essa se· 
mana está sendo uma semana de glória para mim. V. Ex' está me tratando de 
uma maneira diferente. Houve _dia que queria me tirar o couro, mas hoje, 
nãol 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' navega no Mar das Ca
raí)Jas quando o seu tempo havia acabado ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Senador, Presidente, e se não hou
ver essa agência de Grand Cayman? Se isso for uma agência nominal, agên-

cia, como diz o povo lá fora, uma agência fajuta'? Mas como vamos conceder, 
se não tem agência? ora! Sr. Presidente, vamos esperar que não haja agência 
para não conceder o empréstimo, e não podemos atrâsar 48 horas! Isso é um 
absurdo! 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, creio que V. Ex' labora em equívoco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Por quê? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Porque o empréstimo, com a 
agência de Grand Cayman é um dos a serem resgatados com o novo emprésti~ 
mo. Os empréstimos ·anligos_é_ que sãO dois.~ sobre este que V. Ex• está fa~ 
zendo esta interessante divagação geográfico-bancâria, e o outro é da agência 
de Los Angeles. Mas são estes contratos, celebrados, utilizados e vencidos 
que, agora, o Governo da Bahia pretende resgatar com um novo empréstimo 
externo. De modo que, se me permite V. Ex', o seu requerimento, que seria 
procedente, quer me parecer que não tem procedência por esse motivo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- E se V. Ex• permitir, estã aqui o 
endereço da agência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• então, passe o endereço que 
vou telegrafar para lá. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - O endereço: Ilhas Cayman, 
Kirk Freeport, building, Cardinal Avehue Georgetown, telefone 0000111-
95907. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Tem cinco números. Isso em qual
quer cidadezinha aqui no Brasil, tem. 

Talvez V. Ex' tenha sido um dos negociadores do empréstimo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Esse empréstimo jã foi tomado, 
como bem disse o Senador Paulo Brossard, em 1976. 2 um dos empréstimos a 
serem resgatados. Não é novo. 

O SR. DIRCRU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, para concluir. 
Então o empréstimo já foi tomado. Eu não sabia. Então queria o ende

reço para passar um telegrama para lã, amanhã. 
Diz aqui o parecer da Coinissão de Finanças: 

..Os empréstiriws externos contratados com o Banco do Brasil 
S.A. - Agência Grand Cayman e Los Angeles, cujos recursos fo~ 
ram aplicados em obras do sistema rodoviário estadual." 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Dirceu Cardoso, os re
cursos oriundos dos ernpréstiinos se destinam, exatamente, à amortização in~ 
tegral de dois contratos firril.ados com o Banco do Brasil S.A., Agência Los 
Angeles e a Agência Grand Cayman. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite o nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Entretanto, na pãgina 2, do 
avulso, tem o texto da Lei Estadual n• 3.805, de 20 de junho de 1980 à qual, 
no parágrafo único do art. 111, estabelece uma outra confusão porque fala na 
Agência do Banco do Brasil, Agência Grand Cayman, em Los Angeles. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Aí estâ um equívoco de legis
lação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Mas não sei se a lei existe. A 
publicação é do anexo e que diz assim. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Desculpe, Sr. Presidente, na lin· 
guag~m popular é o seguinte: não é uma agência nominal, é uma agência faju
ta. Desculpe. Hã uma agência fajuta. Não existe. Já está em Los Angeles e 
disse que o endereço é das Bahamas. Agora, já ê em Los Angeles, Sr. Presi
dente! 

E preciso ter mais seriedade nessas coisas. 
Portanto, o dinheiro é para a Bahia. Talvez, o nobre Senador fosse até 

um agenciador, porquejã sabe onde é o endereço, o edificio onde fica a rua, o 
telefone. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex•, por favor, não continue 
nestes termos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Bom. Mas a última informação é 
que havia uma ilha, um edifício, um telefone, uma rua. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Por obséquio, V. Ex• não conti
nue nesses termos. Isso aí foi fornecido pelo Banco do Brasil. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- A Bahia descobriu uma agência do 
Banco do Brasil para apanhar o dinheiro. Chama-se Grand Caynian. -E, aqui, 
descobrimos que ela está situada ao Sul de Cuba e, agora, o nobre Senador 
Paulo Brossard diz qUe é em Los Angeles. 

A lei da Bahia diz que a agência é em Grand Cayman em Los Angeles, 
isto é, na cidade de Los Angeles. Então, Sr. Piesidente, a agência, como eu 
disse, é mesmo fajuta. - -

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)_- Permite. V. E_x• um aparte, nobre 
Senador? (Assentimento do Orador) A leitura que fiz, do parágrafo único do 
art. 19 da Lei Estadual n9 3.805, é segundo o avulso. Se eu leio esta lei, tal 
como está publicada, e leio na pâgina seguinte a exposição do Ministro da 
Fazenda que fala em dois emprêstirnos contratados com o Banco do Brasil 
agências em Grand Cayman e Los Angeles, quer me parecer que ou a Lei está 
errada ou a publicação da Lei estâ errada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, Sr. Presidente, se a lei da 
Bahia - ouça bem - se a lei da Assembléia baiana diz que é agência em Los 
Angeles, não está identificada a agência. 

Então, Sr. Presidente, nessa falta, aguardaríamos uma resposta do Ban
co do Brasil, e então votaríamos - mais dois dias - esse empréstimo. 

São 47 milhões de dólares, Sr. Presidente. Nem a agência sabemos onde 
é, nem a agência! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Faz soar a campainha. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, são estas as conside
rações com as quais me oponho contra o empréstimo à Bahia. E vou requerer 
verificação de quorum. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para discutir o projeto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei breve. 

Sr. Presidente, o Senador Dirceu Cardos·o, hã muitos meses, vem lutan
do contra esses empréstimos. É um direito de S. Ex• ao qual nada temos a 
opor. 

Agora, lamento profundamente que S. Ex•, no afã de encontrar argu
mentos, não encontre argumentos apropriados. Em primeiro lugar, S. Ex• 
deixa de ler o próprio ofício anexo ao avulso, que diz o seguinte: 

Os_ recursos oriundos do empréstimo se destinam, exatamente, 
à amortização integral de dois contratos firmados com o Banco do 
Brasil S.A., Agência Los Angeles e Agência Grand Cayman, que 
apresentam condições de custos e prazos desvantajosos para o Esta
do, os quais tiveram seus recursos aplicados em investimento conw 
forme o plano de aplicação à êpoca apresentado à SAREM da SE
PLAN. 

Então a preocupa-ção- âo Estado neste momento é Criar melhores con
dições para seu nível de endividamento; é fazer com que os recursos a serem 
aplicados para pagamento do seu débito externo, nos anos de 1980 e 1981, se
jam menores do que os que estão nessa relação, de 1979 e 1980, que constam 
do avulso, quanto à dívida pública estadual. 

Então, se V. Ex• verificar este anexo que se encontra aqui, hâ de ver ara
zão pela qual o Governo da Bahia pretende solicitar esse emprêstimo externo. 

E como bem disse S. Ex•, na sessão do dia 22 de outubro, tratando-se de 
empréstimo ao Espíríto S"arito, S. Ex• declarou textualmente: 

O empréstimo ao_ EsPírito Santo nãO var aumentar em um tos
tão o meio circulante: é o reescalonamento da dívida do Estado, são 
prestações que vão_ ser lançadas para frente, pois o Estado deve se
tenta milhões de dólares e tem que pagar quarenta milhões, em três 
anos, e não tem dinheiro tanto. Então, pede 15 milhões para co
meçar a pagar os quarenta milhões, em fevereiro. 

V. Ex• achava que o Espírito Santo deveria melhorar seu nível de endivi
damento. E pelas mesmas razões apresentadas por S. Ex• que, num emprésti
mo ao Espírito Santo, votou a favor, S. Ex•, naturalmente, também poderia 
votar a favor desse empréstimo do Estado da Bahia, porque não é aplicação 
de novos recursos, é apenas o reescalonamento do débito para melhorar a si
tuação interna do nosso Estado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Posso fazer uma pergunta a V. 
Ex•? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- ES)- A pergunta que queria fazer, para 
meu esclarecimento, é esta": estes dois contratos celebrados com as Agências 
do Banco do Brasil de Grand Cayinan em Los Angeles, estão vencidos? 

O SR. JliTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Não. Estão sendo fei
tos novos entendimentos para reescalonar os débitos, que jã estão bem próxi
mos. Os débitos foram feitos em condições desvant3josas para a Bah'ia, e o 
nosso Estado, agora, estã tendo condições de renegociar esse débito em me
lhores Circunstâncias, em melhores taxas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A minha pergunta era se os con
tratos já estão vencidos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Vencidos não estão. 
Eles estão sendo reescalonados. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E quando vencem? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Infelizmente não pos
so dizer, com segurança, a data do vencimento, mas é dentro desse prazo que 
estâ aqui... ~ 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Nem em parte estão vencidos, 
V. Ex• sabe dizer? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Não. Eles não estão 
vencidos, eles estão sendo jogados para novos reescalonamentos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Isso é outra coisa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Esse é o problema. 
Vencidos não estão. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- O reescalonamento supõe a 
aprovação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Estão sendo reestuda
dos, reescalonados. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Isso supõe essa aprovação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Sim, lógico supõe a 
aprovação. h uma autorizaçao para fazer o empréstimo. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas V. Ex• diz que não tem ele
mentos para responder a minha pergunta. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Não tenho elementos 
para dizer o prazo para vencimento do empréstimo. Isso não sei. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- CE)- Seria interessante ob
servar que há um empréstimo externo do Governo da Bahia, com parte a ven
cer. E esse novo empréstimo evidentemente serã utilizado para substituir par
te a vencer do empréstimo anterior. A vencida jâ terã sido paga certamente. 
As parcelas que deverão vencer a curto prazo ou a prazo menor seriam cober
tas por essa nova operação. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - li uma hipótese. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - 1': uma hipótese. Mas normalmente 
acontece assim. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- V. Ex• me permite 
interrompê-lo? V. Ex• tem toda razão. Acredito que se as parcelas vencidas 
não tivessem sido pagas, estariam constando do processo para pagamento do -
débito jã vencido, quando não é o caso. No processo não fala disso. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Como disse o Senador Paulo Brossard é 
uma hipótese, mas é o que normalmente acontece. A respeito da localização 
da agência, a Ilha da Grand Cayman faz parte, com a Caymann The Island, 
de urna possessão inglesa, fica entre Cuba e Jamaica, e essa agência jâ não é 
nova. Não há qualquer novidade em torno da existência da agência, mesmo 
porque aí está a confirmação das próprias autoridades brasileiras. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Minhas palavras eram 
apenas para renovar aquelas razões que foram apresentadas pelo nobre Sena
dor Dirceu Cardoso, na sessão de 22 de outubro corrente, a respeito do em
préstimo para o Estado do Espírito Santo. As razõeS que ele teve para apro
var aquele empréstimo são as mesmas que hoje temos pafa aProvar o emprés
timo solicitado pelO- Estado da Bahfa. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Affonso Camargo, para discutir. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a realidade é que o problema dos em
préStimos vem preocupando, cada vez mais, a Casa. O Senado, com as prer-
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rogativas que tem de autorizar empréstimos aos Estados e Municípios me
diante proposta do Poder Executivo, na realidade não tem tido ocasião de 
examinar, de urna forma convincente, esses pedidos de empréstimo. Pelo me
nos é a observação que temos feito na Comissão de Finanças porque, qUando 
os empréstimos vêm ao Senado eles vêm, normalmente para suprir déficits 
orçamentários dos Estados e Municípios. Fundamentalmente, os emprésti
mos em moeda estrangeira são aqueles que passam pelo crivo da Comissão de 
Finanças; 

Ternos informações, Sr. Presidente, de que, muitas vezes a Assessoria 
chega a julgar que determinados Estados não têm condições reais de solvên
cia dos empréstimos solicitados. Como se tornou uma rotina que a salvação 
dos Estados são os empréstimos externos, -quando vem o pedido, já vem com 
pareceres favoráveis dos órgãos do Poder Executivo, e a Assessoria do Sena
do Federal simplesmente ratifica esses pareceres, por isso os pedidos de em
préstimos têm sido aprovados com muito pouca discussão, quase que dentro 
de urna rotina, nas -comissões técnicas do Senado. 

Sr. Pres1dente, ao Senado cabe, exatamente, representar os Estados. En
tão, perguntaria à Casa: Será que na hora e no momento e_m_ que estamos faci
litando, de uma forma bastante evidente, esses empréstimos externos, serâ 
que estamos ajudafl.do ou prejudicando, de uma forma definitiva, os nossos 
Estados? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem! E: isto mesmq. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PP- PR)- Ainda ontem, eu comen
tava, nos corredores, com o Senador Teotónio Vilela, que fez um e5!forço 
muito grande para que fosse aprovado aquele empréstimo, em dólares, para o 
Estado de Alagoas, e dizia que eu julgava que ele não estava fazendo um bem 
para o seu Estado e sim, um mal para o seu Estado. 

É um assunto para reflexão de todos nós, muito menos da Minoria e 
muito mais da Maioria porque, efetivamente, o que pode estar ocorrendo é 
que, não digo que intencionalmente, mas que a União esteja quase dando 
aquilo que seria o golpe do empréstimo nos Estados. Sabemos que a estrutura 
tributária do País é uma estrut_u_r_a injusta para cõrifóS Estados e Municípios. 
Nenhum Estado recebe o dinheiro em dólar; o dólar não chega lã; o dólar é 
trocado e ch_ega em cruzeiros. Então, é evidente qUe, pa:ta a União, é muito 
mais favorável entregar cruzeiros emprestados e ficar com os dólares desse 
empréstimo para solver seus problemas de balanço de pagamento, do que fa
zer uma verdadeira reforma tributária, deixando cruzeiros nos Estados, sem 
fazer com que os Estados tenham que enfrentar toda essa correção cambial e 
os juros dos empréstimos. 

Acredito, Sr. Presidente, que este é um tema que deve ser muito medita
do pelo Senado FederaL Não digo que este assunto possa ser resolvido em 
vinte e quatro horas, mas é um assunto, inClusive, que tem sido objeto das 
reuniões da Comissão de Finanças. Nós precisamos fixar critérios, inclusive, 
porque a Resolução n9 62 e a conseqüente Resolução n'i' 93 não tratam dos 
empréstimos externos. E com relação a empréstimos externos, que são mais 
polêmicos, críticos e perigosos que os emprêstirhos em crUzeiros, esses g·er-am, 
inclusive, desníveis na balança de pagamentos e o Senado Federal não tem 
um critériO definido. Então, o que ocorre é que nós todos, Senadores, ficamos 
pressionados pelos nossos Estados para aprovar os empréstimos, porque à 
hora em que eles não são aprovados, dâ a impressão de que cada um de nós 
estaria prejudicando o nosso respectivo Estado. 

Este assunto foi discutido ainda hoje na Bancada do Partido Popular, e 
nós decidimos, pensando que assim fazendo estamos decidindo a favor dos 
Estados, não dar mais qualquer contribuição para que se aprovem- emprésti
mos em moeda estrangeira, este ano, no Senado Federal, para dar condições 
para que nós possamos pensar em atualizar um critério definido, em termos 
de empréstimos externos, para os Estados_ e MunicípioS-. -

Esta é a posição do nosso Partido, que visa a contribuir para com os Es
tados brasileiros. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para um 
esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
José Lins_. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAliLO BROSSARD (PMDB- RS. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, como_ sabem V. Ex.• e a Casa, não é 
de hoje que tem me preocupado o problema relacionado com os empréstimos 

que Estados eM unicípios têm feito, regular e progressivamente; empréstimos 
internos e empréstimos externos. Para fazer os empréstimos internos, muitas 
vezes se elevam os níveis de endividamento. que são fixados por reSoluções 
desta Casa. 

Tem me preocupado o problema porque quer me parecer que pelo ritmo, 
pelo vulto destes empréstimos, o que nós estamos assistindo é à criação de 
uma realidade, a constitUição de uma realidade que levará os Estados à sua 
ingovernabilidade. 

No que tange ao Rio Grande do Sul, eu me ocupei hã dias, lavrei um 
voto um tanto extenso, mostrando que enquanto o crescimento da receita de 
impostos do Rio Grande do Sul, que é chamado um grande Estado, que é de
nominado um Estado rico, cresceu, nos últimos cinco anos, quatro vezes e 
meia, o endividamento iitterno, nos mesmos cinco anos, aumentou em mais. 
sete vezes e meia, e o endividamento externo cresceu dezenove vezes e meia, 
em números redondos. 

Quer isto dizer que, permanecendo a situação existente, o. Estado do Rio 
Grande do Sul não terá condições de resgatar os seus compromissos, os com
promissos assumidos agora, assumidos pelo atual Governo. Deste modo, nós 
temos que pensar, pensar exatamente na nossa responsabilidade, na respon
sabilidade do Senado, no que está a fazer em relação a estes Estados. O que 
dirão os futuros governantes dos Estados e Municípios, sobre o procedimen-
to do Senado? · 

:E: comum receberem-se, aqui, pedidos de Senadores interessados, para 
que se votem empréstimOS doS seus Estados. Eu cOnfesso, Sr. Presidente, que 
tenho resistido, e já votei contra pedidos feitos pelo Governo do meu Estado. 
E ainda ontem, assim _procedi. 

De modo que fico à vontade e desafio sobranceira mente esta técnica usa
da: "votou contra os interesses do seu Estado." Eu desafio, tranqUilamente~ 
esta técnica de coerção e até de intimidação. 

Mas, no caso concreto, Sr. Presidente, creio que hã alguns elementos que 
me fazem votar contra a proposição, ainda por novos motivos. E é para estes 
motivos que e_u gostaria de chamar a atenção do Senado. Ainda que não te
nha a pretensão de alterar qualquer voto, eu gostaria de fazer essas obser
vações. 

Primeiro: pela leitura que fiz da Ordem do Dia, creio que houve um erro 
na publicação da lei estadual baiana. Não se trata da agência Grand Cayman 
em Los Angeles. Creio que são duas agências do Banco do Brasil: uma em 
Los Angeles e outra em Grand Cayman. Deduzo isso do que estâ publicado 
na exposição do Chefe do Governo do Estado da Bahia a V. Ex•, no oficio de 
5 de novembro de 80, e deduzo isso da exposição do Ministro da Fazenda ao 
Senhor Presidente da República. E me informa o Senhor Jutahy Magalhães 
que, no processo, que se encontra na Mesa, se verifica isso; que o erro é de im
pressão. 

De modo que esse ponto eu deixo à margem. Mas o que eu não deixo à 
margem, Sr. Presidente, ao contrário, peço atenção dos Srs. Senadores, é para 
o seguinte: primeiro lugar - trata--se de celebrar u-rii novo contrato extei'no, 
para resgatar um anterior ou_ anteriõfes ~- seriarri -dois contratos externos. 
Quer isso dizer que estávamos aqui assistindo aquela situação que me parecia 
a mim como inevitável; celebrar contratos novos, para resgatar contratos ve
lhos. 

Não me parece que esta seja uma sãbia política. E não me parece que o 
Senado possa votar autorizações desse tipo, sem pesar duas vezes, refletir 
acerca da responsabilidade que assume, agora e no futuro. Primeira obser
vação. 

Segunda observação: perguntei, Sr. Presidente, se os contratos anteriores 
a serem resgatados já estavam vencidos. E o nobre representante pela Bahia 
não pôde me informar a esse respeito. Se tne informasse, eu faria algumas ob
servações. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

o·sR. PAULO BRÚSSARD (PMDB- RS)- Com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Por ser oportuno no ponto em 
que V. Ex• indaga. Na priffieira observãÇão, feita por V. Ex•, o que se de
preende nitidamente da exposição do Governador da Bahia é que se pretende 
tomar um empréstimo em condições muito mais vantajosas que os emprésti
mos vigentes. Substítuem-se dois empréstimos por utn outro, e este outro per
mite c:ondíções de custos e prazos mais vantajosos~ 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu li, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Exato. Então, a primeira inter
pretação que eu teria à observação de V. Ex• é esta: não vejo inconveniente 
nenhum em que, se estou, como Governo de Estado, empenhado no paga
mento de um débito, e obtenho, pela liquidez de mercado externo, possibili
dades de oferta melhores do que aquelas que eu estou cumprindo, que eu con-
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traia este novo empréstimo, no sentido de melhorar o perfil da dívida e no 
sentido de melhorar, não apenas o perfil no prazo de pagamento, como tam
bêm as condições de pagamento, ou seja, custo. Se é assim e se isto foi anali
sado pelos órgãos competentes do Governo Centr_al, a mim me parece que o 
Governador estã trabalhando em proveito do Estado, de seu povo, e, indire
tamente, do Brasil, porque S. Ex• estã trocando um empréstimo de condições 
desvantajosas por um empréstimo de_ condk_õ_es rilelhores. Essa seria a primei
ra parte. Na segunda parte, parece-me também lógico que não deve ter havi
do vencimento, não se trata, portanto, de uma inadimplência, porque em 
meio ao processo de pagamento do empréstirilO é Que se pretende contrair um 
segundo. Exatamente para poder ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Eu não fa1eieminadim· 
plência. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu quem acrescentei; V. Ex• 
não usou o vocãbulo, fui eu. Logo, não estariam vencidos. Eles são vincendos 
e substituídos por um empréstimo em melhores condições. Era o aparte que 
eu queria dar. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu fiz a pergunta, nobre 
Sr. Presidente, para informar-me, para o meu esclarecimento, como tive oca
sião de dizer ao nobre Senador, que, aliãs, disse a mim e ao Senado, lisamente 
que não tinha elementos para me esclarecer a propósito. 

O nobre Senador Passarinho faz algumas observações, donde deduzo 
que os contratos não estejam vencidos; que sejam contratos, portanto, em 
plena vigência. Não sei se o nobre Senador p9_deria me dizer qual a data desse 
contrato e qual o prazo de sua duração. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) -Tenho urna projeção; V. Ex• 
tem uma projeção aqui, na página 3-verso, que mostra o perfil do endivida
mento do Estado, até 1990. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sim, do perfil do endivi
damento do_Esta_d_o. Eu fiz a pergunta específica em relação a esses contratos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) -_Certo. Como esses contratos, 
naturalmente, estão dentro deste perfil, é fora de qualquer dúvida que não 
adiantaria colocar um perfil de endividamento até 1990, se o coritrato tivesse 
extinto antes de 1979. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador Jarbas 
Passarinho, Cstou realmente procurando esclarecer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nesse ponto, não vou poder ser 
muito útil a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Não precisa V. Ex• 
extenuar-se na defesa do projeto. 

1:: claro que, pelo quadro que vejo, tenho diante dos olhos, a que V. Ex• 
se referiu, fica certo que esses contratos não iria_m, nenhum dos dois, além de 
1990. 

Mas, a minha indagação não chega a ser esta. A minha indagação é real~ 
mente quando ele foi celebrado e qual a sua vigência, porque esses contratos 
são feitOs, geralmente, digamos, há 3, 4 ou 5 anos, é provâvel que ele não este
ja venCido, mas que hajam parcelas vencidas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A Exposição de Motivos diz 
claramente que eles não estão vencidos e que pesam sobre os anos de 1981 e 
1982. Logo, os anos de 1981 e 82 estão dentro deste perfil que aqui se encon
tra. E mais ainda: ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tinham que estar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tanto que o parãgrafo seguiti.te 
diz: .. Assim serido, esta operação apenas estenderá o prazo de pagamento dos 
contratos". Logo, além de 1982. Em vez deles serem finitos em 1982, e pesa
rem, portanto, em maior proporção em 81 e 82, eles projetam-se além de 82, 
nos prazos concedidos pelo novo emprestador. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, se bem 
entendi o que li, na passagem por V. Ex• mencionada, estas considerações di
zem respeito ao perfil da dívida em geral, da dívida do Estado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Uma parte sim, mas não a ou-
tra. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Deixe-me terminar. 
Não em relação a estes contratos. 

Leio: 

Vale salientar que a realização da operação pretendida permiti
rá uma melhor distribuição do perfil da dívida do Estado, o qual 
apresenta-se com um comprometimento alto nos anos de 198 I e 

1982 e nos anos seguintes o comprometimento é relativamente inex
pressivo, como- pode ser notado no perfil da dívida, anexo. 

Quer dizer, o perfil da dívida, não os dois contratos, agora, que seriam 
resgatados mediante a nova operação de crédito. Se bem entendida a leitura 
que fiz. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-- PA)- Se V. Ex• permitir, só para con
cluir. (Assentimento do orador.) Liguei os fatos e eles estão, no meu entender, 
ligados, primeiro porque, como disse inicialmente, e V. Ex• concordou que 
também houvera lido, o empréstimo novo pretendia resgatar dois anteriores 
e, ao mesmo tempo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Isto está dito. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) - Está dito? 
...e, ao mesmo tempo, melhorar o perfil da dívida do Estado. Conse

qüentemente, é uma conclusão inelutável que os empréstimos anteriores que 
devem ser substituídos por estes 47 milhões, gravam, particularmente, o perfil 
da dívida em 1981 e 1982. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nilo obrigatoriamente, 
nobre Senador. Porque· são vários os empréstimos, pelo que se pode ver pelos 
valores, de modo que estes poderiam, acidentalmente, não gravar. Poderiam, 
mas creio que não estamos discutindo o importante, o substancial. Apenas le
vantei uma questão e V. Ex•, por via dedutiva, me ofereceu observações que 
não me parecem absolutamente seguras. Pode ser que V. Ex• tenha razão, 
mas não. me parece que sejam, digamos assim, incontroversas as razões ofere
cidas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim, estão, note-se o parágrafo 
seguinte ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas, gostaria apenas do 
dizer que estas considerações, para mim, não são substanciais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Bem, aí é outra coisa, porque 
aqui eu estava considerando como praticamente inelutável e comprovado. O 
parágrafo seguinte, ainda, diz: 

Por outro lado, o perfil do endividamento do Estado domons· 
tra, cabalmente, a existência de receita para garantir o compromis
:;;o, o quãl será mais dilatado no tempo que o dos contratos anterio
res," 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas é evidente, nobre 
Senador ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Será mais dilatado no tempo a 
partir de 1981, 1982. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas, nobre Senador, 
isso já estava dito em primeira parte. Quando fala em novos prazos, já estava 
dito. 

Agora, é evidente que, vamos convir, ninguém faria um novo emprésti
mo para reduzir o prazo, salvo se, digamos, houvesse outras vantagens. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim, mas poderia não ter con
dições de um empréstimo melhor, e termos que ficar com o anterior. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas, volto a dizer, não 
é este o ponto nuclear para mim. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Com efeito, o Governo da Bahia tem 
uma divida, e julga que o resgate da dívida pesarã muito sobre a economia do 
Estado nos anos de 1981 e de 1982, e propõe uma operação de crédito para 
suavizar esse esquema de pagamento. O quadro mostra bem que a relação en
tre a receita do ICM e o total de desembolso é muito alto em 1980, em 1981 e 
em 1982, caindo rapidamente a partir deste ano. Ora, V. Ex• sabe que esses 
empréstimos estaduais ou muniCipaiS, quando feitos no exterior, têm o aval 
da União. De modo que as parcelas vencidas, certamente, não deixarão de ser 
resgatadas pelo País, porque, se o Estado_não paga, evidentemente, a União 
vai ter que fazê-lo. Quanto ao problema da parte vencida dos contratos, evi
dentemente poderâ haver algum problema entre Governo do Estado. Mas, 
normalmente, o Governo Federal faz o desconto, através dos fundos de parti
cipação das parcelas em débito dos Estados para com a União. Então, é claro 
que a opei'ação externa é feita com- O objetivo de resgatar a parte não vencida 
do contrato. Naturalmente que assim seja, mesmo porque fala-se em con
dições externas que seriam, para esses emprêstimos novos, melhores que as 
condições antigas. Era só o que desejava falar a V. Ex• 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Sr. Presidente, como 
tive ocasião de dizer, estas questões até aqui discutidas, para mim, não são as 
de natureza substancial. 

Mas, agora, gostaria de requerer a atenção dos eminentes Senadores 
para dois aspectos ainda não abordados. 

O primeiro deles é este, Sr. Presidente. Aqui se diz que os contratos em 
execução, os coritratos existentes, os contratos que o Governo da Bahia pre
tende substituir, mercê do novo a ser feito, e ãutáriza-dO, -apresentam con
dições de custos e prazos desvantajosos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) -Quais são essas con
dições de custos e prazos desvantajosos, Sr. Presidente? Isto é o que eu gosta
ria de saber. Acho que isto o Senado Federal tem o direito de saber, porque 
autorizou in nil/o tempore, a feitura desses contratos que, agora, quer o Go
verno substituir por outro. O Senado autorizou, e vem agora o Governo da 
Bahia dizer ao Senado, em ofício dirigido ao Pr~idente Luiz Viana, que 
aqueles contratos, autorizados outrora pelo Senado, foram feitos em con
dições de prazos e custos desvantajosas. 

Creio que deveria ter sido dito ao Senado quais eram essas condições 
desvantajosas. Não sei quais são, podem ser mais ou menos desvantajosas, 
mas acho que, uma vez que isso tenha sido alegado, era de elementar correção 
que o Estado comparecesse ao Senado e abrisse os setts_livros dizendo como 
esses contratos autorizados por esta Câmara haviam sido celebrados. 

Era o de menos que deveria ser feito, porque não posso crer, Sr. Presi
dente, que não tenha sido dito a verdade, e só a verdad_e, num documento de 
um Estado dirigido a esta Casa. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tenho a honra de ouvi
lo, nobre Senador. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Paulo Brossard, V. Ex• 
tem razão. A indagação de V. Ex• é interessan_te, ou melhor, tem interesse, ela 
merece interesse. Mas V. Ex• hã de convir que a autoridade que, àquele tem
po, julgou essas condições- do empréstimo, era também uma autoridade cons
tituída. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ninguém negou isso. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- E o problema da condição vantajosa é 
variável, ela é uma relação entre condições, pode ser que àquele tempo ela 
fosse vantajosa e, hoje, se torne desvantajosa, em função da possibilidade de 
substituição ... ~certo, nobre Senador, que condições que eram vantajosas à
quela época poderão não sê-las hoje. Daí por que não se pode, simplesmente, 
se aprovar condições estáticas, nó tempo, e o Senado delegar, uma vez por to
das, a análise desse empréstimo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, V. Ex• 
formula urna hipótese, e como tal é plausível. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não há hipótese alguma, há uma com
paração de situações no" teinpó. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-,-- RS)- fi uma hipótese, porque 
V. Ex'" não -conheCe CiS-dados. Se eu lhe perguntar qual é o custo e qual é o 
prazo, V. Ex• não poderá dizê-lo. Por isto, nobre senador, V. Ex• levantou 
uma hipótese e, como tal, ela é plausível, reconheço. 

De qualquer forma___: pode ser que sim, eu admito até como plausível hi~ 
pótese- o que digo é que o Senado deve conhecer, especialmente quando se 
alega, para obter a licença do Senado para fazer um outro contrato no exte
rior, alega-se que os contratos feitos, e feitos vigentes, o foram em condições 
desvantajosas, seja pelos seus custos, seja pelo seu prazo, o Senado deveria ser 
informado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Mas, nobreSenador,já 
que V. Ex" gosta tanto de hipótese, eu ponderaria ao nobre Senador que me 
aparteia e ponderaria à Ca:sa que, se há alguma coisa certa, sabida, não hipo
tética, é de que as con-dições atuais no mercado financeiro internacional são 
hoje mais onerosas do que o eram hã três, há quatro, há cinco e mais anos. 
Isso é um fato. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - fi também uma hipótese. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Peço ao n-6bie~Senador José 
Lins que não aparteie b orador, porque o tempo de S. Ex• está extinto. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, isso 
não é hipótese, isso é um dado da realidade do conhecimento geral. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem! Muito be1.:~: 
O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Por isso; quer me pare

cer, Sr. Presidente, que essas questões, que são importantes, deveriam seres~ 
clarecidas, deveriam constar do projeto. 

Eu não tenho o direito de duvidar, Sr. Presidente, de um documento ofi
cial, mas tenho o direito de requerer que esse documento venha suficiente
mente esclarecido. 

Sr. Presidente, faço estas duas observações para justificar que, no caso, 
redobradamente, o meu voto é contrário. Trata-se, fora de dúvida, de fazer 
um contrato externo para resgatar dois contratos externos. Isso em primeiro 
lugar. 

Segundo: alega-se que esses contratos feitos o foram em condições des
vantajosas, condições de custos e de prazo. ~de supor-se- é claro- que o 
novo contrato ofereceria vantagens sobre ele. Mas, até por deferência, quan
do não por dever, esses elementos deveriam constar. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Permita-me V. Ex• (Assentimento do 
orador.) Esses dados estão nos arquivos do Senado; é que o Senado deve ter 
aprovado também esses empréstimos. Devem estar, pelo menos, é uma hipó
tese também. 

O SR. I'AGLO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, devem 
estar, mas o contrato a ser feitO- e-aí ê qUe deveria constar, deveria constar 
que é desvantajoso por isso; ou melhor, não desvantajosos os dois contratos 
feitos por isso. O novo contrato a ser celebrado é vantajoso por estas razões. 

Creio que pelo menos por deferência, se não por dever, esses dados deve
riam constar. 

Sr. Presidente, são as razões pelas quais, nesse caso, eu tenho maiores ra
zões para Votar contra a propoSição. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra ao Sr. 
Senador José Fragelli. 

O SR. JOSÉ FRAGI!:LU (PP - MS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, quero ser rápido. Acho_ ql,le esse projeto não 
pod.e ser aprovado. Em verdade, não conheço o Regimento Interno da Casa, 
ainda estou para lê-lo, mas acho que esse projeto deveria ser retirado de pau-

__ ta, Sr. Presidente, nãO só pelas suas contradições, contradições naquilo que
veio do Governador da Bahia. 

Veja bem V. Ex• Aqui, na exposição do Chefe do Executivo baiano, ele 
fala em contratos firmados com o Banco do Brasil S.A., Agência Los Angeles 
e Agência Grand Cayman. Já no texto, como ressaltou o ilustre Senador que 
me antecedeu na tribuna, só se refere à Agência Grand Cayman, em Los An
geles. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• dá licença para uma in
formação a respeito deste ~ssunto? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Um momento. V. Ex• já deu 
essa informação e acho que V. Ex• já esclareceu perfeitamente o Plenário 
sobre isto. Estou mostrando as impropriedades e estou estarrecido que o Go
verno ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Está no processo corretamente, 
apenas na transcrição para o avulso houve. .. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Mas não está corretamente na 
exposição. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Está no processo que está na 
Mesa. V. Ex~ pode solicitar, para verificar, e verá que na autorfzação da As
sembléia Legislativa fala-se nas duas agências. Apenas na transcrição para o 
avulso é que houve equívoco. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Esse equivoco é pouco, Sr. Se
nador. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Estou esclarecendo pelo menos 
este equívoco. 

O SR. JOSÉ F'RAGELLI (PP- MS)- Chamo a atenção do Senado 
para o seguinte: veja a redação da ementa da Lei n9 3.805, que veio da Bahia. 
Vou ler. Isso aqui é de estarrecer: 

"Autoriza o Poder Executivo a contrair um empréstimo junto a 
Grupo de Bancos liderados por Agência do Banco do Brasil S.A. no 
exterior, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e s_ete milhões de 
dólares norte-americanos), para amortização tntegni.l ... '' 

Sr. Presidente, amortização integral. Mandei buscar um dicionário, por
que fiquei duvidando dos meus escassos conhecimentos de Português, porque 
nunca vi amortização integral. Acho que o-i1ob[e Líder da Maioria está nesta 
obrigação de retirar esse processo de pauta, porque até podemos desconfiar 
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das intenções desse projeto. Porque, como agora, o nobre Senador Jutahy 
Magalhães está justificando vãrios erros simplesmente de redação e até de da
tilografia, amanhã o Governador da Bahia vai dizer o seguinte, quando S. 
Ex~ pegar uma parte desses 47 milhões e aplicá-los em qualquer coisa e não na 
liqUidação dos empréstimos: ••Ê, -foi um iii-O de redação; lã estava amorti
zação integral. A palavra "integral" entrou por erro de redação e de datílo
grafia. Portanto, eu pude amortizar uma parte e aPlicar a· outra parte desse 
empréstimo." 

lsso não é possível, Sr. Presidente. Francamente, que um projeto desses 
venha do Governo da Bahia, terra da cultura, de Ruy Barbosa, ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me púmite um aparte? 

O SR. JOSIC FRAGELLI (PP- MS)- ... e de todos os grandes brasi
leiros, que venha um projeto desse falando em amortização integral, eu até du
vidando mandei buscar o Aurélio, e li o seguínte:-"Amortizar: extingUir divi
das aos poucos, em prestações". E está no projeto: amortização integral. 

O Sr. José Lin" (PDS - CE) - V. Ex' me permite? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Sr. Presidente, este projeto não 
pode entrar em votação. O Senado não pode, a gente fica até vexado; é um ve
xame para nós que um projeto como este, com estas expressões "amortização 
integral", seja submetidõ à decisão do Senado. Não é PossíveL 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP - MS) - Permito. Como não? 

O Sr. José- Uns (PDS- CE)- Nobre Senador, os recursos foram apli
cados em investimento. Apenas há uma dívida. Mas o benefício está feito, 
nobre Senador. A idéia do empréstimo é exatamente a antecipação. Agora, 
simplesmente, vai-se fazer um pagamento aqui. 

O SR. JOSÉ FRAGELLI (PP- MS)- Meu nobre colega, estou discu
tindo a absoluta impropríedade, a inadmissibilidade de um projeto como es
te, em cuja ementa se fala em amortização integral. Oride é que nós estamos? 

O Sr. Evandro Carreira (PM DB - AM) - Mui to bem! 

O SR. JOSÉ FRAGELI.I (PP- MS)- Isto aqui podia vir em Inglês, 
ou vir em qualquer outra língua, mas não em Português, dessa maneira. 

O Sr. Bernai'dir1o Viana (PP- PI} --S. Ex• está discutindo questão de 
Português, não_ é negócio de empréstimo. Questão de Português. S. Ex• pegou 
o dicionário pafa mostrar a diferen·ça entre a palavra amortização e liqüi
dação. É isso que o Senador está fazendo. 

O SR. JOSI': FRAGELLI (PP- MS)- É claro. Tinha que dizer liqtii
dação. Este projeto, Sr. Presidente, francamente, não está em condições de 
ser submetido à deliberação do Senado. 

Acho que a própria Maioria devia tomar a iniciativa de retirá-lo, corrigi
lo e _depois trazê-lo à nossa deliberação. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Muito bem! 

O SR. JOSE FRAGELLI (PP- MS)- Porque votar um empréstimo 
de 47 milhões, para pagar dois empréstimos, falando a ementa da lei autoriza
tiva do empréstimo, e o texto em amortização integral, isto não é para o Sena
do da República votar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não havendo mais quem 
peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. • 
Os Srs. Senadores que a aprOvam, queiram -permanecer senta~dos. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação, para a redação final. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, requeiro veri-
ficação de quorum. 

(Apartes simultâneos). 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - É assunto vencido. 

O Sr. E'"·andro Carreira (PMDB - AM)- Sr. Presidente, estamos pe-
dindo a verificação de quorum... - --- - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• pediu verificação de 
quorum depois que ·encaminhei à Cõmissã6 de RedaÇão, p3.ra a redaçào final. 

O Sr. E,·andro Carreira (PMDB- AM)- Não, Senhor! Nós jã pedi· 
mos a verificação de quorum! 

O SR. PRESmENTE (Alexandre Costa)- De maneira que a Mesa de· 
terminou: é assunto vencido e llão vamos dar a verificação de quorum. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Pela ordem, concedo a pala
vra a V. Ex~ 

O SR. P.HILO BROSSARD (PMDB- RS. Pela ordem.)- Perdoe
me, mas V. Ex• sabe que eu procuro manter o meu próprio dever de Líder, ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O nobre Senador Paulo 
Brossard não se encontrava em Plenário quando coloqu~i em votação. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente, V. Ex• 
não costuma presidir as sessões, mas V. Ex'", corno membro da Mesa e corno 
membro da Casa, sabe que eu tenho procurado sempre manter com a Mesa as 
imprescindíveis relações de cortesia, para o bom andamento dos trabalhos. 

Eu já havia anunciado, inclusive- não a V. Ex•, mas toda a Casa sabe 
-a verificação de votação. Tanto mais quando aqui tínhamos até conversa
do mais: não há número para votação; não há número, é notório. 

Eu estava no Plenário. V. Ex• vai me perdoar, eu estava no Plenário e, no 
momento :.I? que V. Ex• anunciou, em pedi a verificação. Se V. Ex' não ou

- ViU, ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• não se encontrava no 
lugar onde está. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ah, sim, claro. Eu esta
va ali. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Não posso olhar se V. Ex• 
vem entrando de lá --só posso olhar para o Plenário, na frente. 

O SR. PAULO BROSSARJ) (PMDB- RS)- Compreendo. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- E a posição do Líder, que é 
V. Ex~. é aí. 

O SR. PAULO BROSSARIJ (PMDB- RS)- Não, também não. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --Anunciei a votação, aprovei 
a votação, encaminhei à redação final, quando V. Ex• levantou o dedo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pedi, e como V. Ex•, de
pois de eu haver pedido a verificação, encaminhou, insisti, reiterei e gesticulei. 

Perdoe-me V. Ex~. não tenho maior interesse nisso, amanhã vai ser apro
vado, mas é uma questão de exatidão dos- fatos. 

Peço que V, Ex'" considere, não por liberalidade, mas, por exatidão dos 
fatos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) --Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a palavra, pela or
dem, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Paulo Brossard _(PMDB - RS) - Nesta cadeira eu não estava, 
realmente. Agora, não tenho obrigação de estar aquif nela. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão de or· 
dem. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidi:nte, Srs. Senadores, o fato de exis
tir ou não, notoriamente, quorum, não impugnaria de modo nenhum a deci
são de V. Ex•, porque a votação é simbólica e, simbólica, uma vez aprovada, 
V. Ex' podia ter declarado, como declarou, .. aprovado" e, antes que houvesse 
qualquer pedido de verificação ou de uma declaração de voto ou encaminha
mento de matéria seguinte. 

Mas peço a V. Ex•, com a capacidade com que V. Ex• sempre demons
trou nesta Casa, de ter flexibilidade para as soluções, e para não parecer a 
ninguém aquilO que rião seria JUsto parecer erTI relação a V. Ex•, que pretende 
uma aprovação açodada de urna matéria, em proveito da Maioria, sOlicito a 
V. Ex• que considere a questão Como sendo aquela que dâ margem à dúvida 
levantada depois da votação ostensiva. HaVendo dúvida sobre o requerimen
to de verificação, durante a votação, sobre a existência de quorum, V. Ex~ po~ 
derá reconsiderar a decisão tornada. b o artigo 327, item IX, do nosso Regi
mento Interno que, neste caso, solicito a V. Ex• que considere. 

O SR. I'RESl!JENTE (Alexandre Costa)- Como a Mesa ainda não 
anunciou a próxima matéria, vai deferir, mas quer advertir ao Senador Evan
dro Carreira que_aqui não foi negado o quorum. O que a.Mesa não permite é 
anarquia enquanto presidir a Casa. 

O Sr. E''andro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, permita-me, 
com a sua benevolência. 

Tenho o maior r_espeito, não só pela Presidência, como pela amizade 
profunda que nos une. 

Ilustre Presidente Alexandre Costa, meu ilustre Presidente, V. Ex• tem 
que conceder um interregno entre a declaração de votação e a declaração de 
"aprovado"; há de considerar que nós não somos robôs, não somos andróíM 
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des para~ de imediato- permita-me, meu ilustre Presidente ... Por vezes, nós 
somos chamados à Tribuna de honra ou para um diálogo com um colega. 

Permita-me meu ilustre Presidente, mas ê porque V. Ex!- não percebeu o 
espaço, o lapso que demandou entre a sua declaração de que tinha encerrado 
a votação e a declaração de "aprovado''; não medeou, meu ilustre Presidente, 
não medeou durante 30 segu-rldos, não houve tempo nem de pedir verificação 
de quornm. 

Então, peço a V. Ex•, como peço a todos os ilustres companheiros; cole
gas, ilustre Senadores que, ao aSs.Uinirem a Presidência da Mesa, dêem tempo, 
concedam, pelo menos. 30 segundos para se poder levantar da cadeira, acio
nar o botão e pedir verificação de quorum. 

Ê isto que eu peço, meu ilustre Presidente, porque não ê possível, açoda
mente, decidir. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE~TE (Alexandre Costa. Fazendo acionar a campai
nha.) - De acordo com o Regimento Interno, suspenderemos a sessão du
rante alguns minutos para que. através da campainha, se proceda à convo-
cação dos Srs. Senadores a.o Plenário. - -

( Su.\pensa às 18 horas e 25 minutos, a sessão é reaberta às 18 horas e 35 rninu
to.\.) 

O SR. PRESII>E~TE (Luiz Viana)- Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem os seus lugares para se proceder a verificaçãO requerida. 

Peço os Srs. Udcres que votem. (Pausa.) 

O SR. l'RESIDE'iTE (Luiz Viana) -0 Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
líder do PD·s·, como vota? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS-. PA)- Voto "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. l'RES!DE:\TE (Luiz Viana)- O Sr. Senador Paulo Brossard, 
Líder do PMDB, como vota? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Voto "'Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE:\ TE (Luiz Viana)- O Sr. Tanctedo Neves, Líder do 
PP, como vota? (Pausa.) 

S. Ex• está- ausente. 
Peço aos nobres Senadores que ocupem os seus lugares e votem. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pintá- Aloysio Chaves 

-Amaral Peixoto- Eunice Michilcs- Jarbas Passarinho- João Calmon 
-Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard- Jo_sé Uns -JoséSar-
ney- Jutahy Magalhães- Luiz Cavafcante- Maurício Leite- Moacyr 
Dalla - Murilo Badaró - Nilo Coelho - Raimund(i··-Parente - Vicente 
Vuolo. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 
Dirceu Cardoso --Paulo Brossard. 

O SR. PRESIOE:><TE (Luiz Viana)- Votaram .. Sim" 21 Srs. Senado
res; "'Não", 2 Srs. Senadores. Não houve quorum. A votação fica adiada para 
a· próxima sessão. 

O SR. J)RESIBE:".1TE (Luiz Viana)- Está esgotado o t_empo regímental 
da sessão. Nestas condições, as matérias constantes dos· ifens 20 a 24 têm sua 
apreciação adiada para a próxima sessão. 

São os seguinteS_ os itens cuja apr"eda(ão ~e-ãdiada: 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 148, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças coino conclusão de seu Parecer n9 
1.1 14, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares) destinado aos programas integrados de produção agrope
cuária, tendo 

PARECER, sob n' I. I !5, de !980, da Comissão: 

- dC' Constituição (' Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade. 

21 

DiSCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 57; ·de 1980~- de 
autoria da Comissão Diretora, que transforma função prevista na lotação do 
Gabinete do Presidente do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob n's l.l08 e l.l09, de f980, aas Comissões: 

- dt.• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finanças, favorável. 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer n9 845, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas de proprieda
de da SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus à Empre
sa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n' 846 e 847, de 1980, das Comissões: 

-de Con!l>tituiçào e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, apoiado pelos Senado
res Franco Montoro e Cunha Lima; e 

- de- Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca
margo. 

23 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão do seu Pare
cer n9 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito 
Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRA
MA, à Agropecuária Dimana, Comêrcio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n's 849 e 850, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso C a
margo. 

24 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 130, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como _conclusão de seu 
Parecer n9 886, de 1980), que suspende a execução do n917, c do inciso II, do 
art. 106 do Decreto-lei n' 5, de I 5 de março de 1975 e o Decreto "N" n' 1.135, 
de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar 
vo.u encerrar a sessão, designando para a próxima sessão ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 149, de 1978 
(n9 5.721/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na área 
urbana da Guajará-Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 180 a !82, de !979, e l.l18 a l.l20, de 1980, das 
Comissões: 

-de Constituição c Justiça- l"' pr~nuncial_1).ent!J: pela constitucionali
dade e juridicidade; 2"' pronunciamento: contrário à Emenda n9 1 de plenário; 

- de Economia - 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento:. 
contrário à Emenda n9 l de plenário; 

-de Finanças- }9 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: con
trário à Emenda n9 l de plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 147, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.112, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
emprêstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos _do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n' l.l 13, de !980, da Comissão. 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido do Senador Franco Montoro. ' 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 541, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1979, de autoria 
do Senador Itamar FrancQ.__que _dis.n.Q.e...s..Qb.Le__a localiz_ação, no território na
cional, de usina que opere com reator nuclear, e dá outras providências. 

4 

Discussão, em turno ún"ico, do Projeto de Lei da Câmara n9 87, de 1979 
(n9 363/79, na Casa de origem), que restabelece direito de servidores públicos, 
no caso que especifica, tendo 
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PARECERES, sob n•s 206, 207 e 333, de 1980, das Comissões: 

- de Senico Público Ch:il, favort.vel; 

- de Finanças, favor5vel; e 

-de Constituição e Justiça, (exame solicifado em plenário) pela consti-
tucionalidade e jutidicidade. 

5 

Discussão, -em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 70, de 1980 
(n9 2.641/80, na CaSa de origeinJ, de-iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que dispõe sobre a inscrição de médicos veterinãrios militares nos 
Conselhos Regionais de MediCina Veterinária, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !.128 e 1.129, de 1980, das Co
missões: 

-de Segurança Nacional; e 

-de Saúde. 

6 

Discussão, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n'l 12, de 
1979 (n9 12/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo en
tre o Governo da República Federativa do Brasíl e o Governo Militar Fede
ral da Repút-lica Federa! da Nigéria sóbre serviços aéreos entre seus respecti
vos territótios e além, concluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

PARECERES, sob n•s 964 a 967 e 1.121, de 1980, das Comissões: 

_- de Relações Exteriores, ]9 pronunciamento - solicitando diligência 
junto ao Mínistério das Relações Exteriores; 29 pron-uiidãrriento - (ouvido 
aquele Ministério) favorâvel, nos termos de substitutivo que-oferece; 

- de Constituição e Justiça, favorãvel ao substitutivo da Comissão de 
Relações Exteriores; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorâvel ao Substi
tutivo da Comissão de Relações Exteriores; e 

- de Economia, favorãvel ao substitutivo da Comissão de Relações Ex
teriores. 

7 

Discussão, erfl Tl.itno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 31, de 
1979 (n9 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o texto do convênio 
sobre transporte ínternadoilal terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Minis
tros· de Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 937 e 938, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Relaf,;'ões Exteriores; e 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 148, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças comO conClusão de seu Parecer n9 
1.114, Ce 1980), que autoriza o GOverno do Estado_ do Maranhão a realizar 
operação de empréstirrio externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi~ 
thões de dólares) destinado aos programas integrados de produção agrope
cuãria, tendo 

PARECER, sob n' 1.115, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 57, de 1980, de 
autoria da Comissão Diretora, que transforma fui1ção prevista na lotação de" 
Gabinete do Presidente do Senado Federal. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.108 e !.109, de 1980, das Combsões: 

- de Constituição e Jus1iça, pela constitucíonalídade e juridicidaJe; e 

- de Finanças, favorâvel. 

!O 

Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução n9 122, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Socfrif Com-o cOnclusão de seu Pare
cer nO? 845, de 1980), que autoríza a alienação de terras públicas Je proprieda
de da SUFRAM- Superintendência da Zona Franca de Manaus à Empresa 
Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de !980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, apoiado pelos Senad('· 
res Franco Montoro e Cunha Lima: e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca~ 
margo. 

11 

Discussão, erri turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Legislação Social como Conclusão do seu Pare
cer n'1 848, de 1980), -que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito 

"'Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Ma naus- SUFRA
MA, à Agropecuária Dimana, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridícidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca
margo. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 130, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n• 886, de 1980), que suspende a execução do n' 17, c do inciso I!, do 
art. 106 do Decreto-lei n' 5, de 15 de março de 1975 e o Decreto "N" n• !.135, 
de 26 de setembro de 1968 do Estado. do Rio de Janeiro. 

13 

DiscUssão, em turno únicõ, do Projeto de Reso!ução n9 124, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Pare
cer nO? 872, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas à Empresa 
Matei Agropecuãria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 

- de Agricultura, favorãvi:l, com voto vencido do Senador Affonso Ca-_ 
margo. 

re: 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA 
SESSÃO-DE 25-/1-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-:- PR. Para discutir.)- Sr, Presiden-

Em Plenário e nas Comissões, teritOs nos oposto à alienação de grandes 
glebas de terra no País. Diversos processos aqui chegarar:n e não só eu, pes
soalmente, como a Oposição e alguns Senadores- parece-me- do próprio 
Partido oficial, a eles se opuseram. Esse caso, entretanto, é diferente: é uma 
ârea de 31.971 hectares, que foi adquirida por diversos lavradores, homens 
que através de gerações viveram só do processo agrícola. Adquiriram essas 
glebas no Parâ, mas o Governo- do Estado considerou nula a venda e anulou 
os títulos, perdendo eles o valor correspondente à aquisição. 

O Estado, entretan.to, recolocOJ..l em licitação pública essas âreas. Eles sf'J 
habilitaram e as adquiriram. São 11 ao todo; não há nenhum adquirente C'!~ 
área superior ao perrriissivO legal, que é de 3 mil hectares. O Governo do Es
tado não precisava ter submetido ao Senado Federal a pretensão, porque ele 
tinha poderes para deliberar em razão da própria Constituição, e o fez, entre· 
tanto, porque o ato licitatório era um só para a ârea global. As Comissões 
Técnicas se manifestara.rn favcrãveis e não-há razão para que o PlenãY'iO, n';!i
te caso, tenha qualquer restrição. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• dá licença para um a par· 
te? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)-:- Pois não, Senador, com mui
to prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• estâ narrando exatamen
te _o que ocorreu na Comissão de Agricultura. E V. Ex' que tem participado, 
como eu, daqueles trabc:~.lhos, tem visto que na Comissão a nossa grande preo
cupação é não deixarmos que as terras sobre as quais hajam dúvidas a respei
to da existência de posseiros e de possíveis prejuízos de posseiros, sejam alie
nadas. Neste caso, como V. Ex' bem frisa, esse projeto vem exatamente de
fender aqueles que cultivaram a terra e, apenas por uma questão de duplicida
de de títulos, por erro do próprio Governo do Pará, reconhecido pelo próprio 
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Governo, agora é "que está sen-d(f so1ldtáaá-essapermissão ao Senado porque, 
englobadamente, ultrapassa a ãrea que obrigatoriamente tem que Ser traZida 
à decisão do Senado Federal mas que, na realidade, como V. Ex• bem frisou, 
individualmente nenhum deles tem uma área superior àquela que seja obriga
toriamente trazida para deliberação da Casa. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - E amanhã, Sr. Presidente, 
haverei de requerer, com o consentimento das Lideranças, que o projeto seja 
posto entre os primeiros para aprovaÇão, porque se não for neste exercício, 
durante quatro ou cinco meses esses lavradores ficarão privados da obtenção 
de financiamento, em razão da_ falta de expedição definitiva dos títulos. De 
maneira que essa alienação está de acordo com o espírito do Senado que, pela 
Maioria, está se manifestando acorde em que as grandes áreas se destinem à 
venda em lotes - ou através de colonização, ou processo direto de venda
mas nunca para a formação de grandes latifúndios, porque o País que jã se 
prejudicou, em grande parte, pela formação dos latifúndios nas áreas abertas, 
não está suportando essa venda, a título quase gracioso, de grandes áreas a -
multinacionais e a grandes organizações privadas. 

Todos têm conhecimento de que hã áreas ainda em mãos do Governo, 
áreas férteis de grande extensão. E, se essas âreas se destinassem à coloni
zação, nós não estaríamos sofr~ndo esse processo humilhante de não dispor~ 
mos hoje, inclusive, de gêneros alimentícios que, tradicionalmente, _o Brasil 
tem produzido. 

Em razão dos elementos que informam esse processo--;--a,cho que o Senado 
amanhã o votarã tranqüilamente, em sua fase final. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
no 30, de 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso fdas atribuições que lhe confe~ 
rem os arts. 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de conformi~ 
dade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co· 
missão Diretora n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 002405/80, resolve aposentar, por invalidez, João Correia Filho, 
Inspetor de Segurança Legislativa, Código SF~AL-016, Classe Única, Refe-
rência 48, do Quadro Permànente do Senado Federal, nos termos dos artigos 
10 I, inciso I e 102, incisó I, letra .. b" da Constituição da República Federati
va do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III, 
359 e 392, § 4' da Resolução n' 58, de 1972, com proventos integrais e a grati· 

ficação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na forma do art. 39 
da Lei n' 5.903, de 9 de julho de 1973 e art. 10 da Lei n' 4.345, de 10 dejunho 
de 1964, bem como a incorporação da gratificação de Atividade, coilforme 
estabelece o art. 79 da Resolução n9 21, de 1980. 

Senado Federal, J9 de agosto de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Sena~ 
do Federal. 

ATO DECLARATÚRIO DO PRESIDENTE 
n' 7, de !980 

O Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe confe
rem os arts. 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformi
dade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, declara que fica mantida a apo

. sentado ria de Ge"raldo Gomes, no cargo de Assistente Legislativo, Classe Es~ 
pecial, SF-Al-012, Referência 43, constante do Ato no 9, de 1976, publicado 
no DCN II de 16·6-76, de acordo com o artigo 405,item m da Resolução SF 
_n9 58, de 1972, alterada pela Resolução SF n'i' 21, dC-1980, com observância 
do limite fixado no§ 29 do art. 102 da Constituição, face à- decisão do Egrégio 
Tribunal de Contas da União no processo de aposentadoria do referido servi
dor. 

Senado Federal, 25 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE 
n9 8, de 1980 

O Presidente do _Senado Federal,_ usando das atribuições que lhe confe
rem os arts. 52, itens 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de conformi
dade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Co
missão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, declara que fica mantida a apo
sentadoria a Carlos Torres Pereira, Taquígrafo Legislativo, Classe Especial, 
SF-AL-013, Referência 57, constante ·do Ato n' 6, de 1980, publicado no 
DCN II de 28-3~80, excluindo a vantagem prevista no art. 405, item IV da R e~ 
solução n'i' 58J72 alterada pela Resolução 30/78, para incluir em seus proven
tos a Gratificação de Atividade de que trata o Decreto-lei n'i' 1.709/79, face à 
solicitação formulada pelo Egrêgio Tribunal de Contas no processo de apo
sentadoria do referido servidor. 

Senado Federal, 25 de novembro de 1980. - Lulz Viana, Presidente. 

{*') Publicado por haver saldo com-fncÕrreçll.o no DCN, scçll.o 11, de 2·3·80. 
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MISA 

Presidente 
Luiz Viana 

1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VJce-Presldente 
Dinarte Mariz 

1~-Secretârlo 

Alexandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•·Secretárlo 
lourivol Baptista 

4•-Secretárlo 
Gostào Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos Parto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Téireo 
Telefones: 211·3487 

211·3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo 11 ...... Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice·Presidente: leite Chaves 

Suplente5 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Martins Filho 
4. José Lins 

1, Evelásio Vieira 
2. Leite Chaves 
3. José Richo 

1. Jutahy Magolhlles 
2. Affonso Comargo 
3. João Colmon 

1 . Agenor Mario 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice--Presidenter Agenor Mario 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1, Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Benevides 
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LIDERANÇA DO BLOCO- PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Lider•• 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
MaurO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quérda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce·Líderes 

Eveldsio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: TerÇas-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 

19-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
2Q·Vice·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1 . Bernardino Viana 
2. Helvidio Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moacyr Oallo 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1 . Orestes Quércia 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. Lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. AJmir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. Luiz Fernando Freire 
6. Amon de Mello 

1. Cunha Lima 
2. Toncredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 21 h-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jeué Freire 
Presidente: -

Titulares Suplentes 

l, Marfins Filho 1. José Guiomord 
2. Josê Sorney 2. Torso Outro 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dalla 
S. Affonso Comorgo 
6. Murilo Badoró 
7. José Caixeta 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARlAMENTAR 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Lide r 

Jorbos PasKJrinho 

Vlce·Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José Lins 

Lomanto Júnior 
Moacyr Oollo 

Murilo Badaró 
Jutahy Magalhães 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barbozo 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidente: Robe~rto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lim 3. Benedito Ferreira 
4. Lenoir Verg-as 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Lui:z: Cavalcante 

1 . Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. T eotônio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Gvilherme Thees Ribe~iro - -211·3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice·Presidente: Jutohy Mogolhées 

Titulares Suplente~s 

1. João Colmon 1. José Lins 
2. Tarso Outro 2. Arnon de Mello 

3. Jutohy Magalhães 3. Jorge Kalume 

4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrosslan 

5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

L Adalberto Sena 1. Marcos Freire~ 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 
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Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211·3-492 
Reuniões: Quintal-feiras, às 1 0;00 hc:.~as 
Locol: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: ·Cunha Llmo 
Vice-Presidente1 Tancrodo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João LUdo 
3. lomanto Júni9r 
.4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amaral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mandes Canelo 

1. Cunha üma 
2. Tanaedo Neves 
3. Roberto Satumino 
4. Amarai Peixoto 
5. Pedro Simon 
6, Mauro Benevidos 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Jené Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo 8rossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro 8arboza 
.4. José Rlcho 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211-3.493 
Reuniões: Quintos-feiras, Os 9!30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo Jl 

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidia Nun•s 
Vice·Presidentoz l.enoir Vergas 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 
3. Martins Filho 
4, Moacyr Oalla 
5. luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutohy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchiles 
4. S.n•dito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leila Leivas Ferra Cc»ta - 211-3497 
Reuni6es: Quintas·feiros, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente1 Arnon de Mello 
Vtce--Prosidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Jollo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
.4. Arnon do Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala do Anoxo "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice·Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1 . Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amarai Furlon 
4, Amoral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhlles 
7. ·lenoir Vargos 
8. Moacyr Oolla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércio 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. lcizaro Barboza 

1 • Affonso Camargo 
2. Evelas.io Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. João lúcio 
3, Aderbal Juremo 
4, José Sarney 
5. Murilo Bodaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonsoco Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Dirceu Cardoso 
Vice-Presidento: Adalberto Sena 

Titulares Suplentet 

1. Tarso Outra 1. Jollo Colmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badoró 
3. Mendes Canele 3. José Samey 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Fra.nco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fcitima Abrahào de Araújo - 211-3266 
Reuniàes: Quintas-feiras, às 12;00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexa 11 

COMISSÃO DE REIAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1<'~-Vice·Presldente: Saldanha Derzi 
2""-Vice-Presldonte: Lomanto Júnior 

Titulares 

t. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
.4. lomanto Júnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Alfl'l=~ Pinto 
8. tone. .• Vergas 
9, ·Jose SorneY 

Suplentes 

1. Aloyslo Chav.s 
2. Pedro Pedrosslan 
3. 
.4. JoM Gulomord 
5. Luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Bonevides 
3. Itamar franco 3. Leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amarai Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Gilvan Rocha 
Vice-Presidente1 Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto Júnior 1. Saldanha O.rzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211·3-499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amaral Furlon 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
.4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. luiz Femando Freire 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juroma 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércio 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lózaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211·3.499 
Reunilles: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1 . Passos Parto 
2. Vicent& Vuolo 2. lomanto JUnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso CamorQo 

DIÁRIO DO COI"\GRESSO 1'\A('IOI'\AI. \S(•ç:lo 11 l 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lcizaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Qvércio 

As~istente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horo5 

Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfev de Oliveira 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy - 211-351 O 

Mouro Lopes de Sd - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chef&: Cleide Maria_ B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 --Térreo- 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vlonna-.....;. 211·3510 
Nadir do Rocha Gomes - 211·3508 
Haroldo P. Fernandes - 211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10o00 

HORAS 

09o30 

10o00 

10,30 

I I,QO 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal- 4154 Ramal-4139 GUILHERME 

09o30 
CLÓVIS BEV1LÁCQUA RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal- 4139 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal-4154 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS IO,QO 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: Ramal-4154 LEOA 

RUI BARBOSA C. A. SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA Ramal- 4154 I I,QQ C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FATIMA 

RUY BARBOSA 
Romal-4139 

C.R.E. 
Ramai-41~.'L LEI LA RUI BARBOSA 

I I,QQ C.M. CARLOS 
Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 
ANO XXXV - N• !55 SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

EMENDA CONSTITUCIONAL N• 16 
Altera dispositivos da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 

Artigo único. Os dispositivos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5• Incluem-se entre os bens dos Estados e Territórios os lagos em terrenos de seu domínio, bem como 
os rios que neles têm nascente e foz, as ilhas fluviais e lacustres e as terras devolutas não compreendidas no artigo 
anterior. 

Art. 9• À União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios é vedado: 

Art. 26. A União distribuirâ aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos Territórios: 

Art. 121. O Tribunal Federal de Recursos compõe-se de vinte e sete Ministros vitalícios, nomeados pelo 
Presidente da República, sendo quinze dentre juízes federais, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal; 
quatro dentre membros do Ministério Público Federal; quatro dentre advogados que satisfaçam os requisitos do 
parágrafo único do art. 118; e quatro dentre magistrados ou membros do Ministério Público dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios. 

Art. 206. 
§ I• Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporâ sobre normas gerais a serem ob

servadas pelos Estados, Distrito Federal e Territórios na oficialização dessas serventias. 

Brasília, 27 de novembro de 1980. 
A MESA DA CÃMARA DOS DEPUTADOS: Flávio Mam1io, Presidente- Homero Santos, 1•-Vice-Presidente

Renato Azeredo, 2•-Vice-Presidente - Wilson Braga, 1•-Secretârio - Epitácio Cafeleira, 2•-Secretârio - Ari Kffuri, 3•
Secretârio - Walmor de Luca, 4•-Secretãrio. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: LuizYiana, Presidente- Nilo Coelho, 1•-Vice-Presidente- Dinarte Mariz, 2•
Vice-Presidente- Alexandre Costa, 1•-Secretârio- Gabriel Hermes, 2•-Secretârio- Lourival Baptista, 3•-Secretârio- Gastão 
Mül/er, 4•-Secretârio. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 125, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.802, de 29 de agosto de 1980, que "prorroga a vigência do incentivo fiscal 

para aplicação em ações novas da EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.802, de29 de agosto de 1980, que "prorroga a vigência do incen
tivo fiscal para aplicação em ações novas da EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronâutica S.A.". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 126, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto~lei n9 1.803, de 2 de setembro de 1980, que Hassegura a manutenção e utilização dos 

créditos do IPI relativos às rnatérias~primas que especifica". 

Artigo único. ~aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.803, de 2 de setembro de 1980, que "assegura a manutenção e 
utilização dos crêditos do !PI relativos às matérias-primas que especifica". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 127, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto~lei n9 1.801, de 18 de agosto de 1980, que ~'consolida e altera a legislação relativa ao 

Adicional ao Frete para Renovatão da Marinha Mercante, bem como do Fundo de i\larinha i\1ercante, e dá outras 
prO\'idências''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.801, de 18 de agosto de 1980, que "consolida e altera a legis
lação relativa ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do Fundo de~ Marinha Mercante, e dá 
outras providências". 

Senado Federal, 27 de novembro de1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden-
te do Senado Federal, promulgo o seguinte ' 

DECRETO LEGISLATIVO N• 128, DE 1980 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.804, de 3 de setembro de 1980, que "dispi>e sobre tributação simplificada das 

remessas postais internacionais". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.804, de 3 de setembro de 1980, que "dispõe sobre tributação 
simplificada das remessas postais internacionais". 

Senado Federal, 27 de novembro de 1980. -: Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

dente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 131, DE 1980. 

SUSpende, em parte, a execução da Com·enção Internacional do Trabalho n\1 110, ratificada pelo Decreto Legis
lativo n• 33, de 5 de agosto de 1964, promulgada pelo Decreto n" 58.826, de 14 de julho de 1966 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 15 de setembro de 1977, nos autos da Representação n' 803, do Distrito Federal, a execução da Convenção Inter
nacional do Trabalho o• 110, ratificada pelo Decreto Legislativo n' 33, de 05 de agosto de 1964, promulgada pelo Decreto n' 
58.826, de 14 de julho de 1966, nos seguintes dispositivos: 

I -no art. 62, as expressões: "sem autorização prévia" e ucom a única condição de se sujeitarem aos estatutos destas 
últimas"; 

II-- no art. 64, a expressão: uou suspensão"''; 

III- no art. 68, n• 2: todo o texto. 

Senado Federal, 25 de novembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 132, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e Yinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, nos termos do art 2' da Resolução n' 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentos e trinta e sete 
mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o montânte de sua dívida cons_olidada, a fiii) de que possa 
contratar empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura geral e serviços industriais de 
utilidade pública no Conjunto Habitacional da CECAP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eú, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 133, DE 1980. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três 
milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, 
trezentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida- consolida, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, jun
to ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de agente financeiro do·Banco Nacional da Habitação
BNH, destinado à implantação do Sistema Metroviário da Cidade do Rio de Janeiro, através do Programa F!TURB, subpro
grama FETRAN, do BNH, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 193• SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

!.2 -- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor P.residentc da República 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

- N• 312/80 (no 543/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 63/80 (II" 3.424/80, na Casa de origem), que flxa a retribuição 
de grupos da sistemática de classificação de cargos e empregos do Serviço 
Civil dos Territórios Federais do Amapã, de Rondônia e de Roraima, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n,.. 6.861, de 26w 
J J-80.) 

- N• 313(80 (no 544/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 72/80 (n• 2.360/79, na Casa de origem), suspendendo tempora
riamente a vigência da Lei n9 6.678, de 14 de agosto de 1979, que "dispõe 
sobre a requisição de servidores públicos da administração direta e autár
quica pela Justiça Eleitoral, e dá outras providências".( Projeto que se 
transformou na lei n• 6.862, de 26-11-80.) 

- N• 314/80 (n• 545/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 61, de 1980 (n' 1.440/75, na Casa de origem), que erige:em 
monumento nacional, a Cidade de Olinda, no Estado de Pernambuco. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.863, de 26-11-80.) 

1.2.2- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

- N9 537/80, encaminhando as informações prestadas pcilo Departa
mento Administrativo do Serviço Público, solicitadas através do Requeri
mento nll 411/80, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, face à tramitação do 
Projeto de Lei do Senado n• I 8/79. 

1.2.3 - Aviso do Ministro da Indústria e do Comércio 

- N9 519/80, encaminhando informaçõeS -daquele Ministério a res
peito do Projeto de Lei do Senado n• 347/79, do Senador Leite Chaves, 
que .. extingue o confisco sobre o café". 

1.2.4 - Ofícios do Sr. til-Secretário da Câmara dos t:h~putadõS 

~ncaminhando à revisão do Senado autógrafos dos_segulntes projetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 88/80 (n• 3.668}'&0, na Casa de ori-
gerh), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
provent~ de func'hmârios aposentados ou postos em disponibilidade, e dâ 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 89/80 (n• 2.635(80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a· re
versão ao Município de Caicó, Estado do Rio G-rãnde do Norte, do terre
no que menciona. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 90/80 (n• 3.510/80, na Casa de ori
gem), de iniciativâ do Senhor Presidente da República, que autoriza a re
versão, à Caixa Econômica~do Estado de São Paulo S/A. do terreno que 
menciona. -

-Projeto de Lei da Câmara n• 91/80 (no 3.362(80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a Su
perintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, a renun
ciar créditos de financiamentos, à conta de recursos do extinto Fundo de 
Financiamento para Água e ESgotoS, concedidos a -entidades estaduais 
para execução de obras e serviços de saneamento nã Amazônia Legal, e dâ 
outras prOvidências. 

-Projeto de Lei da Câmara no 92/80 (n' 3.361/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
inspeção e fiscaliz:ação da produção e do comércio de fertilizantes, correti
vos, inoculantes, estimulantes ou bioferfilizantes, destinados à agricultura, 
e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 93/80 (n' 1.151/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre incentivos à pi'odução de álcool e determina outras 
providências. 

-Projeto de Decreto Legislativo no 30/80 (n• 66/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 148 da Organização In
ternacionaJ do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores contra os Ris
cos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Víbraçõl!:s 
no Local de Trabalho, adotada em Genebra a 19 de junho de 1977, duran
te a sexagésima-terceira sessão da Conferência Geral da Organização In
ternacional do Trabalho. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/80 (n• 65/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 132 da Organização In
ternacional do Trabalho, sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em 
Genebra, a 24 de junho de 1970, durante a qUinquagésima-quarta sessão 
da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. 

1.2.5 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n• 145/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Parâ a alienar uma gleba de terras públicas, totalizando 31.971 ha., 
situadas na Fazenda Porto Alto, no Município de Acará, com vistas à re
gularização da posse e da propriedade fundiârias na localidade. (Redação 
final.) 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 8(80 (no 43/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Convênio Ibero-Americano de Segu
ridade Social e do Convênio Ibero~Americano de Cooperação em Seguri· 
dade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26-01-78. (Redação flnal.) 

-Projeto de Resolução n9 _ _l42/80, que autoriza o Governo do Esta· 
do do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessen
ta e três milhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna_. (Redaçào final.) 

- Projeto de Resolução n\'1 143/80, que autoriza a Pcefeitura de 
Mauã- SP, a elevar, em CrS 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões. 
novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros c 
vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. (Rcdação 
flnal.) 
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-Projeto de Resolução n'~ 144/80, que autOriza a Prefeitura Munici
pal de Rondonópolis- MT, a elevar, em Cr$ 122.090.354,00 (cento e vin
te e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqilenta e quatro cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. (Redação final.) 

-Projeto de Lei da Câmara n• 71/80 (n• 3.153-B, de 1980, na Casa 
de origem), que 04dispõe sobre o cancelamento_ de penas disciplinares". 

~Projeto de Decreto Legislativo n• 19/80 (n' 54/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Ac;ordo Cultural entre o Governo di 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venc;zuela.-
(Redação final.) 

- Substitutivo do Seilado ao- Projeio de LeCda- Câmara n9 81, de 
1979 (n' 431/71, na Casa de origem), que regulamenta ~exercício da pro
fissão de sociólogo, e dâ outras providências. (Redação do vencido para o 
turno suplementar.) 

-Mensagem n• 247 f80 (n' 470/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Sen_ado Federal seja autorizado o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 184.162.300,00 (cento e oitenta 
e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruzei!os),_o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

-Mensagem n• 248/80 (n' 471f80, na origem), do Senhor Presidente 
da República submetendo ao exame do Senado Federal, proposta no sen
tido Qe que seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e 
cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada interna. 

- Mensagem n• 249 f80 (n' 469/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja aUtorizado o Governo do 
Estado do Acre a elevar, em CrS 192.000.000,00 (cento e noventa e dois 
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

-Mensagem n' 252/80 (n•~472f80,.na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovaçãO do_ Senado Federal proposta para 
que seja autoriz.ada a Prefeitura Municipãl de Ceres·- GO, a elevar, em 
Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seis
centos cruzeiros), o montante de sua dívid~ consolidada. 

-Mensagem n' 291/80 (n• 524/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Sel)ado Federal seja autorizado o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

1.2.6 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emenda_s ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 88/80, lido no Expediente. 

- Recebimento do Ofício S/42/80 (n' 575/80, na origem), do Sr. 
Governador do Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado Fe
deral a fim de que aquele Estado possa realizar operação ·cte empréstimo 
externo, para os fins que especifica. 

- Convocação de sessão extraorcJinãri:a a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com ardem do Dia que designa. 

1.2.7 - Discurso do Expediente 

SENADOR PEDRO SIMON- Considerações sobre aspectos sócio
econômicos do país. 

1.2.8 - Requerimento 

- NJ 562/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, de dispensa 
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Cã
mára n9 81 J79 (n9 431/71, na Casa de origem), que regulamenta o exercí
cio da profissão de sociólogo, e dá outras providências, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

l.Z.9 - Apreciação de matérias 

-' Redações finais dos Projetas de Resolução n•s 142 a 145, de 1980. 
Aprovadas. nos termos dos Requerimentos n11s 563 a 566, de 1980. Ã pro
mulgação. 

1.2.10 - Requerimento 

- N• 567/80, de urgência, para o Projeto de Leida Câmara n• 82/80; 
que cria1 na Carreira do Ministério Público do bist!ito Federal e na do 
Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 149/78 (n• 5.721/78, na Casa de ori· 
gem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que autoriza a alie-

nação de. bens imóveis da União. situados na área urbana dC Guajarã
Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dâ outras providências. Vo
ta~ão adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n• f47 /80, que autoriza o Governo do Esta-
-do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), destinada 
ao programa de investimentos do Estado. Votaç;ão adiada por falta de quo
rum. 

- Requerimento n~? 541/80, de autoria do Sr, Senador José Richa, 
solicita-ndo urgência,- riOs termos do art. 371, alínea c do Regimento lnter

, J!O, para o -Projeto de Lei do Senado n~? 145/_79, do Senador Itamar Fran
co, que dispõe sobre a localiZação, no território nacional, de usina que 
opere com reatar nuclear, e dã outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87/79 (n' 363/79, na Casa de origem), 
que rest<ibelece direito de servidores públicos, no caso que especifica. Dis
cussão encerrada, ficando a votação adiada- por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 70/80 (n• 2.641/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
inscrição de médicos veterinários militares nos Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinária. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por 
falta de quoruff!. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• lij79(n• 12/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da 
Nigéria sobre .serviços aéreos entre seus respectivos territórios e além,- con
cluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 31/79 (n• 32/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Convênio sobre Transporte Interna
cional Terrestre, aprovado pela 8t- Reunião de MinistroS de Obras Públi
cas e Transporte dos Países elo Cone Sul. Discussão encerrada, após usar 
da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n' 148/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de_dólares), destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuãria. DiscusSão sob restada por falta de quo
rum para votação do Requerimento n9 568/80, solicitando reexame da Co
missão de Finanças. 

- Projeto de Resolução n9 57/80, de autoria da Comissão Diretora, 
que lransforma função prevista na lotação do Gabinete do Presidente do 
Senado Federal. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu 
Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 _122/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à Empresa Monterosa Sf A. Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resoluçãç n9 123 f80, que autoriza a alienação de terras 
públicas no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRA~A, à Ag_ropecuâria Dimana, Comércio e Indús
tria S/ A. Discussão encerra~a, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n'? 130/801 que suspende a execução do n9 17, 
c, do inciso II do art. 106 do De_creto-lei n9 5, de 15 de março de 1975 e o 
Decreto N n• 1.135, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janei
ro. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 124/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas à Empresa Matei Agro pecuária S/ A. Discussão encerrada, fican
do a votação adiada por falta de quorum. 

1.4 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDI'.Nc:JA 

- Prejudicialidade do Requerimento n' 567 /8rJ; lido no Expediente. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE RlCHA- Aduzindo novas considerações sobre a 
situação em que se encontram os suinocultores do País. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Reparos ao procedimento ado
tacto pelo Sr. Ministro das Relações Exteriores, no que diz respeito ao 
atendimento de pleito formulado a S. Ex• pela Sr• Lilia Celiberti. Conside
rações sobre a nomeáção do novo Ministro da Educação e Cultura. 
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SENADOR JOSE LINS, como Líder- DisposiÇão das autoridades 
governamentais em solucionar o impasse exiStente na suinocultura nacio~ 
na I. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Conferência-proferida, pelo Dr. 
Rubens Vaz da Costa, no II Simpósio de Energia do Hemisfério Ociden
tal, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Inauguração da Usina Hi
drelétrica de Paulo Afonso IV. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Apelo ao Senhor Presidente 
da República em favor da criação, em Manaus- AM, da Superintendên~ 
cia da Receita Federal na Amazônia Ocidental. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa da adoção de um 
programa que vise a crescente qualificação da mão-de~obra técnica, espe
cialmente, a de nível médio. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Manifestações recebidas de 
associações profissionais e sindicatos do País, a respeito do Projeto de Lei 
n'? 32/80, que propõe alterações na política salarial. 

SENADOR MARCOS FREIRE- O problema do menor abandona-
do. 

SENADOR ORESTES QUÉRCIA- Necessidade da pavimentação 
da Estrada Sete Barros a São Miguel Arcanjo, no Vale da Ribeira- SP. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 194• SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 - Ofícios do Sr. ]'?-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'? 81/77 (n'? 
1.286/75, na Casa de origem), que atribui à empresa exploradora de ser
viços públicos de telecomunicações a edição de listas telefônicas. (Projeto 
enviado à sanção em 27-11-80.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 94(80 (n' 3.360(80, na Casa de ori

gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que transforma a 
Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e dã outras pro
vidências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 95/80 (n' 3.308(77, na Casa de ori-
gem), que institui o-Dia Nacional da Poesia. 

2.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n'? 82/79, q~.<.e altera o artigo 59 do 

Decreto-lei n'? 999, de 21 de outubro de 1969. (Redação do vencido para o 
:5egundo turno regimental.) 

--Projeto de Lei do Senado n'? 266/80, que acrescenta inciso ao art. 
171 do Código Penal. (Redação final.) 

--Projeto de Lei do Senado n• 130(73 (n• 465(75, na Câmara dos 
Deputados), que altera dispositivos da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, 
que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. (Re
dação final.) 

2.2.3 - Requerimento 

- N• 569 (80, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 82(80 
(n9 3.897 j80, na Casa de origem), criando, na Carreira do Ministério 
Público do Distrito Federal e na do Ministério Público dos Territórios Fe
derais, os cargos qti.e especifica. 

2.2.4 - Discurso do Expediente 

SENADOR JOSE LINS -Ordem do Dia do Sr. Ministro do Exérci
to sobre a Intentona Comunista de 1935. 

i 
2.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87 (79 (n' 363/79, na Casa de origem), 
que restabelece direito de servidores públicos, no caso que especifica. 
Aprovado. Ã sançã~. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 70/80 (n• 2.641(80, na Casa de ori
gem}, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a 
inscrição de médicos veterinãrios militares nos Conselhos Regionais de 
Medicina Veterinãria. Aprovado. Ã sanção. 

- Projeto de Resolução n'? 57/80, de autoria da Comissão Diretora, 
que transforma funlão prevista na lotação do Gabinete do Presidente do 
Senado Federal. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

~Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'? 81/79 (n'? 
431/71, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de 
sociólogo, e dã outras providências. Aprovado. Ã Câmara dos Deputados. 

2.4- MA TERIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n' 82(80 (n• 3.897 (80, na Casa de ori

gem), em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 569/80,lido 
no Expediente. Aprm1ado, em primeiro turno, após pareceres das comis
sões competentes. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES
SÃO. ENCERRA:I,hENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Sênador Evandro Carreira, proferido na sessão de 
25-11-80. 

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 26-11M80. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPO}IÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 193~ SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, ALEXA!'JDRE COSTA, 
GASTÃO MÜLLER E PASSOS" 

PÓRTO "' 

' ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Ka1ume- Raimundo Parente- A1oysio Cha
ves - J arbas Passarinho - Alexandre Costa- Alberto Silva -Bernardino 
Viana- Helvfdio Nunes- José Lins- Aderbal Jurema- Passos Pôrto
Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Joi!o Calmon -
Moacyr Dalla - Amaral Furlan - franco Mon,toro - Orestes Quércia -
Lãzaro Barboza ~Gastão Müller- José Fragelli- Saldanha Derzi- Af
fonso Camargo - )osé Richa - Leite Chaves- Jaison Barreto -Paulo 
Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número_ regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçã~ de Deus, iniciamos nossoS- trabalhos. 
O Sr. }9-Secre&rio procederã à leitura do Expediente. 

E lid~ o seguinte 

l EXPEDIENTE 

MENSA"f;ENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo au~grafos de Projetos de Lei sancionados: 
N' 312(80 (n' 543(80, na origem), de 26 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei da Câmara n' 63, de 1980 (n' 3.424(80, na Casa de origem), que fixa a 
retribuição de grupos da sistemâtica de classificação de cargos e empregos do 
Serviço Civil dos Territórios Federais do Amapã, de Rondônia e de Roraiina, 
'e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nt 6.861, de 26 
de novembro de 1980.) 



7236 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL tScçào II) Novembro de 1980 

N• 313/80 (n• 544/80, a origem), de 26 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n•i 72, de 1980 (nll 2.360/79, na Casa de Origem), suspen
dendo temporariamente a vigência da Lei n9 6.678, de 14 de agosto de 1979, 
que "dispõe sobre a requisição de servidores públicos da administração direta 
e autãrquica pela Justiça Eleitoral, e dâ outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.862, de 26 de novembro de 1980.) 

N• 314/80 (n' 545/80, na origem), de 26 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n9 61, de 1980 (nO? 1.440/75, na Casa de origem), que erige, 
em monumento nacional, a Cidade de Olinda, no Estado de Pernambuco. 
(Projeto que se transformou na Lei nll 6~863, de 26 de novembro de 1980.) 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE DO GABINETE CIVIL 
DA PRESIDI::NCIA DA REPÚBLICA 

N• 537-SUPAR/80, de 2S do corrente, encaminhando as informações 
prestadas pelo Departamento Administrativo do Serviço Público, solicitadas 
através do Requerimento n'? 411, de 1980, do Senador Dirceu Cardoso, face à 
tramitação do Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1979. 

O Expediente será encaminhado à Comissão de Economia, que 
está examinando o projeto, fornecendo-se ~ópia ao Senador Dirceu 
Cardoso que solicitou as informações. 

A VISO DO MINISTRO DA INDÚSTRIA E DO COMI::RCIO 

N• 519, de 26 de novembro de 1980, encaminhando informações daquele 
Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n' 347, de 1979, do Sena
dor Leite Chaves, que ••extingue o confisco sobre-o cafê". 

(À comissão de Constituição e Justiça.) 

O FI CIOS 

Do Sr. 19 Secretário da Câm:ara dos Deputados, encaminhando, à revlsiio 
do Senado, aut6grafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1980 
(N• 65/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção nll 132 da Organização Internacio
nal do Trabalho sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em Ge~ 
nebra, a 24 de junho de 1970, durante a qUinquagésima quarta sessão 
da Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica aprovado o texto da Convenção n9 132 da Organização In
ternacional do Trabalho- OIT, sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada 
durante a qUinquagésima quarta sessão da Conferência Geral da Organiw 
zação Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, a 24 de junho de 
1970. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1980 
(N• 3.668/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Presidente da República 
Dispõe sobre proventos de funcionários aposentados 

ou postos em disponibilidade, e dá outras providências.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Ao:s funcionários aposentados ou posto.s em ·:iispo

nibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, fica 
~assegurada retribuição bâsica nunca inferior a 90% (noventa po,r 
·cento) do maior salário mínimo vigente no Pais. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista_ neste artigo, o fun
cionário fará ju.s à diferença entre o proy·ento proporcional e a 
=retribuição bástca, a ·título de complementação. 

Art. 2.0 O disposto na presente lei aplica-se aos aposentados 
·ou em dlsponlb!lldade anteriormente à data de sua vigência. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, inclusive quanto aoo efeitos financeirQs.. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 ~92, DE 1980 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da constit.uição, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências1 _ acq_mpa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Depar
tamento Administrativo do Serviço Pdblico, o anexo Projeto de Lei que ••dis
põe sobre proventos de funcionários aposentados ou postos em disponibilida
de, e dá outras providências". 

Brasília, 23 de setembro de 1980. - .João Fig-ueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 110, DE 14 DE J..iAIO DE 1980. DO 
SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO DO SERVIÇO PuBLICO, 

Excelentíssimo Senhor Pr•esidente da República: 

O Estatuto dos Funcionários Públicos estabelece que o pro
vento da inativídade não- será inferior a um terço do vencimento 
ou remune-ração da ·ativida.de (art. 181, parágrafo único). 

IDm relação aos servidor·es de baixa renda e que se aposentam 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aquele limite 
fica aquém do salário mínimo, que a Constituição considera como 
o mínimo capaz de satisfazer às necessi·dades normQis do tl'abn.
lha.dor e de sua família (art. 165, I). 

Jil,egistre-se, a titulo de exemplo, que o funcionário situado na 
base d..a e.scala salarial, que se aposenta após 15 anos de serviço, 
com proventos proporcionais, decai de Cr$ 4. 778,00 para 
Cr$ 2. 047,00 mensais (1:5135 avos). 

A legislação em vigor garante aos servidores em atividade 
vencimentos não inferiores ao valor do maior salário mínimo do 
Pais, assegurando-lhes, em conseqüência, uma complementação 
sempre que o correspondente piso salarial for menor do qu-e o 
mínimo legal (Lei n.0 4.242/63, art. 31). 

Todavia, inexistem nOrmas de igual conteúdo beneficiando os 
funcionários apos_entados ou postoS em disponlbllidade com pro
vento.s. proporcionais ao tempo de serviço: implemento de idade, 
invalidez de.corrente de doença __ não especificada em lei, extinção 
ou declaração de_ desnecessida.de do cargo. 

o Egrégio Tribunal de Contas da União vem admitindo, no 
caso, a ·aplicação analógica da legislação previdenc'lárla, garanti
dora de proventos não inferiores a 90% (noventa por cento) do 
salário mínimo, mediante construção jurisprudencial. 

Em consonância com a política de pessoal do Governo de- am
paro aos !nativos e com o propósito de adequar a 1egislação aos 
iterativos julgGtJdos da Corte de Contas, tenho a honra de subm·~
ter à elevada apreciação de Vossa Excelência an teproj e to de lel 
que, sem invalidar a aplicação do art. 181, parágrafo único, do 
Estatuto - quando mais favorável - assegure prov·.entos IJropor
cionais ao tempo de serviço em valor não inferior a 90% (:r;oventa 
por cento) do maior salário mínimo vigente no Pais. 

Aprove-ito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos do mais profundo respeito. - José Carlos Soares Freire, 
Dire~or~Geral do DASP. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 89, DE 1980 

(N• 2.635/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor }!residente da República 

Autoriza a reversão ao 1\iunicípio de Caicó, Estado de, 
Rio Grande do Norte, do terreno que meD.ciona. 

O Co_ngresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a promover a re
versão ao 1>.1unic:pio de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, do 
terreno com a área de 3.000 mz (três mn írietros quadrados), deli
mitado pelas Avenidas Antônio Cesino, Manoel Vicente, Felipe de 
Araújo Pereira e José Hermínio, naquele Município, doado à União 
Federal pela escritura pública de 30 de maio de 1956, transcrita no 
Registro de Imóveis da Comarca de Caicó sob o n.0 5.692, às fls. 
97v/98 do Livro 3-S, em 23 de julho de 1956. 

Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.o 86, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio_nal: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de sub

meter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acomuanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
o anexo projeto de lei que '·autoriza a rev-ersão ao Município de 
Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, do terreno que menciona". 

Brasilia, 18 de março de -1980. -João Figueiredo~ 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N_o 30, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1080, 
DO SR. MINISTRO DA FAZENDA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblh::a: 
No an-exo prOcesso cogita-se da reversão ao Município de Caicó, 

Estado do Rio Grande do Norte, do terreno, com 3.000,00 ffi2, deli
mitado pelas Avenidas Antônio Cesino, Manael Vicente, Felipe de 
Araújo Pereira e ·José Hermínio, naquela Municipalid·ade. 

2. Fora esse terreno doado à União Federal, através da Lei 
Municipal n.o 127, de 6 de abril .Qe 1954. Aceitou-o a donatária, 
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mercê do Decreto n.O 38.681, de 28 de janeiro de 19~6, e Escritura 
Pública de 30 de maio de 1956, transcrita no_ Registro de Imóveis 
da Comarca de Caicó, sob o n.0 5.692, às fls. 97v/98 do Livro n.0 

3-S, em 23 de julh-o de 1956. 
3. Destinava-se aquele imóvel à construção de um Posto de 

Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, não che
g::mdo, porém, a ser _utilizado nesse objetivo, ·~onsoante aleg.agão 
do doador, confirmada pela Delegacia Federal de Agricultura no 
Estad{) do Rio Grande do Norte, que esclarec_e, ainda, ser :o:.quelc 
bem desnecessário a seus serviços. 

4. S. Ex.a. o Sr. M1nistro da Agricultura_ ::mui à pleiteada re
versão. 

5. Consultadas as autoridades federais no Estado do Rio 
Grande do Norte, sobre se desejavam ocupar o imóvel de que se 
t.r:üa, responderam não haver interesse em o_ fazer. 

6. O Servico do Património da União e a Secretari-a-Geral 
deste Ministério- opinam favoravelmente ãquela reversão. 

7. Acolhenli.o esses pareceres, tenho a honra de submeter à 
elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de men
sagem ao Congresso Nacional, acompanhada de antepr.ojeto de lei, 
que consubstancia a medida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vosso. Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - Er:n.a_ne_ Ga.lvêas, Mi
ni_stro d·:l F'azendEt .. 

PROJETO DE LEI PA CÂMARA N' 90, DE 1980 

(N' 3.5!0(80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a reversão, à Caixa. Eoonômica- do Estado de 
São Paulo S.A., do terreno que menciona. 

O OOngr.e·.ss:o Nracional de-ciie·ta: 
Art. 1.0 ·Fica o Poder EXecutivo autorizado a promover a re

versão à cail<a Eoonê>mtc.a. do Eot,.do de São Paulo s.A. do <errooo 
<lenomlnado Fazenda P!einguaba, s!tuadJC> nn D1str!t0 de Picln
guaba, Mun;ciplo de Uba·tuba, Estado ,de São. Pa:ulo do<;do à União 
F1edtm>l através da ascrittwa púbUca de 30 de oÚ.tubro de 1974 
t.~ans:::rtt.a no Regtstro áe Imóvei·s ·d:a. Oomar:ca rl.e Uba.tuba EstadÓ 
ele São Pl<ul<>, sob o n.0 W.089, Liv·ro 3-0, folhlt 299, em 3i de ja
nJeiro de 1975. 

Art. 2.0 Es·ta Lei e.nt:ro.rá em vigor n.a dat.a. de sua publicação. 
A,rt. 3.0 Revoga:m-•s1e as .éUJsposições em ,contr;irio. 

'MENSAGEM N.0 347, DE 1980 

E;,reelenrtis.simos Senhor-es ·Membros .do CongreSso NacilClonal: 

Nos 'bernJJOS do ·aJ"t. 51 ,dJa Oonstituição, tenho a h<>nll'a de .sub
meter à eLeV>atla deliberação de Voo·sa:s Excelênci::ts acompanhado 
de ·Expo~içfuo _ de Motivos do S·en.hor ·Mi.nist~o. de Estado da. F.a-
7lendia, o .anexo proje·to de !,ei que ":autol'liza. :a <l'le:VIersão à Oaix.a 
:I~~~~Lca do Esit1ado dre São Paulo S.A., do t1e.l'lreno que men-

Brasíli·a, 29 de a:gosto de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 1'87, DE 21 DE AGOSTO r>E 1980, 
DO SElNHOR M!'NIS'I'RO DE ESTADO DA l"AZENDA 

ExcelentíiSSillllo SenbJor Presidente da R-epública, 
No :anexo proc~s-o, cogita-se da reversão à Cai~a E:conômlca 

do Estado die São Paulo S.A. dlD ,teNeno qwe doa:na à União ]1eldeval 
através da esctitma pública de 30 ele outubro d:e 1974, tr"""'erl~a 
no R<>glstro die Imó'"eds da Coma,ma de Ub"tuba, l!lStado <!e Sa<> 
Paulo, rob o n.0 10.089, liviro 3-0, fl. 299, em 31 ·de jane!iro de 1975 .. 
Tra·ta--se de terreno deniDrminado Farenda Picinguaba, situado no 
Distrito die Piclnguaba, Munielpio de Ubat.uba, Es•t·ado de São Paulo. 

2. Aceiltou:-o 13.. União Fedieml, me.rcê do Decreto n,_0 __ ]3 .689, de 
22 <!e !·everelro de 1974. 

3. Destinava-se o terreno doado à construção e mstaJ.ação, 
pelo •Mini,stério da; Marinha, da nova Eseo:!·a Naval, o que, cootudo, 
não chegou a efetiv!alr-se. · 

4. Por esta r-azão, a õ.OOJdora manifestou desejo de dres:Bazex 
a doaç:ã.o, ;para datT outr.a destinação ·a;o mendonadO ·terreno. A esta 
proV'i!dêillCi:a já ha:vi•a a,nuído o M.inJJStéri.·o da Ma1Iinha, so-U.cltamdo 
a .rev~ersãG, -conf?rm•e ccruDa. do Ofício n.0 0072, de 11 de j anJeLro 
do coNenrte ano. 

5. o Serviço do PatrimÕll;o <la União e a Seruieta;r!a-Gecr-al 
deste Min1stérlo O·pinam favoravelmente à rev,ersão. 

6. Acolhendo ~~__:y__areceres, tenho a honl'ia de subm-e·ter à 
elevada ~apnecia-ção de Vossa Exoelênci·a o anexo proj:eto de men
sagem ·ao Con~resso N<WionaJ •aCOI!!l!P"'nlta!Õo de a.ntepro}eto de lei, 
que consubstancia a medida. proposta. 

A proV'eito a oportunidiade pa"a. •reruovar .a; vossa Excelência os 
protestos do ·:meu mais profundo respe1to. - Emane Galvêas, lMi
JJ.is.tro d:a Faz,enda. 

As Comissões de Segurança Nacional e de Finanças. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1980 

(N' 3.362(80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a Superintendência. do Desenvolvimento da 
Amazônia ,....._ SUDAM, a renunciar créditos de financia
mentos, à conta de recursos do extinto Fundo de Financia
mento para Agua e Esgotos, ooncedidos a entidades esta
duais para execução de obras e serviços de saneamento na 
Amazônia Legal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 A Superintendência dq Desenvolvimento da Amazô

nia - SUDA:M, fica autorizada a renunciar créditos de financia
mentos, a conta de recursos do extinto Fundo de Financiamento 
para água e ·Esgotos, concedidos a entidades estaduais para exe
cução de obras e serviços de saneamento na Amazônia Legal. 

Art. 2.0 A -concessão do beneficio de que trata o artigo ante
rior será, em cada caso, precedida da aprovação do Conselho De
liberativo da SUDAM, com base em laudo técnico favorável, ates
tando- a correta aplicação dos recursos correspondentes, por parte 
da entidade beneficiária. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data ele sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 324, DE 1980 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de 

sub::neter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acomp9.
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 
Interior, o anexo projeto de lei que "autoriza a Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM'J a renunciar créditos 
de financiamento::; à conta de recursos do extinto Funda de Finan
ciamento para Agua e Esgotos, _concedidos a entidades estaduais 
para execução de obras e serviços de saneamento na Amazônia 
Legal, e dã outras providências". 

Brasília, 4 de agosto de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 0083, DE 14 DE JULHO DE 1980, 
DO SENHOR Ml.L'IISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa 

Excelência o anteprojeto de lei, em anexo, que autoriza a Superin
tendência do Desenvolvimento da Amazônia CSUDAM) a renunciar 
créditos de financiamentos à conta de recursos do extinto Fundo 
de Finan-ciamento para Agua e· Esgotos, concedidos a entidades 
estaduais para execução de obras e serviços de s~neamento na 
Amazônia Legal. 

O Banco Nacional da Habital,lão (•BNHl e a SUDAM firmaram 
convênio para constituição de um fundo de financiamento e refi
nanciamento de obras de saneamento nos municípios situados na 
mencionada região. 

, De acordo com os propósitos que determinaram a celebração 
desse convênio, foram contratados diversos financiamentos, com 
vistas à instalação, ampliação e melhoria de serviços de sanea
mento notadamente_ nas cidades _de Belé:tn, Manaus e R).o Branco, 
cujos empréstimos, corrigidos monetariamente, eram feitos coro 
base em Unidade Padrão de Capital (UPC), unidade de valor rea
justável, instituída através da Lei n.o 4.380, de 1964, e regulamen
tada pela Resolução n.0 106/66 do Conselho de Administração do 
BNH. 

Decorrido o prazo de 10 (dez) anos, fixado para a vigência do 
contrato, e considerançlo já vir a SUDAM custeando, na região, a 
fundo perdido, obras e serviços de saneamento, independentemente 
de recursos do aludido Fundo, resolveu aquela entidade autárquica, 

"''<. de comum acordo com o BNH, extingui-lo, com fundamento na 
cláusula décima segunda o respectivo instrumento. 

com a extinção do mericionado Fundo. tornou-se dispensável 
o retorno dos recursos aplicados,_ sob a forma de empréstimos, 
tendo em vista que esses recursos nã_o: _mais seriam canalizados 
para novos financiamentos. Além _disso, acresce registrar, a difícil 
situação financeira por que passam as Companhias Estaduais de 
!3aneamento, responsáveis pelo pagamento desses empréstimos, 
que, impossibilitadas de saldar os seus débitos, vêm pleiteando 
junto à SUDAM a dispensa do cumprimento das respectivas obri
gações. 

o quadro acima demonstrado_ contribuiu, decisivamente, para 
que a S'iJD .. li..L'\1 manifestasse o propósito de renunciar a esses cré-
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ditosr A efetivação d<i medida preconizada, porém, só_ se rã pos
'"'ível mediante prévia autorização legislativa, já que o poder de 
tlienar bens integrantes do seu patrimônío, conferido à Autarquia 
>elo art. 59 do Decreto-lei n.0 75e, de 11 de agosto de 1959, no en
tendimento da Douta Consultçria Geral da República, n5.o compre
ende a faculdade de doar, e, por via de conseqüên·cia, a de dispen
sar débitos. 
. Por_ todas essa3 razões, é que estou- submetendo à superior con

Slderaçao de Vossa Excelência o Anteprojeto de Lei que autoriza a 
SUDAM a renunciar os referidos créditos, que totalizavam, em 
abril p. passado, o valor de Cr$ 265.393.752,74 1,duzentos e sessen
ta e cinco milhões trezentos e noventa e três mil, setecentos e 
cinqüenta e dois cruzeiros e setenta e quatro centavos). O exer
cício da faculdade a ser assim outorgada à mencionada Autarquia 
deste Ministério, dependerá sempre de laudo técnico que ateste a 
corre_ta apli-cação dos recursos 1·ecebidos, '-conforme estabelece o 
art. 2.0 do anteprojeto, bem como da aprovação do Conselho Deli
berativo da entidade. 

Finalmente, cumpre salientar que, tendo em vista as razõ2s 
expostas, foi incluído na mensagem a ser dirigida ao Congress::t 
:~a~lonal, o pedido de urgência :1a npreciaçâo da matéria, na con
formidade do que dispõe o § 2.0 do art. 51 da Constituição Federal. 

Essas, Senhor Presidente, as razões da presente exposição e 
do Anteprojeto. de Lei que solicito seja encaminh!ldo à_ deliberacão 
do Congresso Nacional. · 

Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito. -
i\:lário David Andrea.:u..a. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE 1980 

(N' 3.361/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a inspeção ,e fiscalização da. produção . e 
do comércio de fertilizantes, corretivos, inooulantes, esti
mulantes ou biofertilizantes, destinados à. agricultura, e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

,Ait. 1.0 Fica estabelecida a obrigatoriedade da inspeção e da 
fiscalização da produção e do comércio de fertjlizantes1 eor:retivo~, inooulantes, estimulantes ou biofertilizantes, destina.aos a . agn
cultura. 

Art. 2.0 A inspeção e a fmcalização previstas nesta lei serão 
realizadas pelo Mini~tério da Agricultura. 

Par:i.grafo único. O Ministério da Agricultura pod&á delegar 
a fiscalização do· comércio aos Estado.s, ao Distrito Federal e aos 
Territórios. 

Art. a.o Para efeitos desta lei, considera-se: 

a) fertilizante, a substância mineral ou orgânica, natural ou 
sjpúétiea, fornecedora de um ou mais nutrie_!!~~ _vegetais; 

b) oorretivo, o material a'Pto a corrigir uma ou mais caracte
rísticas desfavoráveis do solo; 

c) inooulante, o material que contenha microorga:nisrn.os fixa
dores de nitrogênio e que atu-e favoravelmente no desenvolvimento 
das plantas; 

d) estimulante ou biofertilizante, o produto que contenha prin
cipio ativo apto a melhorar, dlreta ou indiretamente, o desenvol
vimento das plantas. 

Art. 4.o \As pessoas fislcas ou jurídicas que produzam ou co
m·erc!alizem fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou 
biofertillzantes fieam obrigadas .a promover o seu registro no Mi
nistério da Agricultura, conforme dispuser o regulamento. 

§ 1.0 O disp,osto neste artigo não se aplica aos fertilizantes de 
origem nacional que já tenham registro anterior. 

§- 2.0 Os produtos a que se refere este _artigo deverão ser 
igualmente registrados no Ministério da Agricultura. 

Art. 5.0 A lnfração às dis:posições desta. lei acar:retará, nos 
termos previstos em regulamento, a aplicação das seguintes san
ções: 

I- advertência; 

n- multa igual a 5 (cinco) vezes o V'alo,r das, diferenças pa-
ta menos, entre o teor dos macronutrientes primários indicados no 
registro do produto e os· r-esultados apuradQs na análise, calculada 
sobre o :.ote de fertilizante produZ:.do, comercializado ou estocado; 

m - multà. 'de até 100 (cemJ vezes o malar valor de ref&ên
cla estabelecido na forma da Lei n.0 6.205, de 29 de abril de 1975; 

IV - embargo do produto; 

V - suspensão ou cancelamento do r·egistro; 

VI - interdição, temporária ou definitiva, do estabeleciment-o. 

§ 1.0 A multa pod·erá ser aplicada isolada ou cumulativamen-
te com outras sanções. 

§ 2.0 A aplicação das sanções previstas neste artigo não pre
judieará a apuração das responsSJbilidades civil e penal. 

Art. 6.0 A inspeção e fi,scalização serão retribuídas por taxas, 
cal<:uladas cqm base. no maior valor de re-ferência resultante da 
Lei n.O 6.2·0'5, de 29 de abr!l de 1975, de acordo com a tabela anexa. 

§ 1.0 A inspeção será retribuída por preços públicos, sempre 
que solicitada pelas pessoas físicas ou jurídicas a que se refere 
esta lei. 

§ 2.0 Nos termos do regulamento, o Ministro de Estado da 
Agricultura estabelecerá os valores e a forma de recolhimento dos 
preços públicos. 

~ Ait. 7.0 O Poder Executivo determinará as providências que 
forem _necessárias ao controle da inspeção e da fiscalização pre
vistas. nesta lei. 

Art. 8.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publlcação. 

Art. 9.0 Revogam-se a Lei n.0 6 .138, de 8 de novembro de 
1974, e demais disposições em contrário. 

ANEXO 
(Art. 6.0 da Lei I!.o , de de de 1980) 

TABELA DE TAXJIS DE INSP;;)ÇAO E F.!SICALIZAÇAO DA 
PR.ODUÇAO E DO COM!!lR.CID DE FEB.TILIZAN'IlEJS, 

CORJ!JETIVOS, INOCULAN'lJES E EST:I!MlJLANl11!S 
OU BIOFERTILIZAN'l1ES 

N.0 de 
Ordem 

Fato Gerad1>r 

1. Registro de Estabele
cimento 

2. Registro de produto 

3. Exercício de inspeção 
ou fiscalização, me
dlan te eoleta e análi
se de amostra de pro
duto para controle de 
garantia da qualida
de: 
- de fertillzan te 

- de inoculante 

- de corretivo 

- de biofert!lizante 
ou estimulante 

4. Análise Pericial 

MVR. - 1\-fai-or Valor de Referência 

Alíquotaroase ae 
CákruJo 

2 MVR por unidade registra
da 

1 MVR por unidade registra
da 

1 iMVRpor tonelada de nutri-
165 entes contidos nos 

produtos fiscalizados 
ou inspecionados 

1 MViR por quilo de produto 
1.000 fiscalizado ou inspe

cionado 
1 MVR por tonelada de pro
l. 000 duto fiscal!zado ou 

in.speeionado 
1 MViR por tonelada. de pro
l. 000 duto f!scal!zado ou 

inspecionS!do 
1 MVR por determina

ç ã o analítica reali
zada 

ME:NISAG'EM N.o 323, DE 1980 
Excelentissim.os Senhores. Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de sub

meter à elevada del21beração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivoo do senhor Ministro de Estado da Agri
cultura, o anexo prój e to de lei que "dispõe sobre a inspeç.ão e :fis
calização d~ produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, ·estimulantes ou b!ofertillzantes, destinados à agricul
tura, e dã outras providências". 

Brasília, 4 de agosto de 1980. - João Figueiredo._ 

E[XIPOSlÇAO DE MO'JJI!VOS N.0 106, DE 31 DE XULHO DiE 1980 
iDO SENHOR .MliNISTRO na;; ElSTAIDO DlA. AOIRillOUL'JJURiA. 

m:xceientis.simo 8enhor Presidente da Repúbl!ea: 

Honra-me subnwter à elevada consideração de Vossa Exee
Iência o anexo anteJ?roi e to de lei, que dLspõe sobre a inspeção e 
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fiscalização da prodúção e do comércio de fert!llzantes, corretivos, 
inooulantes e estimulantes ou blofertil!zantes, destinados à agri
cultUra. 

A proposição legislativa em causa, para cuja formulação em
penharam-se os setoxes técnicos e juridicos desta Secretaria de 
Estado, objetiva dar à matéria uma d!scip:lna mais atual, adap
~do-a às realidades do contexto agrícola especHico, pela r-evisão 
dos textos da Lei n.0 6 .138, de 8 de novembro de 1974, atual pre
c.eito norteador do assunto. 

Incumbe esclarecer que a proposição a ser submetida ao Con
gresso Nacional .preconiza, consoante defintivos estudos dos seto
res envolvidos, a maior amplitude dos poderes de inspeção e fis
calização dos mencionados produtos, estendendo-os à fase de pro
dução, quando pela lei vigente, somente se exerciam na fase de. 
.sua comercialização. 

Também, por imposiçãO da tecnologia aplicada, são acrescen
tados- os estimulantes ou biof.ertilizantes ao elenco dos produtos 
<lestlnados à agricultura, que a Lei n.O 6.138 não contemplava. 

No campo das sanções administrativas, o ~nteprojeto prevê a 
elevação do va~or das_multas, tendo em vista que o aumento do 
volume e valor dos tertilizantes tornou inexpressivos, para os in
fratores, os valor.es previstos na Lei atual, deixando, a..C!.Sim, de 
atingir a sua finalida._de __ principal e o seu aspe·cro coercitivo, já 
que, no mais d.as vezes, tem sido preferível pagar a multa do que 
adaptar o produto às exigências legais. 

Ainda no que &z respeito às penalidades, a proposição legis
lativa inseriu a suspensão do registro, assim como a interdição, 
temporária ou definitiva, d·o estabelecimento, e,s.clarecendo, tam
bém, que o embargo contemplado pela lei vigente .somente ,s.e- apli
·ca ao produto. 

Tais modificações tiveram em mira possibilitar a melhor com
preensã,.o e interpretação dessas importantes disposições legais, 
como, ainda, dar maior seqüência · às sanções previstas para as 
:t~!n~e~ragõ:fict~i::s~ndo, assim, uma insp':ão e ~iscãllzação ~aL~~-

-Da outra parte, a própr:ta lei in~titui a cobrança de taxas que 
incidirão .sobre os serviços referente~ à inspeção ~ f~callzação e 
comete ao :Ministro d~ Estado da Agricultura, no que se refere aos 
preços públicos, sempre que a lnspeção for solicitada pelos lnteres
.sad,os, a fixação dos valores e a forma do seu recolhimento, obser
vadas as· disposições do regulamento. 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 
~'k~~~stos do meu mais profundo respeito. - ~AngelG Ama:nry 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N.0 6.138, DE 8 DE NOViElM'BRO DE 1974 

Dispõe sobre a jÜ.lSpeç.áo e fiseaJização do comércio 
de fertilizantes, corretivos e inoculantes destinados à. agri
cultura, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber. que o Congresso Nacional decreta e eu sançiono a 
seguinte Lei:. 

Art. 1.0 :m esta.bel,ecida a obrigatoriedade da inspeção e fisca
lizaçã.Q do comércio de fertilizantes, corretivos e inoculantes, des
tinados· à agricultura. 

~t. 2.0 A competência para exercer a inspeção e fiscalização 
referida nesta Lei é do Govemo Federal, por intennédio do Mi
nistério da Agricultura. 

§ 1.0 O Ministério da Agricultura, mediante convênio, poderá 
delegar aos Estadas, aos Territórios e ao Distrito Federal1 a com
petência de que trata este arti~ro, respeitadas as diretrlzes gerais 
estabelecidas nesta Lei. 

§ 2.0 Na fiscalização do comércio entre unidades federativas 
compete ao :M:inistério da Agricultura dirimir dúvidas, julgar in-
frações e aplicar penalidades. -

Art. 3.0 Para os efettç,s_ desta ·Lei, entende-se: 
a) Por fertilizantes: toda substância mineral ou orgânica, natural ou sin

tética, fornecedora de um ou mais nutrientes das plantas; 

b) por corretivQ: tado material capaz de. quando aplicadQ ao 
.s:rlo. corrigir-lhe uma ou mais características des,favoráveis as 
plantas; e 

c) por :inoculante: todo material contendo microorganismos 
fixadores de nitrogênio e que atue, favoravelmente$ no desenvol
vim·ento das plantas. 

Art. 4.0 As entldades que importem, produz-am, manipulem ou 
revendam fertilizantt;S, corretivos ou inoculantes __ ficam sujeita:s ao 
registro no órgão competente de fiscalização. 

Art. 5.o Os fertilizantes, corretivos e inoculantes só podem 
ser comercializados quando devidamente registrados pelos respon
sáveis pela sua. impo.rtaç.ão, produção ou manipulação, no órgão 
competente de flsealização. 

Art.. 6.0 Serão estabelecidas em regulamentos as especificações 
dos produtos, as normas e obrigações a que ficam subm-etidas as 
entidades cuja fiscalização é prevista nesta Lei. 

Al't. 7.0 sem prejuizo da responsabll!dade penal cabível, a 
infração das normas legais acarretará isolada ou cumulativament~, 
nos termos previstos em regulamento, as seguintes .sanções: 

I- advertência; 
n -.multa igual a 5 {cinco) vezes o valor das diferenças 

par·a men,.9~. entre os teores dos mac·ronutrientes primá.rios garan
tidos no registro e os re.saltados_ encontrados nas anâlise.s, calcula
das na quantidade de fertilizante fiscalizada; 

m - multa de até 20 {vinte) vezes o maior salário núnimo 
vigente no Pais, para as demais infrações não capituladas no item 
anterior; 

IV - embargo; 
V - cassação do registro. 
Parág~·afo únic_o. Sem prejuizo das penalidades previstas nes

te a:rtigo, sempre que conveniente, a entidade flscalizadora pu
blicara os resultados analíticos, indicando: 

I - nome da einpr~a; 
II - nome comercial do produto; 
m - identificação da amostra; 
IV - volume da partida ou lote; 
V - teores de nutrientes garantidos; 
VI- te.ore'S de nutrientes enc~ntradas; 
vn :._ deficiências apuradas. 
Art. 8.0 Na ex;e:cução desta Lei os serviços prestados pelo Po

der Executivo s-erão remunerados em confqnnldade com o art. 4.o, 
da Lei n.O 5-760, de 3 de dezembro de 1971. 

Art. 9.0 Aplica-se o disposto no artigo anterior a·os importa
dores, produtores e manipuladores de fertilizantes corretivos ou 
inoculantes, nas operaçõ-es realizadas diretamente aos ·agrieulto
res, cooperativas ou revendedores . 

Art. 10. O Poder Executivo regulam-entará esta Lei no prazo 
de 90 {noventa) dias. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. FJcam revogados o Decreto n.O 3.008, de 10 de julho 

de 1918, o Decreto-lei n.O 3.802, de 6 de novembro de 1941, e de
mais disposições em co-ntrário. 

Brasilia, 8 de novembro de 1<.!74; 153.• da Independência e 86.0 
da República. 

LEl N.O 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975 

Estabde<le a desoo.racteriza.ção do sa.1ário :míniJw> como 
fato-r de -eorreção monetária. e aereseenta parágrafo único 
ao a.rt. L 0 da Lei n,0 6.147, de 29 de novem.M'o de 1974. 

O PresidO..'lte ·da República, 
Façó saber que o C:o_ngres.so Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

:Art~ 1.0 OS valores monetários fixados com base no salário 
minimo não serão considerados para quaisquer fins de direito. 

§ 1.0 .Fica excluída da restrição de que trata o ca.put deste 
artigo a fixaçãa de __ quaisquer valores salariais1 bem coma os se
guintes valores ligados à legislação da previdência social, que con
tinuam vinculados ao saláriQ mini_mo: 

•I - Os benefícios mínimos estabelecidos . no art. 3.0 da Lei 
n.O 5.820, de 8 de junho de I973; 

IL ...... a cota do salário-familia a que se refere o art. 2.0 da 
Lei n.o 4.266, de 3 de outubro de 1003; 

III_,.., os beneficias_ do PROR:ur&AL (J,.ei.s Complem_entares n.os 
11, de 26 de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro d,e 1973), pagos 
pelo FUNRURAL; 

IV - o .salário base e os beneficias da Lei n.0 5. 8&9, d_e 11 de 
dezembro do 1972; 

V -- o benefício instituído pela Lei n.0 6 .179, de 11 de dezem-
bro de 1974; 

VI- (Vetado). 
§ 2.0 CVetado). 
§ 3.0 Para os ~fe:tos do disposto no art. s.o da Lei n.O 5.690, 

d·2 1973 os montantes atualmente correspondentes aos limites de 
10 e 20 vez·es o maior S?lârio mínimo vigente serão reajustados 
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dt ·acord-o· corn·-o dlspóSto nos art.s. 1.0 e 2.0 _da Lei n.O 6J.147, de 
29 de novembro de 1974. 

S 4. 0 .aos contratos com praz.o determinado, vig.antes na data 
dn, publicação_ d-esta Lei, inclusiv-e os de locação, não se ~licarão, 
até o respectivo término, as disposições deste aDtigo. 

Art. 2.o tEm substituição à corre-ção pelo salário mínimo, o 
Poder Executivo estabele-cerá sistema. espec1al de atualização mo
netária. 

Parágrafo fu:ilCo. O coeficiente- de atualização monetária, s-e
gundo o dispost-o neste artigo, será baseado no fator de reajusta
mento salarial a que se referem os art.s. 1.0 e 2_0 da Lei n.o 6.147, 
de 1974, excluído o coeficiente de aumento de produtividade. Po
derá estabelecer-se como l.imite, p_ara V?-!,"iaçáo do .coeficiente, a 
variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (0R'I1N) • 

.Art. s.o O art. 1.0 -da Lei n.0 6.147, de 1974, fica acrescido 
de parágrafo único com a .seguinte redaçáo: 

"Parágrafo único. Todos õ.s .saiárl<is suPeriores a 30 (trin
ta) vezes o maior .salário minlmo Vigente no País terão, 
c-omo reajustamento legal, obtigatórlo. um acréscimo igual 
a importância resultante da aplicação daquele limlte da 
taxa de reajustamento d,ecorrente do disposto no caput 
deste artigo." 

Art. 4.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
re;,.ogadas as disp-osições em contrário. 

Brasília, 29 de abril de 1975; 154.0 da Independência e 87.0 
da República. 

I'ROJETO DE LEI DAL'AMARA No 93, DE 1980 

(NO 1.151(79, na Casa de origem) 

Dispõe sobre incentivo-s à produção de álcool, e de~ 
termina outras providências. 

O Cone;resso Nacional decreta: 
Art. 1.c 1!: livre o plantio de cana~de~-açúc:tr e- d'em-ais maté~ 

rias-primas aestinadas à fabricação de âlcool em todo o terri~ 
tór:o nacional. 

Art. 2.0 As lniniusinas e usinas artesanais p-ode~ão fabricar 
álcool, desde que observadas as pr.escriçOeS para essa produção 
estabel·e_cidas pelo órgão próprio do P-oder Executivo. 

PaJ!"P/gl,afo único. --pura o cumprinidnto. do dispo-st-o 11este 
artigo, o produtor de álcool dará ciência, para fins ·:le l'egistro, à 
Prefe!loura local. 

Art. 3.o A União concederá incentivos fiscais para ap-oiar e 
facilitar o desenv.alvimento das minlagroindústrias referidas no 
artigo anteri-or. 

Art. 4.o Os produtores de álcool ficam autorizados a comercia
lizar o produto diretamente com os consumid-ores ou através de 
coope·rativas próprias. 

Parágrafo ünico. O Poder Ex-ecutivo, através de verifica
'ções pe-riódicas, atestará se o produto atende às especificações 
técnicas estabelecidas, apó.s o que liberará o _certificaào de co
mercialização. 

Art. 5.0 O Poder Executivo, no praro de 90 (noventa) di2.s, 
regulamentará esta lei quando designará. os órgãós responsá
veis por se.u fiel cumprimento e fiscalização. 

Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua public-ação. 
Art. 7.0 Revogam-se as disPosições .zm contrário. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 30, de 1980 
(No 66/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção nv 148 da Organlzaçílo lnternaclo~ 
nal do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos 
Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído e às Vibrações, 
no local de trabalho, adotada em Genebra, a 19 de junho de 1977, du
rante a sexagésima terceira sessão da Conferência Geral da Organi
zação Internacional do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Jv Fica aprovado o texto da Convenção n9 148 da Organização In~ 

ternacional do Trabalho sobre Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos 
Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Rufdo e às Vibrações no lo~ 
cal de Trabalho, adotada durante a sexagésima terceira sessão da Conferência 
Geral da Organização Internacional do Trabalho, realizada, a 1 v de junho de 
1977, em Genebra. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM NO 377, DE 1980 

·Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I da 
ooru:tituição F.ederal tenho a honra de. submeter à elE.vada con
sideração de vossas' Excelências, acm:npanhado de Expos~ção de. 
Motivo3 do Senhor Ministro de E'tadb d~ Relações Exteno,..s, o 
texto dll. Con-ven~ão n.o 148 da Organizaçao Intornacional dJo Tro.
J.:alho ~.obre a ·pwtcção d(l:s Trabalhadores contpa os. Riscos P:o~ 
fissionais devidos à Contaminação do Ar, a-o Rwdo e as Ylbraçoes 
no Local de Trabalho, adotada e·m Gen~bra, a 1.0 de JUnho de 
1977, durante a sexagésima -terceira sessao da Oo.."lferêncla Geral 
da Organização Internacional do Trabalho. 

Brasília, 22 ile setembro de 1980. - J'oão FigueiredQ. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DIE/DAI/240/650.4(014), DE 16 
DE SETEMBRO DE 1980 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇõES EXTERIORES. . 

A Sua EXcelência o Senhor 
João Baptista de Ollveim Figueiredo 
Presidente da R.epúbllca. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vo31Sa Exce
lência o texoo da Convenção n.0 148, relativa à "Proteção dos Tra
balhadores contra os Rlscos Profission-ais Devidos à GontamJ.nação 
do Ar. ao Ruído e às Vfbraçôes no locar de T~balho", adotada em 
1.0 de junho de 1.977. pé!a 63.a. Sessão da Conferência. Internacio
nal do Trabalho, da Organização Internaclonal do Trabalho. 

2. Segundo o Ministério do Trabalho a Lei n.0 6.514, de 22 
de dezembro de 1977, que altera o capitulo V do Título II da 
Conoolldação <las Leis do Tra,J:>alho, relativo à Segurança e Me
dicina do Trabalho, incorpora os princípios básicos da COnven
ção~ Tanto a poluição .do 1ar, como a p-oluiçã-o sonora no ambiente 
de trabalho, são diwiplinadas também pela P.J.rta;ria Ministerial 
n.O 3 .. 214, de 8 de junl>o de 1978. As disposi~õ.es do art. 5.0 da Con
venção encontra~ sua contrapartida na Comissão In.terna de P.ro
teção centra Acidentes (C!PAS) que asSegura aos trab-alhadores, 
que a integram, seguranç·a.. no· cmpi.ego e proteçáo contr.a a. des
pedida arbitráJria, indo, portanto) além dos requisitos do texto 
propocto. A prevenção e riscos profissionais provoca eLos pela po
luição do ar- sonora e vibrações nos ambientes de trabalho- já 
está prevista também pela legiSlação nacional, realça!ldO-<Se a ne
cessidade de ~~xame médico periódico do trabalhador. 

3. Nes-.sas condigõ_e-s, tendo em vista o <tísposto no. art. 19. 
§ 5.0 , inci:o b, à'a- Constituição da Organização Interna.cional do 
Trabalho, ~egundo o qUal os E.stados-M::mbro.s comprometem-se 
a submeter as convenções adotadas às -autoridades competentes, 
sugiro a Vossa Excelência se digne submeter a COnvenção n.0 148 
ao Congresso Nacional. 

4. F'al"a esse fim, passo às mãos de Vossa Excelência projeto 
de Iv,I.e:nsagem Presidencial, acompanhado de cópias do texto em 
vernáculo da refertida Convenção além de cópias do Aviso GM/n.0 

GVU (30-11-76), do Parecer n,0 I-072/80 (13-6-80) e .da Portaria 
n.o S\.214, de 8 de junho de 19118, todos do :Ministétio do Trabalho. 

Aproveito a oportunidad!e para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 
- R. S. Guerrc!ro. 

OONl"ERJWfCIA IN'I'ER.NACION.AL DO .TRABALHO 

Convenção 148 

OONVENÇAO SOBRE A PROTEÇJI.O DOS TRABALHADORE:3 
CONTRA OS RISCOS PROFISSIONAIS 

DEVIDOS A OONTAMl'NAÇAO DO AR, AO RUíDO E Ml 
VIBRAÇOES NO LOCAL DE TRABALHO 

A Conferência Geral da organização Internacional do Tra
balho: 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Admini.stração da 
Repartição Inter-nacional do Traba-:ho, e tendo-se ali r-eunido em 
1.0 de junho de 1977, ~m sua sexagésima terceira reunião; 

Lembrando as disposições das Convençõ_e.s e Recomendações 
Internaciona!s do trabalho p-~rtlnentes, e, ·em especial, a Recomen
dação .sobre a Proteção da Saúde dos Trabalhadores, 1953; a Re
com·endação sohre os Serviços de Medicina do Tra;balho, 1959; a 
Convenção -e a Re_comendaçã.q. sobre a Proteção contra as Radia
ções, 1000; a Convenção e a Recomendação sobre a Proteção da 
Maqulnária, !963; a convenção sobre as Prestações em Caso de 
Acidentes do Trabalho e Enfermidades p,rofissionals, 1964; a Gon
venção e a Recom.endatão sobre a Higiene (C-omércio e Esc!'ltó
rlosJ, 1964: a Convenção e a Recomendação s·D1bre o Câncer Pro
fis.sional, 197 4; 
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Dep-o:s de_ haver decidido adotar diversas propJsias r·alativas 
ao ?leio_ amb:ente_ de trabalho; contaminação ahnosférica, ruído 
e VIbraçoes, que.stao que constitui o ·quarto ponto da Agenda da 
reunião, e 

Depois de hav.er decidido que as r-eferidas propostas tomassem 
a forma de uma Convenção internacional, 

adota, aos vint.e de junho do ano de mil novecentos e .setenta 
e sete, a presente COnvenção, que 'POderá ser mencionada cvmo a 
Convenção sobre o Meio Ambiente de Trabalho (Contam!nação do 
Ar, Ruído e Vibrações), 1977: 

PARTE I. CAMPO DE APLICAÇõES E DEFINIÇõES 

Artigo 1 

I. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos de ati
vidade econômiea. 

2. Todo Membro que ratifique a presente Convenção~ depois 
de consultar as organizações re~presentativas de empregadores e 
de trabalhadores 1nteressad:as1 se .tais organizações existirem, po
derá excluir de sua aplicação os ramos de ati_vidade económica em 
que tal aplicação 3.1presente problemas especiais de certa ;importân
cia. 

3. Todo Membro que ratifique a presente convenção deverá 
enumerar, no primeiro relatório que apresente sobre ·a apl;:cação da 
(Ã)TIVenção, de acordo com o Artigo 22 da Constituiçao cta urgani
zacão Internacional do Tra;balho, os ramos gue houverem siro 
excluídos em virtude do parágrá.fo 2 deste Artigo, explicando os 
motivos da referida exclusão, e indicando em relatórios subseqüen-
tes o estado da legislação e da prática sobre os ramos excluidos 
e o grau em que S'e ap1tca ou se pr<l[pÕe a aplicar a Convenção a 
tais ramos. 

Artigo 2 
1. Todo Membro poderá, em consulta com as organizações 

repre~ntati~ de emp~egadores e de trabalhadores, se_ tais orga
nizaçoes ex1shrem, ace1tar .separadamente as obrigaçoe-s p.revis
tas na presente Convenção, no que diz respeito: 

a) à contaminação do ar; 
b) ao ruído; 
c) às vibrações. 

2. Todo Membro que não aceite as obrigações previstas na 
Convenção a respeito de uma ou várias categorias de riscos deverá 
indieá-las no instrumento de ratificação e explicar 03 motivüs 
d!] tal exclusão no primeiro relatório sobr-e a aplicação da conven
çao, que submeta nos termos do Artigo 22 da constituição da Or
ganização Internacional do Trabalho. Nos relatórios subseqüen
tes deverá indicar o estwdo da legislação e da rprátioa so'bre qual
quer categoria de riscos que .tenha sido excluída, e o grau em que 
'3.:pllca ou se prOrpõe aplicar a Convenção a tal categoria. 

3. Todo Membro que, no momento da ratificação não tenha 
aceito as objeções previstas na Convenção relativ~s '::t todas as 
categorias de riscos, deverâ posteriormente notificar o Dlretor
Geral da Repa,-t!ção Intemaeional do Trabalho:~ quando julgue 
que as circunstancias o permitem, que aceita tais obrigações com 
respeito a uma ou várias d·as categorias anteriormente exc~uídas. 

Artigo 3 
Para fins da pres-ente ConvençãO; 

a) a expressão "contaminação do ar" compreende o ar conta
minado por substâncias que, qualquer que seja seu e.st:ado físico 
~?jam nocivas à saúde ou contenham qualquer outro tipo de pe~ 
ngo; 

b) o termo "ruído" _compreende qualquer som -que- poSS:ã. pro
vocarr uma perda de audição ou ser nocivo à saúde ou acm:tenha 
qualquer outro tipo de perrigo; 

c> o termo "vibrações" compreende toda vibr.ação trarvsmitida 
ao. organismo humano- por esttuturas sólida6 e- que seja nociva à 
saude ou _contenha qualquer outro tipo de perigo. 

PARTE II. DISPOSIÇõES GERAIS 

Artigo 4 

1. A legislação n:ac!onal deverá dispor sobre a adoção de 
medida.s n!O local de trabalho prura prevenir e limitar os trifccs 
profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído e às vibra
çõ:.s, e para proteger os traba.lhadlores contra tais riscos. 

2. Para a aplicação prática das medida.s ru;sim pres<!ritas po
der-s.e-á reccll.'Tl"er à adoção de normas téc~lcas, repertórios de 
Recomendações práticas e outros meios apropriados.-

Artigo 5 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção. a auto
ridade competente deverá atuar em consulta com as organizações 
interessadas mais representativas de empregadores e de traba
lhadores. 

2. Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores 
estarão associados na elaboração das modalidades de aplicação 
das medidas prescritas de acordo com o Artigo 4. 

3. Na aplicação das medidas prescritas em virtude da pre
sente Convenção, deverá ser estabelecida eoLaboração mais estreita 
possível, em todos os níveis, entre empregadores e trabalhadores. 

4. Os representantes do empregador e os representantes dos 
trabalhadores da empresa deverão ter a possibilidade de acom
panhar os agentes de inspeção no controle_ da aplicação das medidas 
prescritas de acordo c.am a presente Convenção; a menos que os 
agentes de inspeção julguem, à luz das diretrizes gerais da autori
dade competente, que isso possa prejudicar a eficãcia de seu con
trole. 

Artigo 6 

1. Os empregadores serão responsáveis pela aplicação das 
medidas prescritas. 

2. Sempre que vários empregadores reali_zem simultaneamente 
atividades no mesmo local de trabalho, terão o dever de colaborar 
para aplicar as medidas prescrit:t.S, sem pr:ejuízo da responsabili
dade de cada empregador quanto à saúde e à segurança dos tra
balhadores que emprega. Nos casos _apropriados •. a autoridade 
competente deverá prescrever os procedimentos gera1s para efetivar 
esta __ colaboração. 

Artigo 7 

1. Deverá obrig"ã.r-se aos trabalhador:es a observância das 
normas de segurança destinadas a prevenir e a limitar os riscos 
profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruidQ e às vibra
ções no local de trabalho, a assegurar a prot.eção contra tais 
riscos. 

2. Os ttaballi-adores ou seus representantes terão direito a 
apresentar proposta, receber informações e orientação, e ~ recorrer 
a instâncias apropriadas, a fim de asse~urar a proteça9 cont~a 
riscos profissionais devidos à conta!l!-inaçao do ar, ao rmdo e as 
vibrações no loc::;tl de trabalho. 

PARTE III. MEDIDAS DE PREVENÇAO E DE PROTEÇAO 

Artigo 8 

1. A autoridade competente deverá estabelecer o~ cri_!.érios 
que permitam definir os riscos da exposição à COI'l:tammaçao do 
ar ao ruído e às vibrações no local de trabalho, e a fixar. quando 
~abível, com base erg. tais critérios, os limites de exposição. 

. 2.. Ao elaborar_ os critérios ~ ao determinar os limites de e!:'
po.Jição. a autoridade competente deverá tomar em consideraçao 
a Opinião de pessoas tecnicamente qualificadas, designadas pela,<;> 
orgamzaçoes interessadas mais representativas de empregadores 
c· de trabalhadores. 

3. 03 critérios e limites de exposição deverão ser fixadoS, coln
p!etados c revisados a intervalos regulares, de conformidade com 
os novos conhecimentos e dados nacionais e internacionais, e 
tendo em conta, na medida do possível, qualquer aumento dos ris
cos profissionais resultante da exposição .simultânea. a vãrtos fa
tores nocivos no local de trabalho. 

Artigo 9 

Na medida do possível, dever-se-á eliminar todo risco devido 
à contaminação do ar, ao ruído e às vibrações no local de trabalho: 

a) mediante medidas técnicas apliCadas às novas instalações e aos novos 
métodos no momento de sua elaboração ou de sua instalação, ou mediante 
medidas técnicas aduzidas às instalações ou operações existentes, ou quando 

1sto não seja possível; -
b) mediante medidas complementares de organização do tra

balho. 
Artigo 10 

Quando as medidas adotadas em, conformidad~ com o Artigo 
9 não reduzam a contaminação do ar, o ruído e as vibrações no 
local de trabalho a limites especificados de acordo com o Artigo 8, 
o empregador dcverâ proporcionar e conservar em bom estado e 
equipamento de proteção .pessoal apropriado. O empr·egador não 
deverá obrigar um trabalhador a trabalhar sem o equipamento 
de pr.ateção pessoal previsto neste Artigo; 

Artigo 11 

1 . O estado de saúde_ dos trabalhadores expostos ou que pos
sam estar expostos aos riscos profissionais devidos à contaminação 
do ar. ao ruido e às vibrações no loéal ele trabalho deverá ser ob
jeto de controle, a intervalos apropriados, segundo as modalidades 
e nas circunstâncias fi:8:adas pela autoridade competente. Este 
controle deverá compreender um _exame médico anterior ao em
prego e exames periódicos: conforme determine a autoridade com
petente. 

2. u controle previsto no parágrafo 1 do presente Artigo 
não deverá implicar em despesa para o trabalhador. 
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3. Quando, :çor razões médicas, seja desaconselhável a per
manência de um trabalhador em um_a_fi,l.nção sujeita à exposição 
à contaminação _do_ ar,_ ao t.uidQ QJl às yibrações, deverãO -.ser ado .. 
t.adas todas as medidas compatíveis com a prática e é'I:..S condiçõ~ 
nacionais para transferi-lo para outro emprego adequao.o ou para 
assegurar-lhe a manutenção _de seus rendlrnentos, mediante pres
tações da previdência _social ou por qualquer outro meio. - -

4 A.s medidas tomadas para aplicar- a pre::~~nte convenção 
não deverão :::.fetar de.sfavoravelmente os dlre_itos_dos trabalhadores 
przvisto.:: na le:;!slação sobre a previdência SOcial ou seguros soclzls. 

Artigo 12 

A atualização de_ :RI'º--Cessos, substâncias, máquínas ou materir.is 
que setao P.specificados pela autoridade com.pctente - que impli
quem em exposição dos trabalhadores aos riscos ~rofi~ionais 
devidos à conta,minação do ar, ao núdo e à_s "ibraçoes :ao local 
d~ t1abalho. deverá ser comunicada à autoridJ.de CQmpetente, a 
qual pcderá, r.._onforme o caso, autorizá-la, de conformidade com as 
modalldades oeterminadas, ou proibi-la. 

Artigo 13 
To..:las as pessoas interessadas: 
a) deverão ser aprop:riada e suficientAmente informadas sobre 

os riscos profissionais qw possam originar~se no local de trab&.lho 
devido à contamin_ação do ar, ao ruído e àS ·vibrações; 

b) deverão receber instruções suficientes e apropriadas quanto 
aos ln€::ios disponíveis para prevenir e limitar tais riscos, e prote
ger-se dos mesmos. 

Artigo !4 
Deverão ser a.tlotadas medidas, tendo em conta as condições 

e os recursos nacionais. para promover a pesquisa no campo da 
prevenção e limitação dos riscos devidos à contaminação do ar, 
ao ruído ou às vibraçõt!'s no local d_~ trabalho. 

PARTE IV. MEDIDAS DE lU'kiCAÇAO 
Artigo 15 

Eegundo as mod.alldades e nas ch·cunstânclas fixadas pela au~ 
tor~dade competente, o empregador deverá designar pess()a com~ 
pP.tente ou recorrrr 2 serviço especializado, comum ou não a várias 
etmprasas, para que se ocupe das questões dE! Prevenção e limit:lção 
da C!ontaminação do ar, do ruido e das viuraçõcs no local de tra-
balho. Artis• 16 

Todo Membro deverá: 
a) adotar, r.or via legislativa ou por qualquer outro método 

conforme a pràtica e M condiçf,es nacionais, as medidas neces· 
~árias, incluído o estabelecimento de sanções apropriadas, para dar 
efeito às disposições da presente Convenção_;_ -

b} promov-er serviços de msp~?ção apropriad_?s para velar pel~ 
aplica,..ão das disposições da presente convençao ou eert!flcar~s; 
de que' se t!Xerce u_ma inspe~ão adequada..,._ 

Artigo 17 

As ratí.tlcações formais desta Convençiio deverão ser comuni
cadas ac Diretor-Geral <la Repartição 'Int.emacional do Trabalho, 
para registro. 

Artigo 18 
:. Esta Convenção .será obrigatória apenas para aqueles Memw 

bros .:ta. Org-ani~'lÇáQ Inte~·na~ional rlo Trabalho cujas ratfficaç:õe& 
tenham Gido regi&trada$ junto ao D1retor-GeraJ. 

2, Esta Convenção entrará ent vJ.gor 12 mese~ apôs a dP.tr,_ em 
que tenham sido registradas junto ao Di~e.ior-Geral as ratlflca
ções de dois Membros. 

3. A partir de então, esta Convenção entrará em vigor para 
~ada Membro, doze meses após a dat~ em que sua ratificação 
tenh" sido registrada. 

Artigo 19 

1. Todo Membro que tenha.rati!lcado e'ta Convenção ;poderá, 
no término de um_ periodo de dez anos, a partir da data em que 
entrou en;. vigJr pela prime1ra vez, denunciar a Convenção em 
seu conjunto ou uma ou várias das categor:.as de riscos a que se 
refere o Artigo 2-. &.través de um ato comu:n.Jca-do_ aQ Diretor-OeJ:al 
da Repartição Internacional do Trabalho, para registro. Tal de
núncia s:rrtlrá efeito um ano depois da data em que te"ha sl.do 
registrada. 

2. Todo Menibrc que tenha ratificado esta Convenção e qm. 
não exerça, durante o ano seguln te à expiração do periodo de dez 
anos mencionado no parágrafo anterio;-. o G.irelto de denúncia 
previsto nt:ste _Artigo, estaré. abrigado ,por outro periodo de dez 
anos e, a partir' de então, poderá denunciar esta Convenção ao 
término de cada, per~odo _?.e dez anos, no::- t..ermos previstos ne.ste 
Artigo. 

Artigo 20 

1. O D1retor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho 
deverá comunicar a tod.os os Membros da Or~an~zação Interns-

ciona:J. do T:al--:>alho o regis.tro de_ todas as ratificações, declarações 
e denúncias comunicadas _pelos 1\fembros üa Organização. 

2. Ao comu:lic::::tr aos.!vlembros da Or"ganizPçíio o regist~o da 
s-egunda ratifje:.açho. o_Diretor-Geral chamPrá a ate!l\:ãO dos Mem
blOs para_ a dat9. em q~xe a Convenção entrl..tá ·2r:_ vie:c::-. 

Arti!'O 21 

O n:retor·Gcral da Rc-partiçãc Int2lT· . ..ic.;:::-u&.~ do Trabalho 
~cmunicarâ ao Secretârlo-Geral da.s N&çÕFJ~ Unid2'.s, para fins '!e 
·-.'"istro e de conformidade c.om_Q _art. 102 ..la Carta das Nações 
Unidas, uma inforlllação completa sobre toda& as 1·at.ificações, de
c1.an.Gões e atos de denúncia registrados por ele, de acmdo com 
o! te:mo.':> dos <lr.tigos precedentes. 

Artigo 22 

Toda vez que julgue necessário, o Con.J,--.T.ho de Ad:-Tilnist.ração 
da Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Confe
rência um relató~io sobre a aplicação da Convenção e examir:arâ 
a conveniênc:a de ser colocada na .A.genda da Conferência ;:. 
queJtão de sua revisão total ou parclf:!.L 

Artigo 23 

1. Caso a Conferência adote nova Convenção qne mo_difiq·.le 
total ou pa.rcialmente a presente convenção, enf·.ão, a meno~ que 
a nova Convenção det.ermine ~m contrárío: 

a) a ratificação por um Membro da nrva. Can·te:lç.ão modifi
cativa implicará. ipso jure, na denúncia ime:d:ata da presente 
Convenção, não obstante as determinações do art. _19, quando a 
no-v;;. Co~1.Vcn.;3.-o modificativa tenha entrado em vigor; 

bl a ]>artir da data da entrada em vigor dJ. n-:. ua Convenção 
modific.ativa. a presente Convenção deixará de esta1 aberta à ra~ 
tificJ.ção pelos Membros. 

2. Esta Conve....1cão entrarâ em vigor, em sua forma e con~ 
teúdo origlna1s, para'"' aqueles Membros que a tenham. ratificadot 
mas que não_ t.enham ratificado a Convenção modificativa. 

Artigo 24 

As versões em inglês e francês do texto aesta C.Jn-...·enção são 
igualmente autfnticas. 

{Às Comissõel-de Relações Exteriores(! de Legislação Sorial.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO l'" 31, IJE 1980 
(N9 65/80, na Câmara dos Deput11dos) 

Aprova o texto da Convenção n<? 132 du Or&anização lnternach· 
nal do Trabalho ç;obr~ F~rlas Anuais Renluneradas. r.dota.da em G~ ... 
nebra, 8 24 de junho de 1970, durante 8 qülnquagés1ma quarta ses~,ào 
da Conferência Geral da Organizacão lnternaclm•lli do Traba.~!Jo. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL I"' Fica aprovado o texto da Convenção n~ 132 d~ Organização Jn .. 
_ternacional do Trabalho- OIT, sobre Férias·A~tlais Re-muneradas, adotacia 
durante a -qüinquagé:sima quarta sessà0 da Conferi..ncia Gera] da Organi· 
z3çãc' Jnte!nacional do Trabalho, realizada em Genebra, a 24 de junho~·~ 
1970. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entrará em vigor :o-1a data de sua pubH· 
cação. 

MENSAGEM N• 304, DE !980 
:S:XC.elentisslmos Senhores Meinbros do Con5res."'o Nacional: 
Em c.pnforrhidade com o disposto no arLig,:. 44, inciso I, da 

Cbrt~tituição Federal, tenho a honra de submete1 à elevada consi
dfraçáo de Vossas Excelências, acompanhado de EJ<posição de 
Motivos do Senhor 'Ministro de Estado das P.elações Exteriores, o 
texto da Convenção n.o 13-2 da Organização Inttrna-c.!onai do Tra .. 
ba;lho, sobre Férias Anuais Remuneradas, adotada em Genebra, 
a 24 de Junho de !970, durante a qüinquagéslma quarta sessão do. 
Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalhú. 

Brasília, 10 de julho de 1930. - João Fi&"U.,iredG. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 Dl'E/D.Al/.195/&50.4 (014), DE 4 
DE JULHO DE 1980, DO SiR. MINIS'11RO DE ESTAiDO DAS 
RELAÇõES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Bruptlsta de Ollvelra Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de submeter à alta aprecl~ão de Vossa Exce

lência o texto da Convenção n.0 132, relati;a a "Férias Anuais 
Remuneradas", adotada em 24 de- junho de 1970, pela 54.. a Sessão 
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da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Int-er
nacional do Trabalho. 

2. Informa o Ministério do Trabalho ~uc o Decreto-lei núme-· 
ro 11.535~ de 13-4-77, incorpora (.ompletamente as disposições da 
Convenção, fixando as nonr..as gerais sobre férias anuait remune
r~~s. O text.o da Convenção guarda, pois, plena. harmonia com o 
d1re1to interno brasileiro, sendo certo que a legislação nacional 
a respeito é ainda mais favorável. 

3. Nessas cond!Ç5.S, tendo em vlsk o disposto no Art,. 19, 
§ 5.". Inciso b, da Constituição da Organização JnternaclOnal do 
Trabalho, segundo o qual os Estado-Membros comprometem-se a 
submeter as Convenções a-dotadas às autoridades cmnpetentes, 
sugiro a Vossa Excelência se dign,e submeter a Convenção n.o 132 
ao Congresso Nacional. 

4. Para esse fi:rr:.. passo às mãos de Vos'ia Excelência pr0jetc 
de Mensagem Presidenciai, acompanhado de cópias do texto em 
vernáculo da referida Convenção, além de cópia.c: do Parr:..cer 
número I-070/80 (13-6-80), das R,esoluç5es n.oo 1!7/69 (21-10-69), 
13/70 <14-4-70), 97/68 (16-7-68) e 37/69. (25-2-69) d& Coml.ssão 
Permanente de Direito SOcial do M!nl.stério do Trabalho. 

Ap-roveito a opori.·tlllidade para renovar a Vossa Ext.:.tlênda, 
senhor Presidente, os IJI"Otestos do meu mais profundo respeito. 
- R. S. Guerreiro. 

CONVENÇAO 132 DA OIT 
CONVENÇÃO SOBRE FtlRIAS A.."lUAIS REMUNERADAS 

(REVISTA EM 1970) 

A Confederação Geral de. Organização Internacional do Tra
balho, Comocada em Genebra pela Administração da IWpartlção 
Internacional .ao Trab~.I:Qo, e_ tendo-se reunido en: sua qüirqua .. 
gé.sima quarta sesoão em 3 de junho de 1970, e 

Tendo decidido adotar diversas propostas relativas a férias 
remuneradas, assunto que constitui o quarto itP.m da agenda da 
sessão, e Tendo determinado que estas propostas tOmarão a forma 
de :1ma Com,enção J:n.~.nrullil.nal, 

Adot,a, no vigés!nJO quarto dia do mê.s de jUll.)lo de 197n, a .. 
seguinte Convenção que será denominada Convenção Sobre Férias 
Remuneradas -{revista), 1970: · 

Artigo 1 

As disposições da presente Ccn~Jenção, caso não sejam· ·:r;>-Jstas 
em execução por meio de acordos coletivos, sentença-s arbitrais ou 
deci~ões judiciais, seja por organ1smos oficiais de JiXaÇ.ão de salá
rios, seja por qualque~· outra maneira conforme a prática nacional 
€ considerada apropriada, levando-se em conta. .as condições pró
prias de cada pais, deverão ser aplicadas através de legislação 
nacionaL 

Artigo 2 

1. A prese:n te Gonvençiio- aphcar-se--á a todas as pessoas 
e:.npregadas, à exceçáo dos marítimos. 

., . Quando ne_ces.e;ári:::, a. autoridade cç-mpetel'lte ou q1;.a~quer 
órgiio apropriado de cada pais poderá, apó~ corrsulta is org~i .. 
z.ações de __ eopregadores e de trabalha.c;lnres hl:.eressada?, OI;l.d~ 
existirem. proceder à exclusão do ã.mbito da Convenção de cate
gerias determinadas de pessoas empregada.~. desde que sua-a_pli
raçáo cause problemas particulares de exe:nlçiio ·ou de natureza 
constituciona1 ou .legislativa de certa. i~portância. 

3. Todo Membro que r&.tifique a convenção deverá, no pri
meiro relatório sobre sua. aplicação, o qual ele é obrigado a apre
s-entar em virtude do artigo 22 da constituição da Organização 
Internacional do TrabalhO, indicar, com base e-m motivos expos
tos, a.s categorias que tenham sido o-bojeto de exclusão em decQrrên
c:.ia do § 2.0 deste art., e e.xpor nos relatórios ulteriores_ o estado 
d-e sua legislação e de sua prática quanto ·às mencionadas cate-_ 
gorias, precisando em que medida a Convenç~o foi .executada ou 
ele se propõe a executar em relação às categorias em questão. 

Artigo 3 

1. Toda pes...~a a quem se aplique a presente Convenção terá 
direito a férias anuais remun-eradas de duração mínima deter
minada. 

2. Todo membro que ratifique a· convenção deverá especifi
car a duração das férias em uma .declaração apenas à ;sua ratifica
ção. 

3. A duração das férias não deverá em caso algum _ii:~ _in
ferior a 3 se.manas de traPalho, por um ano Q.e serviço. --

4. TodO membro que tiver ratificado_ a Convenção poderá. 
informar ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Traba
lho, por uma declaração ulterior, qu~e .ele aumenta a dur,ação do 
periodo de férias especificado no momento de sua ratificação. 

A-rtigo 4 

1. Toda ressoa que tenha completado, no cur.sG de um ano 
de~ado, um pe~lojo de servi~·<? de duração infe:ior ao período 
necessátio à obtençao de direito a t.:;talldade das férias prescri
tas no art. 3.0 acima terá direito, !lesse ano, a férias de. dur~ :;:\0 
proporcionalmente reduzidas. 

2. Para os fins deste art. o termo "ano" significa anv civi~ 
ou qua~quer outro periodo de igual dulaç:;.o fixado pela autoridade 
ou orgao avrop:--iado do país interessado. 

Artigo 5 

1. Um poriod.J r.-.>nimo de serviço poderá str e:~dgido para a 
obtenção de d.ireito a um periocio de férhl.s rerJ'l"!Craçlas anua.ls. 

2. Cabe à aut.o.s:idade compt:tent~ e ao órgão- apropriadJ óu 
pais interessado fixar ?. duração mínima de tal periodo de ser~ 
viço, que não deverá em caso. algum ultrapassar seis mese3. 

3. O mod1 de calculnr ::> periodc dt servi~o para deü:rmin~J: 
o direito a !~rü:,.s- .será fixado p-ela aut0ridade -competente ou pelo 
órgão arropr~adc i.le c.ada J)a.t:;. 

4. !'·1 ::tS ~o:ndiçõe~, a ~ere:m ctetermlnari1.s pela autoridude com
pct~n+.e cu pdo' órgão apropriado de cadt.. pai . .s, a.i :..altas 3.0 tra
balho por motiVos independentes da vont~de lndiv'.a.Jual da pt.~son. 
empregada interessada~ tais como faltas devidas :.:.. avenç~, a aci
dente, ou a licença para gestante, não pocterão ser comput&das 
como parte das férias re.muner.:.das ~nuais min.Lma:.. prev~stas no 
§ 3.0 do art. 3.0 da pre'5ente Convenção. 

Arti~O 6 

1. O.s dias feriadas oficiais ou co~tumeiros, que- se sihlt:m 
ou não dentro do pe1·íodo de fêrias anuaL-::, não serão cumpnt?.dos 
como parte do período mínimo de fézias anuais remuneradas pre
viste no § 3.0 dv :a.rt. 3.0 acima. 

2. Em condiç6es a SP.rem determinadas p€'1a autoridade com
petente ou pelo órgão ap1·opriado de carta pais, os periodos de in
capacidade ~ara o 1 rab~Iho resulLant.es de doenç~s 01:.. d.e acide-1tes 
não poderãG ser ~cmputad2s como y..arte do pçriodo mínimo de 
!érias annais remuneradas prevísto r.o § 3. 0 -do art. S. 0 da presente 
Convenção. 

Al'tigt. 7 

1. Qualquer p;_<:S-Soa QUe ür.Lte eú1 gozo ào período de férias 
pr:visL) n8. pre:'1E'ntc Convcnç_ãu deverá, em relação a.~ periOdo 
global, -pelo menos a ·ua remuneração média ou normal (incluin
do-se a quantia equivalente a qualquer parte dessa remunera~ãr 
em espécie, e que não seja de naturt;za pennanen+,e, ou seja ccn
cedida quer o int~ividuo esteja em guzo de férias ou nãu), calcula:la 
de acordo corn a forma a ser determinada pela autuz1dadE: com
petente ou órg~o re::;ponsável de t..-ada pais. 

2. _As quantias devidas em decorrência do § 1.0 acima dcvet"ão 
ser pagas à pessoa em questão antes do período de férias, .saJ.vo 
estipulação em contrário contida em acordo que vincU.:e a refer!da 
pessoA e seu empregaàor. 

Ar:Jgo 8 
l. O fracionamc.n·i:o do período de férias ,ar..uais :::.:n.J..Jnel:-~.da::;· 

pC'de ser autonza:lo pela a;;toridad_e compPtPnt.P- 0u pelo ó ... gão 
ar-"~'-opriadC' d-e cada país 

2. Salvo e.stp~!ação 12ru ~õ~u:-ário cJritida, .:m a!?o:-do que vin. 
Cllle. u er.apr_egaaor E' a p~~soa _empregada em q11ertãh ü desde C:;. :..I€ 
a du.ração do serviço desta. p~s.•wa lhe dê direito a t8.l período de 
férias, Hma d-:~.s fmções do referido periodo deverá corresporider 
pt~o menos a dtl~s semanas de trabalho ininterruptos. 

Artigo 9 

1. A. par'~ ininterrupta de periodo de férias anuai~ remune
radas mencionada no § 2.0 do art. 8.0 da. presente C-onvenção de
verá ser ontor.:;ada e·-gdZ'ada dentro de no máximo um ano, e o 
resto dS periodo de férias anuais remw1eraaas dentro dos próxi
nios dezoito meses, no máximo, a contar do ~érmmo do ano em 
que foi adquirido o direito de gozo de férias. 

2. QlÍalqÜer parte do períOdo de féri~s ánuais ~lle ex-cer"er o 
mfnimo previsto poderá. ser post~rgada com o consentimento da 
pessoa empregada em. ·questão, por um período limitado além da
quele fixado no § 1.0 deste art.igo. 

3. o período mln!mo de férias e o llmite de tempo re;eridos 
no § 2.o deste artigo serão detênninac::os pela autoridade comp:;,
tente após consulta às organizações de empregadores e. trabalh 1-
dores interessados, ou através de negociação c.oletiva ou por qu:-J. 
quer outro modo conforme à. prática nacional, se!ldo levada!.> rm 
conta as condições próprias de cada país. 

Artii!O lO 

1. A ocasião em que as férias :;erão ·gozÍl.da-:: ser.d. deler1rJ.nada. 
pelo empregador, após consulta à pessoa elli:;"reb'a1a h::ter_essa:''" 
em questão ou seus repr6Séntante~, a, men.;..s ..,._\:.:_ ::;eJc. ,.:x;;..da lJO-· 
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regulamento, acordo coletivo, sentença arbitral Ou qualquer outra. 
maneira conforme à prãtica nacional. 

2. Para fixar a ocasião do período de gozo- das férias serão 
levadas em conta as necessidades do trabalho e as possibilidades 
de repouso e diversão ao alcance da pessoas empregada. 

Artigo 11 

Toda pessoa empregada que tenha completado o -período mí
nimo de serviço que pode ser exigido de acordo _com o § 1.0 do 
art. 5.0 da presente COnvenção deverá ter direito em caso de 
cessação da relação empregatícia, ou a wn período de férias :e
muneradas proporcional à duração do período de serviço pelo qual 
ela não gozou ainda tais férias, ou a u:ma. indenlzação compensa
tória, ou a um crédito de férias equivalente. 

Artigo 12 

Todo acordo relativo ao abandono do dirtito ao perfodo míni
mo de férias anuais remuneradas previsto no § 3.0 do axt. 3.o 
da presente Convenção ou relativo à renúncia ao gozo das férias 
mediante indenização ou de qualquer outra fonna, será, dependen
do das condições nacionais, nulo de pleno direito ou proibido. 

Artigo 13 

A autoridade competente ou o órgão apropriado de cada pais 
poderá adotar regras particulares em relação aos casos em que 
uma pessoa em-p-regada exerça, durante suas férias atividadec:: re
muneradas incompatível com o objetlvo dessas férias. 

Artigo 14 

Medidas efetivas apropriadas aos meios pelos qual.s se dará. 
efeito às disposições da presente COnvenção devem ser tomadas 
através de uma inspeção adequada ou de qualquer outra formas 
a fim de assegurar- a boa aplicação e o ~speito às regras ou dis
posições relativas às férias remune_ra_das. 

Artigo 15 
:JR~f,, 

l. Todo _Memtro pode depositar as obrigações da pre"en\e 
C.:mvençf.o separadâmente. 

<i'.J em relação às pessoas empregadas em setores económicos 
diversos da agricultura; 

b) em relação às pessoas empregadas na agricultura. 
2. Todo 1\-'!embro_ precLsarâ, em sua. ratificação, se aceita as 

obrig·ações da Convenção em relação às pessoas indicadas na alí
nea a do § 1.0 acima ou em relação às pessoas mencionadas na 
alínea b do refertdo parágrafo, ou em relação a ambas categorias. 

3, Todo Membro que na ocasião da. sua ratificação não tiver 
aceitado as obrigações da presente convenção senão em relação 
às pessoas mencionadas na alínea a ou senão em relação às pes
soas mencionadas na 'alinea b do § 1.o acima, poderá, ultertormente, 
notificar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Traba
lho que aceita as obrigações da Convenção em relação a todas as 
pessoas ã que se aplica a presente Convenção. 

Artigo 16 

A Presente Convenção contém revisão da Convenção sobre Fé
rias Remuneração 1936, acarreta, de pleno direito, a denúncia !me
< Agricultura), 1952, nos seguintes termos: 

a) a aceitação das obrigações da presente Convenç3.o em re
lação às pessoas empregadas nos setofeS ecohômicos diversos da 
agricultura, por um Membro que é parte da Convenç-ão sobre Fá
rias Remun-eradas 1936, acarreta, de p~eno direito, a denúncia ime-
diata: desta última Convenção; · · · 

b) a aceitação das obrigações da presente Convenção sobre 
Féria.s Remuneradas (Agricultura), 1952, acarreta, de p!eno direito, 
a d-enúncia imediata desta última -convenção; 

c) a entrada em vigor· da presente convenção não coloca ob.s
tácnlo à ratificação da COnvençã.o sobre Férias Remuneradas 
(Agricultura), 1952. 

Artig~ {j 
As ratificações formais da prêserite Convenção serão comuni

cadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, 
para fins de registro. 

Artigo 18 

1. A f)rese~te_ Convenção não vincula senão os Membros da 
Organização Internàcional do Trabalho cuja ratificação tenha sido 
registrada pelo Diretor-Geral. 

2. Ela entrará em vigor doze meses após o registro pe:o Dl
retor-O..ral, das ral;Lficações de doi.s Membros. 

3. Subseqüentemente a presente Convenção entrarã em vfgor 
para caàa Membro doze meses após a data ào registro de sua ra
tificação. 

Artigo 19 

Todo Membro que tiver ratificado a presente Convenção po
derá denunciá-la ao término de um período de dez anos_ cont.."l.dos 
da data da entrada em vigor inicial da COnvenção por um ato 
comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Tra
balho e por ele registrado. A denúncia só terá efeito um ano após 
ter sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção 
e que, dentro de um ano após o término do periodo de dez anos 
mencionado no parãgrafo precedente, não tenha feito uso do seu 
direito de denúncia, previsto por este artigo, estará vinculado por 
um novo período de dez anos e, subseqüentemente, poderá denun~ 
ciar a presente Convenção ao término de cada período de dez 
an:>s nas condições previstas neste artigo. 

Artigo 20 

1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho 
notificará a todos os Membros da Organização Internacional do 
Trabalho do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe 
forem comunicadas pelos Membros da Organização. 

2. Quando notificar os Membros da Organização sobre o re
gistro da segunda ratificação a ele comunicada, o Diretor-Geral 
deverá chamar a atenção dos Membros da Organização para a 
data da entrada em vigor da presente Convenção. 

Artigo 21 
O Diretor-Geral ãa Repartição Internacional do Trabalho co~ 

municará ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, 
para fins de registro, de acordo com o art. 102 da Carta das 
Nações Unidas, informações completas sobre todas as ratificações 
e ates de denúncias registrados por ele de acordo com as disposi
ções dos artigos precedentes. 

Artigo 22 
Quando julgar necessário, o Corpo Dirgente da Repartição In

ternacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um re
latório sobre a aplicação da presente Convenção e examinarã a 
conveniência de colocar na agenda da Conferência a questão de 
sua revisão total ou parcial. 

Artigo 23 

1. No caso de a Conferência adotar uma nova COnvenção 
que revise a presente Convenção, e a menos: que a nova Conven
ção disponha em contrário: 

a) a ratificação por um Membro da nova Convenção c.ontendo 
a revisão aCarreta a denúncia imediata da presente Convenção, 
não obstante as disposições de art. 19 acima, se e quando a nova 
COnvenção entrar em vigor; 

b) a partir da data da entrada em vigor da nova Conwnção, 
que contém a revisão, serâ vedada a ratifcação da presente Con
venção pelos Membros. 

2, A presente Convenção, em tódo caso, será mantida em 
vigor, quanto a sua fonna e conteúdo, em relação aos Membros 
que a houverem ratificado mas não houverem ratificado a Con
venção re_visora. 

Os textos em francês e em inglês do te~to da presente Con
\;cnção fazem igualmente fé. 

o texto que precede é o texto autêntico da Convenção devida
mente adotada na Conferência Geral_ da Organização do Trabalho, 
em sua qüinqüagésima quarta sessão, realizada em Genebra e de
clarada encerrada a vinte e cinco _de junho de 1970. 

EM FÉ DO QUE apuseram _suas ~~inaturas, no dia vinte e 
cinco de jUnho de 1970: 

O Presidente da Conferência, 
V. I\lanickavasagam 

o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, 
Wifred J enks 

(Às Coniissões de Relações Exteriores e de Legislação Social.) 

PARECERES 

PARECER No 1.148, DE 1980 

(Da ~Comissão de Redaçào) 

. Redação final do Projeto de Resolução n.O 145, de 1980. 
Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão aPresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n.0 145, de 1980, que autoriza o Governo do Estrudo do Fa.rá a alie
nar_ uma gleba de terras pública'5, totalizando 31.971 ha, situadas 
na Fazenda Porto Alto, no Município de Acarâ, com vistas à re
gulariza'Ção da posse e da propriedade fundiátias na localidade. 

_Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Adalberto Sena1 

Presidente - Dirceu Cardoso, Relat.or - João Calmon. 
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ANEXO AO PARECER N.0 1.148, DE 1980 

Redação final do Pl·ojeto de Resolução n.0 115, de 1980. 

Faqo .saber que o Senado Fe·deral aprovou, nos termos do- art. 
171, pa.rágrafo ú_nico, da Constituição, e eu 1 Presidente, promul
go a seguinte_ 

RESOLUÇAO N.O . DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar wna 
glcha (le terras públicas, totalizando 31.971 ha (trinta e wn 
mil, novecentos e setenta e um hec-tarcs) 1 situada na Fa
zenda Porto Alto, no Município de Acará, aos adquirentes 
que numciona. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do P.irá autorizado a alienar 

uma gleba de terras públicas, desmembradas da F'a.zenda Porto 
Alto, situada no Município de Acará, naquele Estado. com a ãrea 
total de 31.971 h a 1 trinta e um mil, novecentos c setenta e um 
hectares), constitui<io de onze lotes rurais. 

Parágrafo único. A ali-enação' será f-eita aos adquirente.;; com 
posse mansa e pacifica, cultura efetiva e morada habitual, a se
guir di.s:climins.dos, conforme processos protocolados sob n.os: 147 
a 154 e 156 Q 158, Oe-1979, no Insti:truto de Te.rr:a<:> do Pa't'á -·· 
ITERPA. 

Antônio Miranda de Oliveira 
Franci-s-cu Miranda Cruz 
Rul:--ens Francisco Miranda da Silva 
José- Miran::ta-·cruz 
Vicente 1\!i.randa Cruz 
Arthur Rodrigues da Silva 
Prs.r.ci-sco lV.!.ll'a:r.d:t de Ollyf'ira 
OSvaldo Miranda Cruz 
JOSé dos Reis Lope3 da Rocha 
J oaqtüm Miranda Cruz 
Pedro Miranda de Oliveira 

2. 910 hectares 
2. 976 hectares 
2.214 he·ctare.::: 
2 . 998 hectares. 
2 . 976 hectares 
2. 996 hectares 
3.000 hectD;.:'e3 
3 . OCO hectares 
2. 915 hectare.• 

~~-3. COO hectares 
~2. 986 hectares 

Arrt. 2.0 Esta Resoluç_ão entra _em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 1.149, DE 1980 

(Da Comissão de Rcdaçào) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 8, 
de 1980 (n.0 43/80, na Câmara. dos ;Deputados). 

Relator: Seri.ãdor Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeoo de Decreto 

Legislativo n.O 8, de 1980 (n.o 43/80, na Cãmara dos Deputados), 
que ap-rova os textos do Convênio ibero-americano de Se·guridade 
Social e do Convênio ibero-americano de Cooperação em Segurl
dad•e SOcial, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 
1978. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Adalberto Sena, 
Presidente -Dirceu Qardoso, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.149, DE 1980 

Redação final do Projeto de Deereto Legisla.tivo n.0 8, 
de 1980 (n.• 43/80, na Câmara dos Deputados). 

Faço saher que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, ................ , Presidente 
do Senado Thderal, promulgo o .seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.o , DE 1980 

Aprova. os textos do Convênio :tbero-ameriea.no de Se
guridade Social e do Convênio ibero--americano de Coo
peração em Seguridade Social, concluídos em Quito, Equa
dor, a. 26 de janeiro de 19'78. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 São OJprovados os textos diJ Convênio ibero-Ameri

cano de Seguridade Social e do convênio íbero-amerb::aiió: .(lê 
Cooperação em Seguridade SOCial, conc1uidoo em Quloo, Equador, a 
26 de janeiro tde 1978. 

Parágrafo único. A aprGvação do convênio ibero-americano 
de Seguridade Social é feita com reserva ao seu artigo XVIll. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na d111ta de 
sua publicação. 

PARECER No 1.150, DE 1980 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 142, de 1980. 

Relator: Se:g.ador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação· final do Proj'eto de Resolução 

n.O 142, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio tde Ja
neiro a elevar em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três 
milhões, setenta e quatro mll, trez~nto:; e: vinte cruz·::oL:-::-s.J o mon
tante de sua dívida consolidada internn.. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Dirceu Car
dG·SO, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canal-a. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.150, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 142, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, 'da Constituição, e eu, · ... ·-· ..... ~ ............... , 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇ!iO N.o , DE 1930 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em CrS 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três 
Ulilhões, setenta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Fede_r_a.I_ re_s_olve: 

Art. 1.0 É o Governo do Es_tado do Rio de Janeiro, nos tel"ntJs 
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 ·de outubro de 1976, do-.S~
nado Federal, auoor!zado a elevar em Cr$ 663.074. 320,0G (seiscen
tos _e ~e.ssenta e três milhõ~s. setenta__ e quatro mil, trez.entos e 
vinte cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de 
que possa: contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Ban
co do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de agente 
financeiro -:lo Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à 
implantação do Sistema Metroviário da Cida.de do Rio de Janeiro, 
através d9_ Progra~a FITURB, subprograma FErRAN, do BNH, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

.AI1t. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• !.iS!, DE 1980 

(Da Comissão de Redação) 
Redação fin.al do Projeto de Resolução n.0 143, de 198(). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projoeto de Resolução 

n.0 143, de 1980, que a:utorlza a Prefeitura de Mauá I.SP J a elevar 
em Cr$ 45.961.4?l1,2G (quarenta e cinco milhões, novecentos e .se.s
senta e um mil, quatrocentos e noventa ·e um cruzeiros e vinte 
centavos) o montante de sua dívida cOnsolidada int.erna. 

Sala das Comissões, 26 de novem·bro de 1980. - Dirceu Car
doso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Mendes Canale. 

ANE.."O AO PARECER N.0 1.151, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolu~ão n.0 143, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, ........ , Presidente, promulgo a 
seguin·te 

RESOLUÇ!iO N.0 , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco 
milhões, novecentos .e sessenta e um mil, quatrocento-s e 
noventa e um cruzeiros e vinte centavos) o montante de 

· sua dívida consolidada. 
O Senado Federal resolve: 
Ait. 1.a :«r--a Prnfelt;tmt" M'tu:l\~.cíe 1\tatt:!t, Estado de São 

.Paulo, nos termos do art. 2.0 da Re~olução n.o 93;. de ll.de oUtubro-
de 1976,. do Senado Federal, autorizada a elevar em. .......... · .. 
Cr$ 45.961.491,20 {quarenta e clnoo milhões, novecentos e sessenta 
e um mil. quatrocentos e noventa e wn cruzeiros e vinte centavos) 
o montante de sua divida consoltdada, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de. jgual valor, junto ao Banco do Estado 
de São P:>uio S.A., este na quallda.de de. agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à exeeuçãc -de 
obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as con
dições admitl'das pelo Banco Central do Brasil no .respectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra e em vigor na data de sua 
publicação. ,-
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PARECER N• 1.152, DE 1980 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resoluçáo n.• 144, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do PrOjeto de Resolu
ção n.0 144, de 1980, que .autoriza a Prefeitura Municiptll d.a Ron
donópolis (MTJ a elevar em Cr$ 122. 090.354,00 (cento e vinte e 
dois milhões, noventa mil, trezentos e dnqüenta e quatro cru
zeiros) o montante d-e sua dívida consolidada interna. 

Sala. das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Dirceu Car
doso, Presi-dente - Saldanha Derzi, Relator - Mcntles Can.a.le. 

ANEXO AO PARECE:R N.0 1.152, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 144, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, Inciso VI, da Constituição, e eu, ........ ·-· •.. _.:,_ __ ..... : ....... , 
Presidente, pr<l'!llulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , IJE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Es
tado de Mato Grosso, a elevar em CrS 122. 09U . 354,60 ( cen
to e vinte. e dois milhões, noventa mil, trezentos e cin
qüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a. Prefeitura Muuiclpal de Rondonópol!s, Estado de 
Mato Grosso, nos termos do art. 2.0 da Resolução n:• 93, de 11 de 
outubro de 1$76, do Senado Federal, autorizada ,: éievar em ..... . 
Cr$ 122.GS0.354,00 (cento e vinte e dois núlbões, novena mil, tre
zentos e cionqüenta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, j.unto ao Bancn do Estado de Mato Grosso S.A .. este 
na qu3!1iclade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação- BNH, destinado ao financiamento da implantação do Pro
jeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo prooes.so. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de su·a pu
blica~ão. 

PARECERES N•s 1.153 e 1.154, DE 1980 

·sobre o Projeto de Lei da Câmara n.• 71, de 1980 (n.• 
z·.153-B, de 1980, na. Casa de origem), que "dispÕe sobre o 
can-celament-o de penas disciplinares". 

PARECER N.0 1.153, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Raimundo Parente 
Através da !Mensagem n_o 22>1, de 1980, e na. forma do s,rtlgo 

51 d·a OCm~1tuição Flede~aJ, o Excelentls&.mo Senllm' P:residente 
da Repúblroa •oovlou à ap;reclação do Con-g1I'esso NlaciOitlia.l o pre
sen'b~ p.z-,oj•eto de L:ei, ditslpondo ~obr.e 01 ··caino.ellatme:nito das peiillllS de 
Sll'SI}Jensão e dre Iiei!Jreensã'O oo:Bridlats p:e1os se!l"VidCJCl."leS púhlicO.s ctvis 
d:a UIIlião, _a:pés o dleclli"oo de dez (10) l&nOS de tefetivo emreício 
sem a p'rr.á.rtica de ntenh uma .nova infll'laÇão. 

Na. Ex'jloslção de 1Mo,1Jivos do Eximo. Sr. Dimetor-Ge~tal do DASP 
que 'ac·cm:Panha o· P.rojle,to, é sal:LentJado que a: medd:da é m~ ex
tensão "oo:s servid:or1e3 1civ.fs de ll"e.go:'a pe·l."ll113IDM'te, i.mseridla~ de 
há mu'tto, """ RegulamenoosDiscipUn.ares <1oo Milltaroo". 

O F.rojeto f•oi aprovadJo na outra OaEJa. Legislativa:, coro pal!ie
c•er:es .favoa-áveis das .doutas Comtssôas de ContS·tLtuição e JustJ.ç:a. e 
de S:E';ITVlço Público,_ t·endo •re·c·ebido modific;açã'o nJS.. COmissão de 
Red.laçãó, .qua•nto a:o texto finaJ.. 

A tal.teraçã•o, tod:avia:, :apenas v.eio .m.elhor·ar re.sse tex.to, rto.r
nanào-o mais ·dall"o e 1nteligiv1el" sem qualque-r pvejufzo à questão 
eLe méri.to - ou seja, à fin.a·l1dade d:a. propoo.ição. 

D~ante do ,expo&to e como m-exi-stem óbices quanto ao 'SJS,pecto 
jurídicc.-c·cnstitucional, .nos.s.q :paliecer é peLa a,provaçàlo do Ptroj:eto, 
na fc-rma da rec!:ação qt:!e 'lhe deu a Câ.ma,ra dos· D<et}Jutados. 

Sala odas Oo~sões, 19 de noiíl'l€·!l;P.f9- ~~ _1~-80. -:--Aloysio ChaveS, 
Pr·e·sident1e, em ~sxre.rcício - Raimundo Parente, R:eliatoil" - 1\nlarai 
Furlan - Almir Pinto - Moacyr D;alla - Leite Chaves - Franco 
Mon toro - Murilo Badaró. 

PÀRECER N.O 1.154, DE 1980 

Da Cõmissão de Serviço PúbliCO Civil 
Relator: Senador Aderbal Jurema 

De iniciat-Iva do Senhor P,residlente da R.e;pública, nos termos 
do ,8Jr.t!go- 511 ds.. Constituição, Vlelll a ~a.me desta ·ca:sa, após ser 
lf".-XIam1nado 1e ií1Jef-€.Céi"- -a.nrovacão na Cfum3.!lia. dos !Oem.uta:dos. Pro-

jeto de :Lei objetivandÔ diSpor sobre o cancelamento de penas 
di3clpUnares. 

A :Mensagem Presidencial, que o encaminhou, .se fez acompanhar 
de E:x;po$lção de Motiws do Senhc<r Dir<>tor-~~a.l do DASP, · es
c1arec:erulo que "hav•enodo o Ml-n:hs:tério da Justiça. en-cam1tnha.do a 
este ~-pa.rbamento proposta feita p.ela Asroclação dos F1scals de 
Contribuições Pnevidenciárl"-", no sentido de o Go~ ~ 
18Ilrtre •as •Ir..~edidas que visam à comunhão nacional o oancelam•ento 
tndiscrlminado de pe.nalid.M.es disciplinatres co.r.reti va:s e o abono 
de f·a.ltas lnju;ltlf.!e,,.diaG, a Secre.ta.ri·a de Pe&SOal Civil deste De
pa.nbarn.1e.nto em.ttiu, rem sentido contrário, <Jo parecer a:ruexo, no qurul'~ 
enrtr.etanrflo, sugretl'le .s1eja apr.oveitarlo o ~ensejo _ para a ~nsáo, 
~"" secrlVddx:>Ms civis, da rceg~a ,petn113!]ente, :!J:wecrida, de há. mlllito, 
nos Regulamoo.tos D:l.sc1plioo:res dos !Miilltares, oorusoante "' qtlal 
a.s: peruas dre .su:spensão e •de repre.ensão podem C13.111JClelB.!l"-.se ap5a 
o ·doourso de dez C!O) anos de efetivo .exercício sem " prática de 
nenhuma nova. iniDação. · 

.. ·Realmente,. o ooncelan:oon.to lndirorim.i:n<lo de sançóes <fiS
clp:l!nSil'Os e o ·abono de faltas lnjllS'tlfil<lS.das ao seil'Vtl.ço coa:llStlttrem 
medid.as que, 'além de nrucJ;a terem a: '''"com"' e®ilmúo de COI!I1U-
nhão naciOOlfal, wa, VleZ que se não revestem de 
ll!enhwr.a CO<ll ·trlbulTia.m, ISiem dúv:lcl;a, pi!JXIa. o 
a.fll"ow<am<~nto 1e o conseqiíJente deswtlmuio dos que 
tim-bram em comportar-se irrepreensivelmente". 

.Alo\Silm é que o P:roj1eto estabelece ~m seu .wt. 1.• a ;p<>;ssiblli
õiade do c~anelelamento~ :a:pó.s: o decurso de dez (110) anos de efetivo 
serviço, sem a prática de qualquer nova lnfração disciplinar ou 
pena.!, d!IIS penas oo SU\I'pensão ~ de '""Pil'een>São sofridas pelos 
servtdwrea públicos civis federais. 

o § 1.0 estabelece qual a auiJor.ld,a.de compe·tente pare canoew 
a pena 1e o § 2.0 v:edla ef:ei;bms il'ertroa:tivo-s. 

Na O'Utra Crul'a do Congrresso sof.reu modificação. no qllle se tre
Jie.re ""-' vemo do § 2.0, o que, enÚI.1eta:nto, melb<>u a rua. cla.rezra. 

Considecran:do o projeto, no que ·concerne ao' méri·úo sem. óbices 
que prejudiquem a &ua <vamttação, somos p1e1Ja. ~ua aprovação. 

Sala dias COorJssões, 26 de illDV'embro de 19100. - Bernardino 
Viana, Piresitdent.e, reventUlall - Aderbal Jurema, RelSJtor - Alberto
Silva. - Raimnndo Parente. 

. PARECE N• J.iss, OE 1980 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Proj-eto- de Decreto L-egislativo n.o 19, 
de 1981) (n,0 54/80, na CâmaJ•a do-s Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Conil.ssão apresenta a redação final do Proj-eto de Decreto 
Legislativo n.0 19, de 1980 (n.0 54/80, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da Repú
blica Federativa do Bra.sll e o Governo da República da Venezuela. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Dirceu Car
doso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.O 1.155, DE 1980 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 19, 
de 1980 ( n.O 54/80, na Câmara dos Deputados) . 

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

DECRETO LEGISLATIVO N.O , DE 1980 

Aprová: o teXto do AcOrdo Cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venezuela.. 

O Congresso Nacional decreta_: 
Art. 1.0 ~ aprovado o texto do Acordo Cultural entre 13 Go

verno da República Federativa do Brasil e o Govemo dã. Republica 
da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

Art. 2.0 -Este Decreto -Legislativo entra em vigor· na data de 
sua_ publicação. 

PARECER N• 1.156, DE !980 

(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 81, 
de 1979 (n.0 431171, na Casa de origem). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao P.rojeto de Lei dia Câmara 
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n.o .81, de 1979 (n.0 431/71, na Casa de origem), que •regulamenta 
o exercíeio da profissão de sociólogo e dá outras providências. 

sala da.s Oomiosões, 27 de novembro de 1980. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.156, DE 198() 

Redação dO-- vencido para o turno suplementar d() Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 81, de 
1979 (n.0 431171, na Casa de origem), que "dispõe sobre o 
exercício da profissão de sociólo-go e dá outras provi
dências". 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O exercício, no Pais, da proti.ssão de oodólogo~ ob
serv·3Jdas as condições de habilitação e as demais exigências 1~
gais, é assegurado: 

a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologlta e Politica ou Ciên
cias Sociais, diplomados pa.r estabelecimentos de ensino superior, 
oficiais ou reconhecidos; 

b) aos diplom.adoo em curso similar no exterior, após a revali
dação ·do di.$:l-l~ma, de acordo com a legtslração em Vigor; 

c) aos lice-nciados em Sociologia, Sociologia e PoHtica oti Ciên
cias Sociais, com llcenciat.ura plena reallzruda, até a d.ata de pu
blicação desta Lei, ·em estabeleciln.entos de ensino s'U[()eli.or, oficiais 
ou .reconhecidos; 

d) aos mestres ou dout.ore. em Sociologia, SOCiologia Politioo. 
ou Ciências Soci!als, diplomados até a data de publioagão desta 
Lei, por estabelecimentoz d!e pós-graduação, oficiais ou reconhe
cidos; 

e) a:os que, embora nã.o diplomados nos terinos das allneas 
a, b~ e e d, venham exeilOOll-dto efetd.vamente, há maJ.s de •5 (cinco) 
anos, atividade de sociólogo, até a data de publicação desta Lei. 

A.rt. 2.0 É da competência do sociólogo: 
I - elaborar, superv:isionar, orientar, coordena.tr, planeja!l", pro

gramar, implantar, con,trolar, dirigir, executar, analisar oU avaliar 
estudos, trabalhos, pooquls!IG, planos, programas e projetas atinen
tes à realidade social; 

II - ensinar SOciologia Geral oú Especial nos estabelecimen
tos de ensino, desde que cumpridas as exigências l!eg~ais; 

m - assessorar e prestar consulto ria a empresas, órgãos da 
a.dminlstração púb&a direta <>u indireta., entidades e asroclações, 
relativamente à II"ealidade social; 

IV - p~>rticipar na elaboração, supervisãO;-ór!entação, coorde
nação, p}run.ej'amento, 'j)rogramação, imp!anl!:la!;ão, dJireção, -con
naa.ção, planejamento, program·ação, implantaçãoj di·reção, contro
le, execução, anál:.se ou avaliação de qualquer estudo, trR~balho, pes
quisa, plano, programa ou projeto global, regional ou setor!al, ati
nente à realidade social. 

Art. 3.0 Os órgãos públicos da administração di·reta ou indi
reta. ou ·as entidades privadas, quando encarregados da elaboração 
e execução de planos, estudos, progmmas e !pi"Ojetos OOcio-econô
núcos ao nlvel global, regional ou setorial, .manterão, em caráter 
permanente, ou enquanto .perdurar a .referida ativida:de, sociólo
gos legalmen<te habilitados, em ·seu quadro & '[Yessoal, ou cm re
gime ·de contrato PllJra a prestação de serviços. 

Art. 4.0 As atividades de sociólogo serão •exexcl<la~ na fonna 
·de contrato de trabalho, regi<lo pela Oonoolidação da.s Leis Tra
balhistas, em regime do Estatuto dos Funcionir!os Públicos ou 
como ativLdade autônoma. 

.Art. s.o A:dm.itir-se-á, iguaJ.r.nente, a formação de empresas 
ou entidades de prestação de serviços previstos nesta Lei, desde 
que ~>s mesma.s mantenham sociólogo como responsável técnico e 
não .cometam atividades privativas de sociólogo a pessoas não 
hablli tada.s. 

Art. 6.o O exercício da profissão de sociólogo requer prévio 
registro no órgão competente do Mlná.stér!o do Trabalho, e se fará 
mediante a apresentação de: 

I - documento comprobatório de co-nclusão dos cur.sos pll"evis
tos nas alínéas a, b, e e d do art. 11.0 • ou a comprovação de que 
vem exercendo a ~profissão, na foriiJJR da alínea e do art. 1.0; 

II - Cai1teÍ~a profiwional. 
Parágrafo único. Para os caros de prof!ssionahs lnclWdos Da 

alínea e do a.rt. 1.0 , a regulamrntação doo ta Lei dispOirá sobre os 
·meios e modos da devida comprovaçã:o, no prazo de ].80 (cento e 
.oltenta) d>as, a partir da data da respectiva pul>lieaçao. 

Art. 7.0 o Poder Executivo <'€gi!Üamenta>rá esta Lei no prazo 
de 60 (sessenta) <!!:as. 

·Art. 8.0 Esta Lei entra em vigor na data & sua, pub!loagão. 

Arl. 9.o Revogam-<le as disposições em conbrár!o. 

PARECERES Nos 1.157, 1.158 e 1.159, DE 1980 

PARECER N.0 1.157, DE 1980 

Da Comissão de Economia, sobre :a Mensagem n.0 247, 
de 1980 (n.0 470/80 - na origem), do Senhor Presidente 
da República,. propondo ao Senado Federal seja autoriza
do o Governo d() !Estado de Santa catarina. a elevar em 
Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro ~lhões, cento 
e sessenta e !~lois mil e trezentos cruzeiros) jl) montante de 
sua dívida. consolidada interna. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o senhor Pre
o>dente da República propõe ao Senado Federal, seja autorizado 
o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em ........ , . 
Cr$ 184.162.30(),00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e ses
senta e dois mil e trezentos cruze1·ros) o montante de· sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo jun
to à caixa Econômica Federal, mediante a utilização de r-ecursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
complementação do financiamento FAS-2519/77, concedido para 
construção e· equipamento do Hospital Regional do Planalto, no 
Municipio de Curitibanoo (SC). 

2. o empréstimo tem as seguintes condições básicas! 

"A- Valor: Cr$ 184.162.300,()0. 

B- Prazos: 
1 - de ca,.rência.: 3 anos; 
2 - de amortiZação: 12 meses; 

c - Encargos: 

1 - juros de 6% a:a., cobrados trimestralmente; 

2 - correção monetár:l.a.: correspondente a 60% do indice 
de variação da.s OR'I1Ns. 

D - Garantia: vinculação dos dispêndios do flnamciamen
to às parcelas do ICM que couberem ao Esbado nos exer
dcioo futuros; 

E - Destinação dos reewsos: complementação do finan
ciamento FAS-2 .519/77 concedido para -construção e equi
pamento do Hospital Regional do Planalto, no Municipio 
de Cur!tlbanos (SC)."· 

3. Ao processo foram anexados os seguintes elementos fun
damentals e ·Indispensáveis para análiSe da espécie: 

a) ~Parecer do órgão financiador concluindo que a operação 
sOb exame é viável econômlca e financeiram.ente; 

b) 'Lei Estadual n.0 5. 7~7, de 13 de agosto de 198(), que a.utor!za 
o Estado de santa Catarina a real!= a operação; 

-e) oE>!P<>Siçã:o de Motivoo (n.0 235/80) do senhor Ministro de 
Estado d-a Fazenda ao Ex.mo Senhor Presidente da República, co
mJID!cando que o Conselho Monetário Nacional ao examinar o pre
sente pleito, concluiu pelo deferimento do pedido, na forma do 
a11t. ·2,o da a.... n.0 93, de 1978, do Senado Federal; e 

d) Parecer do ·nepartamento de Operações com Titulas e va
lores Mobiliários - BAIJEN - favorável ao pleito. 

4. Por força das disposições contldas no art. 2.0 da Resolução 
n:o 93, de 1976, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da 
Res. n.O 62, de 1975, ambas do Senatlo Federal, haja vista que os 
reeursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social - FAS. 

5. Jl: a seguinte a poslçã:o da divida consoúdada interna do 
pleitea.nte: (Posição em 31-8-80) .(cr$ m!l) 

A - Intralimlte 4.857. 748,4 
B - Extrailnúte 7. 06(). 07(),8 
c - Operação sob exame 184.162,3 
D - Total Geral '1.'158:·874,3 
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6. Levando-s_e em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de aná
lise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Dívida intra e Integralizaç-ões. Situação extralim.ite. Op. autorizada em posterior à Limite do art. 
Posição em: curso e sob 2.0 da Res.62175 

31-8-80 exame contratação 

MOntante Global 11.917.769,2 1.461.944,0 13.379.713,2 12.392.013,4 
Crescimento real 

anual 3. 669 .154,9 556.555,2 4.22S. 710,1 3.540.'575,3 

Dispê-ndio anual 
máximo 2. 470.928,6 110.136,4 2. 581.665,0 2. 655.431,4 

7. Considerado todo o endividamento do Estado (Intra + extralimite + operação autorizada, em curso 
e sob _exame), conforme demonstra o quadro acima, seriam ultrapassados os te tos que lhe foram fixados 
pelos itens I e n do citado artigo 2.0 da Resolução n.o 62/7'5. 

8. Verifica-se, ainda, que o orçamento do pleiteante 
Cmapa III) - para o ano corrente, prevê a realização de reoeita de 
011$ 2~J. 043 . 071'. 000,00 (dedUZidas as operações de crédito) , da qual 
oerea de 29,7% ·destlnaan-se a atender ·a Jnvestim:eo:>to• com recur
soo !>l"óprioo, !'aliJo que, segundo o De:Partamen<Jo de Operações com 
TíitJulos e Val•O!l'leS Mo.biliá.rioo, .não deverá •acan:etar ao. Estado 
mado.res -pl'lessôes na. execução O•rçacrnentâl"lta d0s :próximos eXi€rei
cioo e qure sua mat~wem de poupança real é balstante superior- ao 
maior <IL'\l)êndio relativo à dívida con~aida somada ao do finan
ciamento pretendido: margem de poupança em 1980 =Cr$ 5.949,9 
mil; maior <Us,pêndlo ·aJllua.l = Cr$ 2. 581,0 mil (1984). 

9. Erutretanto, por 5e trata.r de fin!l.llc!a.mento de seniços re
produtivos, hia.verá reixlmo .aos oofl·:.e.s públicos de grande ;pamte do 
ooplt!ll! Investido, ~través doas •ec.eLtas !>l"ovenientes do uro de al
guns se.-v·iÇOiS da Ul!Údade finaneiad_a. 

10. A.tend!idas as exigências e<mstantes nrus n<>rmas vi!!"ntes e 
o <IL"JP')SSto no !Regimento Ilntem.o, esta Coml...'ISáo opirua fa\-omve1-
men.te ao pleito contido na presente Mensagem, apresentando, para 
taal!IJo, o ~guilnte: 

PROJETO DE REISOLUÇAO N.O 100, ;DE 1980 

Autoriza. o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 184.162.3011,00 (cento e oitenta e quatrO mi
lhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruziros) o 
nrontante de sua dívida consolidada interna. 

O 5elW.<io Fede•a.I. msolve: 

·Att. 1.0 ta: o GoVJeN!O do Estado de Santa Catarina, nus ter
mos do ®l1t. :\.0 da !Reso1ução n.o 93, de 11 ire owtullro de 1976, do 
Senado Federa.!, aruil:oolmdo a eleva.- em Cr$ 184.162.300,00 (cento e 
oJ/tenta e qllijlltro lllhlhões, <>ento e sessen•a e dols mil e treze.ruto.s 
eruzelrool o ·montante de sua dívida ronrolidada lniterna, a fim 
de que !l"JJ'SSL corutratar um empréstimo de Igual '>alor j.unro à 
Ca.boa. ~ FledeiML, medlante ·a wtilização de' ·reCuT\00\s do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à 
eomplement~ão do financiamento FAS 2 .. 519/71, concedido para 
constru~ e equlpamento do Hospital Regional do Fl!analto no 
MWlÜ:!pio ,_,e cu.rttlbalniOO CSCJ, obedecidas as condições admitidas 
pelo BaJnco ÇleMraJ do Brasil, no :respectivo por<>OOSOO. 

Alt. 2.0 Esta Resolução entra: em >igor na d·ata d"' sua publi
cação. 

Sala. das Co:mts.sõe!o, 20 de nol'el!lbro de 1!180. - Teotônio Vilela, 
Presldente - Lenolr Vargas, Relia:tor - Bernardino Viana. - Vi
cente Vuolo - looé Richa. - .José Lins. 

PARECERES N.0 s 1.158 E 1.159, DE 19~0 

Sobre o Projeto de Resolução n.o 150, de 1980, da Co
missão de Economia que "autoriza o Governo d& Estado 
de Santa. Catarina a. elevar em Cr$ 184.162.300,00 (cento 
e: oitenta e_ quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e 
trezentos cruzei.J:os) o- montante de sua divida oonsoli~ 

dada interna". 

PARECER N.O 1.158, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e .Justiça 

Relator: Senador Lenoir V argas 

!lipr~do pela. C<JQ:nissão de Ec<momta, o l>l"Oi<>to de lleoolu
ção em 'eJ<llliine, a,ntor~a o Govero<> do Estado de sa..ta Orutaorina., 
nos termos do a.rt. 2.0 da IEl!esiOIU'Ção n.o 93, de 11 de outubro de 
1976, do Sem!do F1ederal, a ·elevar em Cr$ 184.1e2.300,00 (ewto e 
oitenta. ·e quatro milhões, cento e. sessenta -e .dois mil e ltreZlelllt.os 
oruzeiro-s) o moortante de sua dívida OOIJ.OOl:LciradJa inttema, a fim. 
de qoo lJOSSaJ rontratau- um empréstimo de igw!ll! valor jumo à 
Caixa EcO!nômlea Fooeral, mediante a UJtilização de l'reW:SOO do 
Fundo de Apoio a.o Desenvolvimento Social - FAS destinado à 
complementação do financi-amento FAS-2.S19/77, cÓncedido para 
constl")lção e equipamento do Hospital Reg\onal do Planalto, no 
lMwnlc>pio de eurltibanoo (SC). _ 

2. Enquadra-se a operaçãonodispostonoart. 2.o da Resolução 
n.0 93, de_19'76 (.Wterou •a Resolução n.o 62, de ln5), pois o.s a:ie'
=~::.rao provenientes do FAS, e, dessa forma, considerada ex-

3 . .&nexo ao processado, •enoo"'t"am"""e a- ~posição de Mo!Jivre 
111.. o 235/80 do Senhor Mllnl.stro de Estado da Flazenda, os pa.receres 
do Conselho Monetário Nackmal e do Bacnco centMI do B,a&.l 
e as informações !>l"esta;dJas pelo <>1'glalllism.o f.manclaldor, todos fa-. 
vorá'>ets ·ao deferln:!Jento da p~erente operação, ruosJ.m como S1ll3. 
autorização, ,aJtravés da lJei. n.0 •5. 747, de 13 de agosto de 19lÍO do 
Estado <1e &mta: catarlnia. ' 

4. Há a iL"e.ssaltar que o ;projeto_ obedeceu o dll;,posto no a:l1t. 42, 
item VI, d\l. 1J<J<rmtlrtuição; atendeu "<'S normss legais (Reroluçõea 
n.<>s 62, de 19~5. e 93, de 1976•), e, ainda, o estabelecido no Regi
mento Coa:l1t. 106, ttem mJ. 

5. Ante o .exposto, opinamos no senti elo da nol'lll<al tram1ta:ção 
da matérla, uma vez que é eonstitucloiQia.l e juxidlca. 

Sia1Ja das Coill1issões, 20 de novembro de 1~$0. - Aloysio Chaves, 
P.res\ctente em 'exercício - Lenoir V arga.s, !!l.elMor - Be!vídio NlDles 
- Moacyr Da.lla '- Almir Pinto- Aderba1 Jurema - Raimundo 
Parente - ~ugo Ramos - Franco Montoro, oom restrições .. 
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PARECElt N.0 1.159, DE 198g 

Da C-olln.i:Ssão de Município-s 

Relator: Senador Lenoir V argas 

.A OontiJssão de Ec:on10n11a, oomo conclusão de seu il)are'Ce·r sobre 
a Mensagem n. 0 247, de 1980, do Senhor Presidente da República, 
.a.pl">esentou p·roj.e1to de neEOlução que, autoriza: o GoV1eroo do Estado 
de Santa Catarina, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado F1edel'lal, a eleva'!" em ........... . 
Cr$ 1~4.162.300,00 (cento e oitenta ,e qua.tro-in.Hhões, c:ento e ses
sent9. 'e doi:s mil :e treze.nros cruzeiros) o mPtl!tant.e de sua divida 
con-~olidiad;ru interna, 1a f:ím 'de qUte .polS.sa cront~atar u:m. emprés.timo 
de igual va1or, .j.Ulllto à .Gaix.a Eccnõmica F·~:deral, mediante a uti
lização de re'CU1'1SOS do Fundo de Apoio ,ao Desenvolv·im-enio Socla1 
- FJ\6. 

2. Na forma do ar:.t. 2.0, item IV, da Resoluçãa'll, 132, de 1979, 
d!o Senado F001el'lal, .as propos~ções que 1envolV1am ope;ra:çõe,s._ de 
oréd1to internas ,e e»bernas, de qualquoer n:a.rtUJ'Iez~ em qUie um 
ou .mais municípios sejam parte interessada", deverao mereceres
tudo- ·e patrec~r desta. COm1ssão. 

3. O ,proj:eto reJll __ pa.u.tra es~tá ~la.cionaOO Oõfu :a complemen
it·aç-áa. de r.ecUJ:'ISOS fill!a.n•ce::irr'os pa-ra a conclusão do Ho~Spirtaà R.e
glonal do Pla·nalto, no Município de Cu.ritibaM5 (SC), concedido 
anteriormente ,pe:o m.etSmo Õl',gão finrunciador -- Caixa Econômica 
Fle·ãier.a;I -e com :a. mesm1a fontte de recur,so:s - Fund!o de .Ajpoio 
ao Desoenvolvime•nto Social - FAS. 

4. Os reel.lii'oos setrão tomados pe1o Gov:emo do Es.tado de s~arnta 
-Oaltarin·â., responsáv.ei pelo ·r:e.s&aa:"cimento, e tra.nste:ridos .pal!'la 
aquela m'llttl•itcipal.fdadle. 

5. No mérlto, '"' com[plementação de tal €mpél:\eendime,nto virá 
t.ra:ze.r ·melho:roo: condições sa.nitáJrLas ·e m.édi.cas p-a:r:a o .município· 
de Cruritibanoo e p:JJI'Ia toda. 1a sua área de .infltre.n.ç_ia. .ecar11Ômi.ca. 

11. ~las il'azóes "xpo~tas, romo.s pela. apro-,.ação do projeto de 
resolução de au.torita da Com.i:ssão de Eoonômica, o::ra. oob nosso 
exwne. 

Sa.~~a das Oomissõ.es, 26 de novembro de 19.80.~-0restes Quérda, 
P.resld:ente, •em e~e.rcircio - Lenoir Vargas, :Relato·r - Ju.tahy Ma
galhães - Raimundo Parente - Aderbal Jurem.a - Murilo Ba
daró - José Sarney - .Moac.yr Dana - A!mir _f'ip:to. 

PARECERES N•s 1.160, 1.161 e 1.162, DE 1980 

PARECER N.0 1.160, DE 1980 

Da Comissão de Economia.. Sobre a .i\iensagem n. o 24.8, 
de 1980 (n.0 471/80 - na origem), do Senhor Presidente 
da República submetendo ao exame do Senado Federal, 
proP'QSta no sentido de (!Ue seja autorizado o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 260.459.600,00 
(duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqüenta. e 
nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Na forma do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da 

República encaminha ao exame do Senado Federal a E~posição de Motivos 
n9 23~, de 1980, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com 
o pleito do Governo do Estado de Santa Cataririi, no sentido de obter a ne
cessária autorizaçã.o para que possa elevar em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e 
sessenta milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil e s~iscentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS; destinados 
com os seguintes valores e objetivos: 

A- Valor: Cr$ 16.517.600,00; 

Destinação: implantação de 3 ctrêsJ Centros Sociais Urba
nos do tipo "C", nos Municípios de Blumenau, Lages e .Join
ville. 
B- Valor: Cr$ 58.600.000,00 

Destiua.ção: construção e equipamento de doze e:scolaos para 
excepcionais ·e da sede prôpria da Fundacão Catarinense 
c"~c Ednc~ção Especial. · 
C- Valor: Cr$ 185.342.000,00 

Destinação: Construção e implementação de um centro in
tegrado de cultura em Florianópolis (SCJ, que funcionará 
em articulação com os órgãos educacionais de primeiro e 
segundo graus. 

2. Segundo os pareceres apresentados pela Caixá Econômica 
Federal, as operações de crédito em exame são viáveis ecoriômica e 
financ·elramente. 

3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e refe
rências prlncip::;üs: 

a) .Lei n.0 5.6~1, de 20-11-79, autorizadora da operação de 
Cr$ 16.<117.&CU,CO; 

b) J:.ei n.o 5. 747, de 13-8-80, autorizadora da.s operações de 
Cr$ 58.60C.GOO,OO e Cr$ 185.342.000,00 . 

c) Exposição de Motivos (IElM n.0 ~/80) do Senhor M!nlstro de 
Estado da Fazenda ao -Exmo. Sr. Presidente da República co
municando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciàr as· 
propostas, manifestou-s>S: favoravelmente aos pleitos, formulados 
conforme o art. 2.0 da Res. n.0 [13, de 1976, do Senado Federal; 

d) pareceres do Banco Central do Bra.sll - D€partamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários que concluem pelo 
deferimento do pedido. 

4. Tratam-se de financiamentos a que por força das dtsposi
ções contida.s no art. 2.0 da Resolução n.O 00, de 11-10-76, do Se
nado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Reso
lução n.0 6;2, de 28--10-75, da mesma Casa do Congresso Nacional, 
haja vista que os recursos a serem repassados provêm do F.AB. 

5. T·endo em vista determinação desta Comissão, para verifi
cação da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionado à 
divida intralimite a parcela da dívida extralimite. 

6. Assim, de acordo com o balanço de l$7-9, des·contadas as 
operaçô~ d-e cflédito realizadas, teríamos uma receita liquida de 
.Cr$ 13.2,92. 443,5 m!l, que corrigida até a época da análise pelo 
Banco Central do Brasil (índice: 1,21505) elevaria o valor da receita 
para Cr$ 16.62~ .2H0,6 miL 

7. Com a receita líquida corrigida, os llmites do art. 2.o da 
Res. n.O 62/'l'5 (Dívida lntralimite) - seriam: 

I - Montante Global 
II - Crescimento real anual 

m ,..J- Dispêndio anual máximo 

11.625. 540,4 mll 
3 -~~<1.440,1 mil 
2.400.33D,1 mil 

8. Considerada a soma da Dívida Intra+IExtralimite, esses 
itens atingiriam os valores: (pos: 30-6-80). 

I= 
~rr = 
III= 

IO.!H7 -879,7 mil 
a .172 :so3,S mil 
2.221.471,0 mil 

9. Adicionada as operações sob exame + integralizaç5es + 
operações autorizadas, esses itens atingiriam os valores: 

I= 
LI= 
III= 

11.635:540,4 mll 
3.3&1.440,1 mll 
2.493.330,1 mll 

lO. Verifica~se, assim, que seriam ult1·apassados os tetos que 
lhe foram fixados .P·elos itens I e H do art. 2.0 da Res. n.O <00, de 
197•5. 

11. Como se trata de operação e.x.tralimit~ à operação em 
pauta não se aplicam os limites da Res. 62/715, tendo sido feita a 
análise da dívida como um t(ldo, apenas para limitar, em alguns 
casos, o endividamento acel·erado de alguns EstOOos e Municípios, 
agora. sob m-elhor controle. 

12. A favor da op·aração em exame, temos os seguintes argu-
mentos, constantes do parecer do Banco Central do Brasil: 

"O orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a 
realização de receita de Cr$ W. 043. 0~1. 000,00 (deduzida.s as 
operações de crédito) da qual cerca de 29,7% destinam-se 
a atender a investimentos com recursos próprios, fato que; 
segundo o Departamento dé Operaçõés com Títulos e Va
lores Mobiliários, não deverá acarretar ao Estado maiores 
pressõss na execução orçamentária dos próximos exer
cícios. 

- Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior 
ao maior dispêndio relativo à divida contraida somada ao 
do financiamento pretendido." 

12. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimento In
terno e nas normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido 
na Mensagem do Senhor Presidente da República, na forma do 
seguinte: 

PR()JgTO DE !R.ESO!LUÇAO 1<.0 151, DE ,1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em Cr$ 260·.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, 
quatrocentos e cinqüenta. e nove mil e seiscentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida. co_usolidada interna. 

o Senado Federal ,ce.soh;e: 
Al't. 1.0 E o Governo do E;tado de S.aJllta Oata.rlna, n<liS ter

mos do a.nt. 2"a da Resoluc;áo n.0 93, de 11 de outubrO de 1976, do 
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Sena·do F<xie~al. ,awtor!zado "' ·elev~ em Cr$ 260.459.600,00 (du
Zlentoo e sessenta milhôes, quatroce-nto,s e cl.nqüem.ta e n:ove mil 
e sei.scem.tos cr:uzeiros) o mon.'ba.nte de iSua divida conrolid!ada. in
terna, a fim de que possa. contratar .empréS~timos de _igual va~or 
global, junto à C"'lxa Econômlca Fe•derSil, mediante a utilização 
de rEcursos do_ F_U:ndo -de A1poio .ao Desen,-olvill!_ellto Social - ,FAS, 
sendo: Cr$ 16.511.600,00 (dezesseis milhões, quinhentos e dezessete 
mil 'f' seiscentos ~~ruzeirosJ pa,t:a impl·anvaç.ão <ie 3 (1Drê.::.) Cenu·-01::.: 
Saciaâ:s Urba1no.s rdo tipo "C'' nos. ,Municípios de Bluunenau, Lages e 
Jolnville; c~ 58.600.00.0,00 (clnqüenta e olrto illillhões e seiscen
tos mil eruzciros) para a construção e equipamento de 12 (doze) 
esc.o·as .pa·r·::t exc~pcionais :e da: sede própria da Fundação Oatari
r.·E-m·e de Edueaçã·o Es•pedal; e C~ 185.342. 000,00 (cento e oi·tenta 
~ c:!nco milhões, tr:ezentos e qua:renta e -dois m11 cruzeLros), paxa. a. 
c·on~t.rução -e implementação dre um cent.oro integrardo de cu1t~a. 
em Plo:"l:~.,_,né;!):;U:: (SC), qu~ fun-c:·Qina:rá em .a!'lticulação 'COm os 
órgão educacio.nais de p·rimeir:> e ,zegund..o graus ohed!ecid1as as 
condiçõ-es r.dmiti:las pelo B1nco Central do Brasil, no respectivo 
p:-o-cesso. 

,Ant. 2.0 Esta Rewlução entra em vigor na data de sua pu
bUcação. 

Sal•a das CoiiÚ!Ssões, 20 de novemb:ro dle 1980. - Teotónio Vi
lela, Presidente - Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana - Vicente 
Vuolo - José Richa - José Lins. 

PARECERES N.0 s 1.161 E 1.162, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução- n.0 151, de 1980, da 
Comissão de Econo-mia que "autoriza o Governo do Estado 
de Santa Catarina e elevar em Cr$ 261). 459.600,09 (du
zentos e sessenta. milhões, quatrocentos e cinqüet;tta e nove 
mil e seisl:entos cruzeiros) o montante de sua d1vida con
solidada interna". 

PARECER N.0 1.161, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relat.cr: Senador Lenoir Vargas 

o Senho-r ·~esi>dente dJa Repúbllea, na forma do disposto no 
art. 42, item VI, d·a CO'DSit~tuiçãJo, subl_Iltete ao 'e.xame_ do Senado 
Federal, pti'opo~Sita: no s.enrtidO de que seJa o Governo j:o ~t~o ~! 
San.t.l. Catari.!Ila, nos termos do a·r.t. 2.0 d_a_ ~esoluça'o n. , 
11 d~ outubro de 1976, do &cr>ado Federal, ·";Ul~_rlz"<io a. elevar em 
Cr$ 26.0.459.600,00 (duzentos e sessenta milhoes, quatroce~tos e 
cinqüent,a •e no-ve mil e s:·eisc:entos cruzetros) o mm:11tante de ~a 
dívida ocnoo-::f.drud·a interna, a fim de que pooSla ccn.~ata,r emp;r -
timos d1a igual va.lor global, junto à Daix:?, Eco~mica Feder~~ 
l'l'l'Nli·ante a utilização de kl'lecu.rsos do Fundo de Apoio oo ~. 
vo!·;tm~to Soc1al-·FAS, sendc: Cr$ 16:517.600.00 (dezesselS ml
lhões quinhentos e deze.:s:ete mil e .sei.sc~enrtos cruzeiros) PM'a a 
implà-ntação de 3 (três) CentrQ·S S.ocialis.Urb~o~ do Tipo ''G" nos 
\muuidpics de, Blummau, Lag<J> .e Jomv1He, .~ 56._6()0.000,00 
rdnqüenta. -e cito milhães e seiscentos mil ?fUreE'OS) para a cons
trução e equipa.mento de 12 r·doze) e.soo1as para ·e-xc~pct~n.ais .~da 
.sede própria dia FunJdação Cat.arinens;e de Ed:Uc~çao ~ e 
Cr$ 185.342.000,00 ccento e oitenta e dnco n;,ühoes, trezem.~ã~ 
qu3.1re·nta e dois mH cruzeir.a<S), pB.IIIa !J, con.sltruçao ~ implemeil! -
é.e um· centro integrado de cultura em FJ,orianopolls (SC), que 
func!on&rá em a<>ticulaçãl:> eom os órgão~ edu~ais de prlmeilro 
e segundo graus. obedecid-as . as cond1çoes arlm1·t1da:s pelo Banoo 
Central. do Br.asll, no r1espeeblvo proce.s..<o. 

2 Tendo ·e·m vist~ _ :as ditsposições do ®nt..: 2.0 da. Resolnç~ 'n. 
0 

93 <!e 1976 do sen"'do Federal, às oparaçoes em '!""utao ~ J: 
a);Í'i<>am 03 :uinites fm"<io.s pelo !lll't. 2.0 ---oo ReSo1uçao n. • 
1S75, <tosta ,casa, haj·a vista que "" recursos ~ setrem repassaldos 
provém do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e, dessa for-
ma, consideradas extralimites. 

3. A propo.Sta está -truida com a EX'jJOISiçõ,o de Motivos do 
Senhor :M1mstro de 'Elstado <la I'll>zenda (EM :-: n.0 234/80), <l:!"' 
~encaminhou os pa·reoen:!s <lo <;'Onselllo ~net&rio N~. e (10 
BaÍlC<> Central do B:ro..<il !avorave!s •ao pedddo em exame, e alnda, 
a Lei n.o 5.631, de 20 de novembro de 1979, autorl2adora da pre
.sente ç.peração. 

4. A· mensá;gem· Qbedleceu o disposto <DJO art. 42, item1 VT, da 
Constttui-cão as norm·as vig.enttes q~:e regulam GJ matéria \Rie&. n.O 
62, de 1975, e Res. n• 93, de 1976) e o estabelecido no Regimento Interno (art. 
106, item II). . _ 

5. Face o expooto, opinamos no sentido da normal tranuta.ça.o 
da matéria, uma vez que comrtl•tucion.al e juridioa. 

E' ala da3' Comissôes, 20 de novembro de 1980.- Aloysio Cbaye:;, 
Prtesidente em exercido - Lenoir Vargas, Relator - Helvulio 
Nunes - Franco Montoro, com .restrtções - Almir Pinto - Aderbal 
.Jurema - Raimundo Parente - Hugo Ramos - Moacyr Dalla. 

PARECER N.0 1 162, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Vem ao ·exame de~ta Comissão o projeto de resKJlução da Co
missão de Economi-a do Senado Feder;al, ~amo conclusão d~ seu 
ptJ.rec.er sobre a Mensagem n.0 248/80, do Senhor P<residente da 
República, que autoriza o Gove.rno do Es;tado de Sa.nta Catta.rina 
nos termos do a:rt.. 2.0 da: Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado li'ederal, .a elevar em Or$ 26G.459.600,00 (duzentos 
e sesS~EIDta milhões, qua,trocentos e cinqüenta. e nove mil e seiS
centos cruzeiros) o montante de sua. dívida. oonsoUdada interna, a 
fim de que ·poo:sa COtllltrata:r rem.préstimos de igual valor globall, 
junto à Cail<a Económica Federal, mediante a utll!oo.ção de 100-
cursm do Fundo de Apoio ao nesenvolvim<mto SOcial - FAS, 
sendo: C~ 16.517 .600,0() (dezesseis milhões, quinhentos e deze.sete 
mil ·e seiscentos "'"uzeiros) ,para a implantação .di€ 3 (três) O""'tros 
Sociais Urbaon:os do Tipo- "C" •nos mtmicípios de Bl•umenau, Lag\es e 
JolnvUle; ~ ·58.600.000,00 (cinqüenta. e <>!to milhões e seiroen.tos 
mil cruzeir.as) par-a. a con.s•trução e equipamento doe 12 (dooe) es
colas para exeepciona.is e da sed.e pr&pria da Fundação Oaltari
n.en.se de Educação Especial e OrS 185.342.000,0() (cento e oitenta 
e cinco milhões, ·kerentos e qua.renta; e dois mil cruzeiros), pruro. 
a co~sta.-uçã-o- e impl.em-entação de um centro integradJO de cultum 
em Floria.nópolls (SIC), que fWleion,rurá ·em M!;iculação com os 
órgã~3 educacionais de ,primeiro e S'egu:ndo gra.us, obed:ecid'3JS as 
ccndições: admitidas pelo Banco CenDral do &asil, no ~peotivo, 
processo. 

2. A ,proposição mereceu d·a COmissão de Constituição e Jus
tiça encaminhamento favoráYel, no que diz re:speito aos :aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e ~écnica legislativa. · 

3. A operação d-e orédito, oh]'eto da present;, awtorização,._ell
volYe Blumenau. Lages. Joinville e ·Florla:nópolis-, razão pe·La qu&l 
a. ma.téria é submeti® à "P"eciação de!ite ó•gão téc<nioo, ao qual 
incumbe, dentre outros asmmtos, opinar sobre prOjJOSições pe<I1ti
nentes a ''<>perações de cxé<llto, internaiS de eoo11ern<ls, de qualqu<>r 
·natureza, em qJre um ou mals :Municl]>los sejam pa.Ttte !n!Jermsada". 
(a<'l,. 2.0 , item IV). 

5. Ant-e o exposto, opinamos ·pel"' aprovação do presente Pro
jeto de !Reoo1ução. 

Sala da.s Comissõie.s, 26 de novemMo de 1980. - Orestes Quér
cla, Bresód~nte, em elreDCicio - Lenoir Vargas, iRietla>tor - J'utahy 
Magalhães - Raimundo Pa.l"'nte - Aderbal Jurema - Murilo 
Badaró - José Sarney - Moacyr Da.lla - Almir Pinto. 

PARECERES N's l.I63, 1.164 e 1.165, DE 1980 

PARECER N.0 1.163, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 24-9, 
de 1980 {n.0 469/80, na origem), do Senhor Presidcn:t,e rla 
República, propondo ao Sená.do Federal seja autorl:tádo o 
Governo do Estado do Aere a elevar em Cr$ 192.000.000,00 
(cento e noventa. e dois milhões de cruzeiros) o mantante 
de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Lins 

o Senhor Presidente da República enea.mdnha ao exame do 
Sen"<io Fede·ral (~t. 42, item VI, da· Constituiçâl:>), propoota no 
sentido de que o Govemo <lo Est.ado do Acre seja autorizado a ele
v"'r em O.r$ 192 . 000. OOil,OO (cento e noventa e dois milhões de cru
zelros) o montante de sua dívida consolidada. interna, a fim de 
qoo possa. oontra.bar empréstimo jll!Ilto à Caixa Econômica Federal, 
medlante a utilização de recursos do Fundo dle Apoio ao De
senvolvimento Social - FAS1 destin.a'do à construção e reforma 
da red-e ho..c.opitala'l" do interior daquele Estado, 

2 . As caracteristieas da operação são: 
"A - Valor: C~ 192.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 a:noo; 

C - Encargos: 
1 - juros de 6% a .. a., oobra.dos trlnl<!strlalment.e; 

2 - co~reção monetária: 20% do índice de varlaçro das 
ORTN; 
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D - Garantia: ~vilWUlação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (IOM) ; 
~ - Destinação dos recursoS: construção e reforma da re
de hospitalar do Interior daquele Estado." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
operação õe crédito eob exame é viável econõmioo. e flnan.ceira
men'be. 

4. O .proc.,so é acomprunllado dos seguintes· <.!ementas prin
cipais: 

a) Lei n.0 701, de 30 de maio de 1980, autorizadora d·a ope
ll"ação; 

b) ExpOSição de Motivos (EM n.O 237/8()) do Senhor Mlnis,ro 
<!e Est"do da Fazenda ao Exmo. Senhor Bresidente da República, 
oomunieando que o Conselho Monetário Nacicnal) ao -apreciar a 
proposta, m.anifestou~S"e favoravelmente ao pleito - formulado 
conforme o art. 2.0 da Reoolução n.O 93, de 1976, do Senado Fe
deral; e 

c) Parecer do. Banco_ Centrlal d.o Brasil .-;-. Departan1.znto de 
Operações com Títulos e Valores :Moblliàii.oS ~ favorável ao pleito. 

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central 
do Brrusil, desta-camos os seguint·es itens pan-a a análise da eapa
cldade de paga.m.ento da entidade: 

5.1 Dados reiatlvós ao balanço de 1979. 

RECEITA ARRECADADA 

Dl- Total 
D2 - Opemções de Crédito 
D3 - Líquida (DI - D2) 
D4 - índice de Correção 
D5 - Receilta Líquida Corrigida (D3 X D4) 

1.454.925,2 
12.234,0 

1.442.691,2 
1,3318 

1.921.376,1 

5.2 Limites Operacionais (art. 2.o da Resolução n.o 62/75). 

El - M.roltante Global (70% de Dõ) 1.344. 963,3 
E2 - Crescimento RaaJ Anual (20% de D5) 384.27,5,2 
E3 - o:spêndio Anual Máximo (15% de D5J 288.206,4 
E4 - Responsahilldade por Títulos (35% de D5) 

5.3 Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 31~8-80. 
A) In trallmite 
B) Extral!mi úe 
C) A Integrallzar 
D) Operação sob EXame 
E) Total Geral 

212.744,7 mil 
7.341,5 núl 

192.000,0 mil 
412.086,2 mil 

6. Levando-se em con1la, entretanto, a soma do endivl<!amento intra e extra limite, para efeito de anã1l8e 
;obre a oapacidadede pagamento do postul<mte, tería.m.o.s a seguinte situação: 

Dívida intra. e 
extralimite. Operação Situação posterior Limit.. do 
Posição en1 sob art. 2.0 da 

31-8-80 e valores exame à contratação Res. n.O 62/7 5 
a integralizar 

Montante global .......... _ . 220.086,2 192.000,0 412.086,2 1. 344. 963,3 

Crescimento real anual .. 75.050~~r 100.000,0 175.050,7 384.275,2 

Dispêndio anual máximo ... 21.557,4 19.260,0 40.817,4 288.20&,4 

7. Considerado todo o elldivldamento ao Estado (intra+ extralímlte + operação sob exame), conforme 
demonstra o quadro acima, ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado artigo 2.0 da Resolu
ção n.0 62/-'1'5. 

~. Além da característica da Qlleração - extralímite - e segundo cone!Ulláo do Departamen,to 
de Operações com Títulos e Valores iMol>!llárlos, a assunção do compromisso sob exame não deverá acar
retar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exerc!eios, tendo em vista a comparação do 
cronograma de dispêndios (1980/89) com a receita ll<iuida corrigida do ano de 1979. tomada como base 
de estudos. 

9. Atendidas as exigências das 'normas vigentes e as diSPo
sições do Reglriiento Interno, concluim<J,s pelo acolhímento da ;ljre
srente mensag-em, na fonna do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 152, DE 1980 
Ant..oliza o Govem.o do Estado do Acre a elevar em 

Cr$ 192.MO.OOO,OO (Cel\to e·,.,venta e dois milhões de eru
t:eiros) o montante de sua dívida consolidada. interna. · 

O Senado Fedeii;l>l resolve: 
Art. 1.0 li: o Governo do Estado do Acre, nns Wrn:!QS do are; 2.0 

da Reool:ução n.0 93, de 11 de out.ul>ro d" 1976, do Senado Federal, 
"Ulorizado a elevar em Or$ ·192.000.000,M (cento e noventa, e "dois 
núlhões' de cruzeiros) o montanlle de sua dívida COilS'O!idada Inter
na, a fim de:que possa contr"'tar um empréstl'mo de !gwal valor, 
junto à. CaiXa Eeonômica. Federal, mediante a utilização de .re
cursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento &cla.l - FAS, des
tlnooa à. Cllrulbrução ~ e reforma da rede ho:pitalar do lnteri<>r da
quele EStado, obedecidas as condições -tidas pelo Banco Cen
tral do Bra.sll, no respectivo proce.sso. 

Art. 2.0 Est.a Resolução entra 'em vigor na data <le sua l>U-
bl!cação. ~ · ~ 

Sala.. das Ooml.ssóes, 20 de novembro de 1980. - Teotônio Vi
lela, Presidente - José Lins, !Relator - Lenoir Vargas - Berna:r
dino Viana - Vicente V_uolo - José Richa. 

PARECElUB N ... l.164 E 1.165, DE 1980 

SG~re o Projeto de Resolução n.0 152, de 1980, da co ... 
.missão. de Economia, que f

4a.utoriza o Governo do Estado · 
do Acre a elevar em Cr$ 192.0M.OOO,OO (cento e noventa e 
dois tnllhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con-
soUdada interna". · 

PAREC.,:lt N.0 1.164, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Moacyr Ilalla. 

Pelo presente Proj~to, de Res.ç>lução da Comissão de Economia 
do Senadp Federal, como conclusao de seu parecer sobre a Mensa
gem n.0 249, de 1980, do Senhor Presidente da Rep{tbllca - art. 
l.O - ué o Governo do EStado do Acre, nos termos do art. 2.0 da 
Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
a.utorizado a' elevar em Cr$ 192.000.000,M (cento e noventa e dois 
m!lhões de cru~~lros) o. montante de sua divida consolidada Inter
na, a fim de·~ que pQSsa contratar um empréstimo de Igual valor, 
junto. à. Caixa Eeond!lúca Federal, mediante a utll!~ação de recur
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvbnento Social - FAS, destina
do à. eonstrução e refOl'Illl\ da rede hospitalar do Interior daquele 
Estado ... " 

O pedido de autõrlzação foi formulado nos termos preceltmido 
no parágrafo único do art. 2.0 da. Resolução n.0 93, de 1976, do Se
nado Federal, implicando, por conseguinte. a não observância dos 
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limites fixados pel<l art. 2." da Resolução n."· 62, de 28-10-75, da 
mesma Casa do Congresso Nacional. 

2. Cogita-se, portanto, de operação financeira com recursos 
provementes da Caixa Econômica Federal (FAS), conforme de
monstra a Mensagem n.0 249/80, do Senhor Presidente_ da Repú
blica e os demais instrumentos que a acompanP,am: Exposição de 
Motivos do Ministro de Est_~do Ç.a Fazenda; ~~re·cer favorável do 
Conselho Monetário Nacional; Parecer favorável d?- Diretoria do 
Banco Central; Parecer favorável do Depai"tamentó cte Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários (BACEN) ; e a Lei n.O 701, de 31} 
de maio de 1980, daquele Estado, autorizadora -da presente ope
ração. 

3. o Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b, que, 
por proposta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal 
"fixar limites globais para o montante de sua_ dívida consolidada 
dos Estados e Municípios (ConstitUição, art. 42, VI)", e, no art. 415, 
"que tal matéria será objeto de Resolução do S_enado, com t~ami
tação própria aos projetas dessa natureza". 

4. A Comissão de Economia da Casa, apreciando a matéria, 
no âmbito de sua competência regimentãl1 apresentOü e- aprovou o 
presente projeto de resolução, que ora é submetido ao estudo deste 
órgão técnico. 

5. Trata-se, como se vê, de proposição elaboradã consoallte 
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos as
pectos de constitucionalidade, jurldicidade e técnica legislativa. 

s'ala das Comiss~ 20 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em eXercício - Moacyr Dalla, Relator - Belvídio 
Nunes .....:. Lenoir Vargas - Hugo Ramos - 'Raimundo Parente -
Aderbal Jurema- Almir Pinto - Franco MontQro, com restrições. 

PARECER N.0 1.165, DE 1980 

Da Comisão de ~lunicipios 

Relator: Senador Almir Pinto 

yem ao exam~ desta COmissão o Projeto de Resolução da Co
mi.ssao de Econonna do Senado Federal, como conclusão de seu pa
r~ce~ sobre ,a Mensagem n.0 249/80, do Senh_o_r Pre_s_~dcnte da Re
publlca, que, pelo art. 1.0 , "é o Governo do Estado do Acre nos 
termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de '1976 
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 192.000.000,0Ó 
(Çe!lto e noventa e dois milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dlVIda consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal me
diante a utilização de reçursos do Fundo de Apoio ao DesenVolvi
men~o Social -:- Fi!I.S, destinado à construção e reforma da rede 
hospitalar do Interior daquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil. no respectivo proc_esso". 

2. A proposição mereceu. da Comissão de Constituição _e Jus
tiça o encaminhamento favoravel, no que diz respeito aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e técnica _ _l_egislativa. 

3 .. A operação de crédito, objeto. da presente autorização, en
volve Interesse direto de vários municlpios do Estado do_ Acre razão 
pela qual a !llatéria é submetida à: apreciação deste órgão técnico. 
Tendo ezp. Vlsta, ainda, a Resoluçao n.o 1132, de 1979 que criou a 
Comissão de Municípios, cabe a este órgão técnico 'opinar sobre 
proPosições pertinentes, entre outras de Hoperações de crédito, in
ternas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais Muni-
cípios sejam partes interessadas". (Art. 2.o, item IV.) -

4. Ante o_ exposto, opinamos pela aprovação do presente Pro-
jeto d~ Resolução. __ 

Sa1a d.as Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér .. 
ela, Presidente, em exercício- Almir Pinto, Relator- Jutãhy Ma
galhães - Lenoir Vargas -Raimundo Parente- Aderbal Jurema 
- Murilo B"'daró - José Sa.rney - Moacyr Dalla. 

PARECERES N•s 1.166, 1.167 e 1.168, DE 1980 

PARECER N.0 1.166, DE 1980 

Da. Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 252, 
de 19f,O (n.0 472, de 1980, na erigem) do Senhor Presid_ente 
da. República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a. Prefeitura Municipal 
de Ceres (GO) a. elevar e~ Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, 
quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Rela to r: Senador José Lins 
Nos termos do _ _a_rt. 42, item VI, da COnstituigão, o Senhor Pre

sidente da República encã.minha ao exame do Senado Federal plei
to da Prefeitura Municipal de Ceres CGO) Q.üe opjetiva contratar, 
junto à Caixa Econômica Fed~ral. mediante a utilização de recur-

sos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social, a seguinte ope
ração de crédito: 

"Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 8.479.600,1}0; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 --de amortização: 12 anos 
C- Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária de 40% do indice de V·ariação das 
ORTN; 

D- Gara:ntia: vinculação de_ cotas do Im~posto sobre a Cir
culação cfe Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: Construção de 6·.806 m de 
meios-fios e 1. 590 m de esgotos pluviais e implantação de 
1 posto de saúde, 2 escolas (uma de primeiro e outra de 
segundo grau) e 1 lavanderia pública." 

o conselho I\1onetário Nadonal _pronunciou-se favoravelmen
te ao _pedido por entendê-lo t§cnico e financeiramentE! viável, não 
devend_o os sêU.s encargos· gerar maiores pressões na execução orça-
mentária dos próximos exercícios. - - -

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a aprovação da casa, até mesmo porque a mar
gem de poupança real do município em questão é bastante superior 
ao maior dispêndio para o pagamento da operaçã-o sob exame. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem, nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 153, .DE 1980 

Autorizá a Prefeitura l'tlunicipal de Ceres (GO) a eleN 
varem Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e se
tenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Setiã.do Federal resolve: 

Art. 1.o É a Prefeitura Municipal de Ceres (GO), nos termos 
do art. 2." da Resolucão n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Fed<ira1, autorizada a elevar em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões 
quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida con_solidada interna, a fim de que poSsa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à: Caixa Económica Federal, me
diante .a utilizacão de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social dêstinado à construção de meios-fios, esgotos plu
viais, implantação de um posto de saúde, duas escolas e uma lavan
deria pública, naquele município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, n~ __ respectivo processo. 

Art. 2.o Esta R_esolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. -

-Sala das Gomissões, 20 de novembro d.e 1980. - Teotônio Vi
lela, Presrdente - José Lill:s, Relator - Lenoir Yargas - BeJ.·nar
dino Viana ---Vicente Vuolo- José Richa. 

PARECERES N.o> 1.167 E 1.168, DE l91ro 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 153, de 198{), da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura MuniciM 
pai de Ceres (GO) a elevar em Cr$ 8.479 .61}0,00 (oito mi
lhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

PARECER N.0 1.167, DE 1980 

Da OomiSsão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Fed.(;!ral, como conclu_são de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 252/80, autoriza a Prefeitura _Municipal de Ceres (GO) a con
tratar empréstimo no valor de Cr$ 8.479.600,01} (oito milhões, qua
trocentos e sete_nta_ e !love_p:1H_~_ seiscentos cruzeiros), destinado a 
financiar projetas na Área Social, no setor da edu'Cação, s"aúdé e 
infra-estrutura urbana. 

O peaido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 
da Resoluç§,o' n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos. limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n. 0 62, de 1975, tarilbêírCdo Senado Federal. 

Há a resss.ltar ainda, que a operação sob exame, a-cha-se devi
damente autorizada, através da Lei Municip~l n. 0 894. de 1980. 

No mérito, a Corillssão de Economia examinou c considei~au o 
pleito viável, técnica e financeir~mente, conduinçlo pelo presente 
Projeto de Resolução. 
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Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada. 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
me1·ecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange ~os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e té..::nica 
leglslallva. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves 
Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Helvídi~ 
Nunes - 1\I;oacyr Dalla - Almir I•into .....--- Hugo Ramos - Raimun
do Parente - Franco Montot·o, com restrições - Leite Chaves. 

PARECER N.0 1.168, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Almir Pinto 
Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do 

Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de ceres (GO) 
a contratar empréstimo no valor de Cr$ 8.479-.600,00 Coito milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) destinado 
a financiar obras no setor educa'Cional, saúde e infra-estrutura nr
bana, naquele Município. --

A Camisão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de c_onstitucionalidade 
juridicidade e técnica legislativa. ' 

~o mérito, a matéria_ é merecedora p.o referenõum deS_t_a co
missao, porquanto os projetes objetos da presente autorizacão se 
enquadram nas diretrizes do Plano Nacional de De-senvOlvíffiento 
no tocante ao reaparelhamento dos Municípios. ' 

luçã~im, opinamos pela aprovação do presente P~ojeto de Reso-

. Sala _das Comissões, 2fl ~d-e iiovembro de 1980. -~restes Quér
Cla, Presidente, em exercício - Almir Pinto, Relator - Jutahy 
l\fa:;alhães - Len,oir Vargas - Raimundo Parente - Aderbal Ju
rema. - Murilo Badaró - José Sarney - Moaeyr D-alla. 

PARECERES N•s 1.1!>9 o 1.170, DE 1980 

PARECER N.0 1.169, DE 1983 

Da Ccmissão de Economia. 1Sob_re a Mensagem n.0 29'1, 
de 1980 (n.o 524/80- na origem), do Senhor Presidente da. 
República, propondo ao Senado Federal seja autorizado o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em 
Cr$ 19.660.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cru .. 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Lins 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 

Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja o Gov_erno do Estado do Rio Grande do Norte 
autorizado a elevar em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seis
centos mil cruzeiros), o· montante de sua divida consolidada inter
na, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., mediante a utilização- de recursos do ]fundo 
de Desenvolvimento Urbano do Nordeste - FUND'JJ:RBANO, desti
nado a complementar recursos necessários à conclusão da sede da 
Assembléia Legislativa daquele Estado, operação quê teria as se
guintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 19.600.000,00 (correspondente a ~5.&55,40 
UIFC de Cr$ 546,64, em abr!l/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 96--meses; 

C - Encargos: 
1 - juros de 10% a. a.; 
2 - correção monetária: de acordo com a Yª-riação trimes
tral da OR'IlN (U'PC); 

D - Garantia: vinculaçã9 de parcelas d~ Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM; ·· 

E - Destinação ãos recursos: complementar recursos ne
cessãrios à conclusão da S·ede da As~embléi_a Legislativa 
daquela Estado." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a 
operação de crédito sob exame é_ viável económica e financeira
mente. 

3. O processo é acompanhado dos __ seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.0 4.932, de 30-4-80, autoriZadora da aplicação; 
b) Exposição de Motivos (EM n.0 278/80} do Senhor Ministro 

de Estado da Fazenda ao Exmo. SenhOr Presidente da. R3pública, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se_ favoravelm·:nte _ao pleito, formulado ccn
forme o art. 2.0 daRes. n.o 93, de 19-76, do Senado Fed<U"al; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de uma operação extralimite, que, por força das 
disposições contidas no art. 2.o da Res. n.0 . 9_3, de 1976, ·não se 
aplicam os limites - (itens I, II e Ilil} - fixados no art. 2.o da 
Res. n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os 
recursos a serem repassados provê_m do Fundo d.e Desenvolvimento 
Urbano - FUNDURBANO. 

·5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposi
ções do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da pre
sente mepsa.gem, na forma do seguint-e: 

·PROJETO DE RESOLUÇAO ·N.0 154, DIE 1980. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a. elevar em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seis
centos mil cniZeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos 

termos do art. 2.0 da -~esolução n.0 93, d·e l1 de outubro de 19'76, 
do Senado_Federal, autorizado a elevar em Cr$ 19.60_0JJOO,OO (de
z-enove milhões, e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua di
vida oonsolidada __ interna, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual. valor. junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do Nordeste - FUNDURBAN'O destinado a complementar 
recursos nec·essários _à conclusão da séde da Assembléia Legisla
tiva daquele ·Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Cep.tral do Brasil, no respectivo processo. 

caçã~~t. 2.0 Esta Resolução entra em yigor na data de sua publi-

'Sala das Comissões, 26 de novembro_cL.e 1980.- Teotônio Vilela 
Presidente .- José. Lins, Relator ....:...- .Be.rlia.J'dino Viana - Orest~ 
Quércia - Lenoir Vargas - Luiz Cavalcante. 

PARECER N.0 1.170, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto 
de Resolução n.0 154, de 1980, da Comissão de Economia que 
"autoriza o Governo do Estado· do Rio Grande do Norte 
a elevar em CrS 19,600,000,00 (dezenove milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de _sua dívida consolidada 
interna". 

Relator: Senador 1\iurilo Badaró 

Aprezentado pela Comissão de Economia, o projeto de resoluÇão 
em exame autoriza o Governo do Estado do Rio Grande __ d_o Norte, 
nos termos do ~t. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de. out1.1:bro de 
1976, do senado Federal, a elevar em Cr$ 19.600 .. 000,00 (derenove 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada: iritema, a fim de que PosSa contratar Uni emptésti~o 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S:A., mediante a utili~açao 
de r-ecursos do Fundo de Des-envolv_imento Urbano do Nor~este -
FUNDURBANO, d·estinado _a complementar recursos necessários à 
conclusão da_ sede da Assembléia Legislativa daquele Estado. 

2 .. _ Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Reso
lução n.o 23, de 197ô (alterou a Resolução n.0 62, de 1975}, pois os 
recursos s·arão provenientes do FUNDURBANO, e,- -dessa -forma, 
con31derada extralimite. 

~. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n.o 4. 932, de 30-4-80, autorizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos do Senhor Mlnlstro de Estado da Fa, 
zenda, encaminhando _o __ pleito ao senhor Presidente da República; 

c) parecer do Cons-elho Monetário Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria_ do Banco central do Brasil, pelo enca

minhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à 
Pres~dêncHt_ da República e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o proJeto obecteceu o disposto no art. 42, 
item VI. da Constituição, atendeu as normas legais (Resoluções 
n.0 s 62, de 197·5, e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento 
Interno (art. 106, item lll. 

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

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980.- Aloysio Cha.ves, 
Presidente, em e:x.ercício - l\Iurilo Badaró, Relator - Orestes Quér
cia - Aderbal Jurema - Moacyr Dalla - Franco Montoro - João 
Calmon - Raimundo Parente - B_emardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Do Expediente !ido consta 
o Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1980, qUe-receberá emendas, na primei
ra comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinârias, nos 
termos do artigo 141, II, "b", do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência recebeu, do 
Governador do Estado do Cearã, o Offoio S/42, de !980 (n' 575/80, na ori
gem}, solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da Constituição, auto
rização do Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar ope
ração de emprêstimo externo, no valor de US$30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos), para o fim que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presidência conv<>ca ses' 
são cxtraordinãria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutOs, destinada à 
apreciação do Substitutivo do Senado ao Ptojeto de Lei da Câmara nq 81, de 
1979, dos Projetos de Lei da Câmara n•s 87, de 1979, e 70, de 1980, e o Projeto 
de Resolução n• 57, de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos chegando praticamente ao final de mais uma sessão legislativa. 
E, a esta altura, são tantos os assuntos e são tantos os problemas, são tantas 
as questões que estão a exigir um posicionamento nosso, de cada um de nós e 
da Casa no conjunto, que, sinceramente, acredito que poderíamos olhar parâ 
trâs e perguntar qual foi o saldo do ano de 1980. 

Sabemos que o Presidente da República haverâ de falar à Nação, ou na 
véspera do Natal ou na Véspera do Ano Novo, talvez repetindo o pronuncia
mento que fez em Minas Gerais, apelando para que o povo tivesse que traba
lhar mais e descansar menos. Apelo esse que, sinceramente, eu não sei a quem 
·Sua Exelência endereçou: a nós políticos, pode ser; aos homens do seu Gover
no, é ptovâvel; a uma minoria deste pais, acredito que sim. Mas, trabalhar 
mais, descansar menos, para 85% da população brasileira, eu perguntaria: co
mo? Como os brasileiros que vivem com dois salários m(nimos, como os ho
mens da grande Porto Alegre, da grande Curitiba, da grande Recife, da gran
de São Paulo, do grande Rio, que saem dos seus lares de madrugada, deixan
do os filhos dormindo, e com a sua marmita, tranbalham 8, 12 horas por dia, 
voltando para casa altas horas e encontrando os filhos dormindo, trabalhar 
mais de 10, 12 horas e descansar menos de 5, 6 horas; eu não sei, eu não en
tendo, eu não compreendo, qual o segmento da sociedade brasileira que nesse 
fim de 1980, estâ satisfeito. 

Eu olho para o Rio Grande; os estudantes saíram de uma greve de pro
testo contra o ensino no seu conjunto, no seu total, não admitem os estudan
tes que as universidades e os colégios estejam, praticamente, marginalizados, 
que não haja uma política governamental que coloque o ensino- jâ não digo 
prioridade - mas, pelo menos, como uma meta que tenha respeito por parte 
do atendimento gorvernamental. 

Os professores do Estado estão numa greve de 20 dias, exigindo um tra
tamento digno. 

Hoje, os professores universitãrios estão em greve, que tem o endosso 
das direções das universidades? aliãs do Brasil inteiro, pedindo que a edu
cação, neste País, não tenha contra ela, como disse o Ministro da Educação 
na Mensagem que o Presidente enviou a esta Casa, não haja um complô orga
nizado contra a educação neste País. Institutos, Instrumentos, órgãos das 
universidades simplesmente paralisados por falta de recursos. Cursos que 
não funcionam por falta de recursos. 

Mas este é um assunto que, no dia do cinqUentenário do Ministáio da 
Educação, o Governo resolveu. 

Pode ser que a educação não tenha recursos, que os professores não rece
bam as verbas, que as universidades continuem esquecidas, que o percentual 
do Ministêrio da Educação, que neste país já foi quase 12% continue cm 4%, 
mas os estudantes terão disciplina. O Gene_rallâ estará. Disciplina será algo 
que não faltarâ. Talvez até disciplina a manu militar, Ordem unida para estu
dantes, professores, que terão, pelo menos, como dizia alguém, não um Coro
nel mas um General como seu Ministro. Se bem que pelo menos existem Co
ronéis e Generais- não é o caso que importa, importa ê a filosofia da pessoa 
que vai ocupar o cargo. Qual a ligação do novo Ministro com os problemas 
da educação? é que eu não conheço. Ao que eu sei, era um homem da infor
mação. Secretário do Conselho de Segurança. não sei se a Secretaria do Con
selho de Segurança Nacional é o órgão apropriado para credenciar alguém a 
ser Ministro. Mas cómo num pafs em que dois Presidentes da República 
saíram do Serviço Nacional de Informações para ser Presidente da Repúbli
ca, está dentro do esquema. Até poderiam me dizer que, se um homem do 
Serviço Nacional de Informações pode ser Presidente da República, por que 
nilo pode ser Ministro da Educação e Cultura? 

Mas este é o dia em que se celebrou o cinqUentenário, data célebre do 
M inistêrio da Educação e Cultura, com a demissão do seu Ministro e. coi:no 
estava em cima da mesa recém-aprovado de Coronel para General e de Gene
ral para Agulhas Negras, por que não serve para Ministro da Educação c 
Cultura? 

Eu vejo o problema do Rio Grande do Sul, que é o problema do Paraná 
e que ê o problema de Santa Catarina. Vamos para os agricultores. A suíno
cultura está em pé de guerra no Sul, ameaçando largarem os suínos nas portas 
dos palácios, nas estradas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paranâ. 

O Senador José Richa alertou daqui. Leu o Memorial. Chamou a 
atenção do Governo de que os preços que ele estava apresentando eram os 
preços do custo da produção. Alertou que produtor estava tendo prejuízo em 
produzir. E o Governo pouCO se lhe deu. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - f: verdade! 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Deu o aumento, aquele que 
o Dr. Delfim Netto achava que era conveniente. Estamos em véspera de um 
acontecimento gravissimo no Sul 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) - É verdade! 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - E talvez o Ministro Delfun, 
que parece que só conhece esta fórmula, tenha que recuar pela segunda vez, 
como fez com o confisco da soja. 

O Sr- Paulo Brossard (PMDB- RS)- E foi preciso que os agricultores 
se movimentassem quase que numa operação bêlica, para que a sua voz e a 
voz desta Casa chegassem até o Palãcio. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Tem razilo, meu nobre 
Lfder, quando argumenta - e com que lógica - a realidade da suinocultura. 

Os produtores de fumo, com a produção dominada pelas multinacionais, 
vieram a Brasilia. Depois de falarem com os Ministros, procuraram os parla· 
mentares, apavorados, nem esperanças eles obtiveram. 

Os funcionãrios públicos, vejo aqui o apelo dos funcionários públicos. O 
aumento de 142% é o que eles estão exigindo; 142% estâ no memorial dos fun
cionãrios públicos e argumentam eles que esse aumento é o que eles precisam 
para terem a reposição salarial no dia }'i' de janeiro de 1981. 

Pelas informações. que temos, o mâximo que ele8 terão é 70%: 35% em ja
neiro e 35% em março~ a metade exatamente do que eles, num longo memo
rial? provando ponto por ponto, mostram que eles tiveram um esvaziamento 
de cerca de '60% _só neste ano. afácil dizer o que os jornais dizem, que a in
flação, essé ano, vai a 109%; eles tiveram um aumento de 56%; é o aumento 
que eles tiveram em março deste ano, terão que ter um aumento para a defa
sagem de todo o ano de 80,jã prevendo o que serâ a inflação no ano de 1981, 
sobre a qual hã uma palavra da maior importância- do Ministro da Fazen
da - que diz ter grandes esperanças de que ela não chegue a 150%, o que, 
para a Nação, é algo de positivo. Reparem que enquanto o Ministro da Fa
zenda Delfim, em 74, garantia que não passava de 12%, o seu sucessor, hoje, 
alimenta esperanÇas de que não passe de 150%. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Eu lembraria ao nobre orador, 
se me permitir, que em março deste ano o talentoso Ministro do Planejamen
to afirmava que a Nação poderia suportar uma inflação de 62%. Em março 
deste ano! E aceita tranqúilo o dobro. 

O Sr- Pedro Simon (PMDB -RS)- E aceita tranqUilo com a mesma 
serenidade, o dobro! E quem é demitido é o Ministro da Educação. O do Pla
nejamento continua. 

O Sr. José Rlcha (PMDB- PR)- Só queria lembrar a V. Ex•, quando 
faz referência ao aumento do funcionalismo, que realmente circula por ar que 
o aumento serâ de 70%, informação essa que V.Ex• transmite. Entretanto,!: 
bom lembrar, Senador Pedro Simon, que esses 70% parcelados em duas vezes, 
35% em janeiro e 35% em março, os 35% de março não irão incidir sobre o 
principal acrescido dos 35% de janeiro, não. Os 35% de março serão sobre os 
níveis atuais. Então são 70%, pura c simplesmente, sobre os níveis que hoje 
percebem os funcionãrios públicos. E diz bem V. Ex•, numa inflação que jâ 
foi de mais de 100% este ano,_ quando os funcionários públicos receberam 
apenas 56% de aumento, com uma inflação que o Ministro da Fazenda já pre
vê que vai chegar em torno de ISO% no próximo ano. Veja V.Ex• que um au
mento de 70% agora, mais os 56% que foram dados durante o ano de 1980 é, 
realmente, para matar mais uma classe de fome. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)-Ojornal Correio do Povoe o jornal 
Zero H ora de Porto Alegre dizem que o rancho de marido e mulher, mais dois 
filhos menores, só a alimentação 4eles é de cerca de CrS 9.800,00, praticamen~ 
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te, dois salários mínimos só com a alimentação. E no entanto, a gente vê noti
cias como esta do Jornal do Brasa: '~Num ano, o tomate passou de 4 cruzeiros 
e 28 centavos para 41 cruzeiros". Merecia manchete. Um aumento de 857% e 
a média de, no mínimo, 200% que significa em todo gênero de primeira neces
sidade num país em que o feijão jâ vai, o seu quilo, a três algarismos. Não são 
três algarismos 102 cruzeiros; três algarismos: 150 cruzeiros o quilo. E os ór
gãos do Serviço de Segurança têm que manter a Ordeni-Para garantir a segu
rança nas filas daqueles que angustiosamente tendo dinheiro vão buscar um 
quilo de feijão. -

O Sr. Paolo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. ·Ex• um aparte? 

O SR. PFDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois ni!o. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Mas este preço é para o feijão 
importado. P • .""lrq·ae, quando no começo deste ano se tratava do feijão nacio
nal, aí o preço era 23 cruzeiros. Para o produto nacional: tabelamento; para o 
feijão importado: a largueza ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- E que se paga para o estran
geiro o que não se paga por nós. O agricultor estrangeii-0 tem direito; ó agri
cultor nacional - volto a repetir - como o Rio Grande do Sul o qual teria 
condições de alimentar o Brasil e até exportar não o pode, porque política de 
proteção é para a soja ser exportada, ~ para o arroz ser exportado. Agora, 
produção de suficiência, não. Se o Rio Grande do Sul tiver uma superpro
dução de soja, na hora da produção o quilo de feijão estará lá embaixo, até 
que os açambarcadores peguem toda a produção e, quando chega na hora do 
produtor, ele multiplica por lO ou multiplica por 100. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Permite V. Ex• uma aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. Ouço o aparte de 
V. Ex•. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) -Eminente Senador Pedro Si
mon, apenas para dizer a V. Ex• neste aparte que, para a próxima safra agrí
cola, em Goiás, sem dúvida alguma, serã sensivelmente diminuída a pro
dução de arroz, de feijão e de milho, especialmente a de arroz, a qual sofrerá 
decrêscimo, tendo em vista que o preço do custo de produção ultrapassa e 
muito, e muito mesmo, o preço de venda do produtor para o intermediário. 
Atê o mês passado, qualquer cidadão poderia comprar, nas fazendas de 
Goiâs, arroz a 600 cruzeiros a saca, quando seu custo de produção já ultra
passa a 900 cruzeiros. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Muito obrigado pelo aparte 
de V. Ex". 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Pois ni!o. Ouço o aparte de 
V. Ex•. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre. Senador Pedro Simon, V. Ex• 
cumpre afinal o seu dever de polftico da Oposição. No final da legislatura 
vem à tribuna e faz uma crítica geral à atuação do Governo. V, Ex', inicial
mente, reclama da substituição de um Ministro, professor e civil para a edu
cação, por um Ministro de origem militar. Vê V. Ex• como já estamos ultra
passados no debate político no País, como se olha para um Ministério que é 
um cargo de confiança do Presidente da Repl1blica, que pOde ser exercido por 
qualquer profissional de origem diversa, mas que seja da confiança e que 
exerça a politica da educação. No sistema global de Governo, o fato de ele ser 
militar não importa, mesmo porque da terra de V. Ex•, o grande Ministro da 
Aeronáutica foi o grande civil Salgado Filho. Não importa, vê V. Ex', a ori
gem do Ministro que vai ocupar qualquer Pasta. No MinistE:rio da Agrfcultu
ra, o seu grande Ministro foi o engenheiro civil, Miguel Calmon e tantosk'ou
tros. Não haveria de me alongar neste debate, porque V. Ex' sabe muito bem 
que o atual Ministro é um homem com curso de alto c6niando, a um homem 
de nível superior, um homem que exerceu com eficiência a Assessoria de Co~ 
municação da Presidência da República, Secretário-Geral do Conselho de Se
gurança Nacional ou membro desse Conselho, homem com experiência gran
de na administração e, pelo que tenho visto na televisão, tenho esperanças de 
que ele aceite o desafio da crise educacional brasileira que estã a!, e que não 
depende só do Ministério da Educaçi!o; depende de uma série de fatores 
coadjuvantes da chamada crise brasileira. Quanto às outras crfticas que V. 
Ex• faz, elas de uma certa fonna evidenciam primeiro: que n6s estamos na 
plenitude do regime democrático. As crises que se sucedem são naturais do 
regime; os grupos de pressão aparecem, fruto do regime. A crise da suinocul
tura que V. Ex' falou aí é uma crise típica no regime democrático, Produto
res, suinocultores sentem dificuldade da comercialização do seu produto, se 
levantam e fazem até uma greve, a qual de certa forma tem a nossa solidarie
dade. Nós não somos, por exemplo, no Nordeste, produtores de suínos, mas 

o porco do Nordeste é o banco do pobre. Para nós é fundamental que haja 
um preço mínimo razoável para carne de porco. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não é só para o Nordeste. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- E também o Sul. De modo que o Sr. 
Ministro, de uma certa forma, jâ atendeu às reivindicações desses sunoculto
res. Mas eles estão reiterando as suas críticas e atê ameaçam com greve, a 
qual deve ser aceita, porque ela é do regime democrático. E eu fico aqui às ve
zes a pensar qu~ nem a Oposição está acostumada com o novo regime, por
que a cada instante ela se surPreende e até se atemoriza quando alguns grupos 
sociais, algum grupo de pressão social vem a público para reivindicar. Quan
to às demais críticas que V. Ex' faz à política agrícola, agora mesmo me 
lembrava de que ela quase repetindo o que Leonel Brizola, Governador do 
Estado de V. Ex•, há vinte e tantos anos, quando Governador, eu me lembro 
que ele fazia essa mesma crítica como Governador, no Rio de Janeiro, dizen
do que o Rio Grande do Sul mandava para São Paulo um caminhi!o de pro
dutos agrícolas e tinha de volta um Volkswagen de produtos industrializados. 
Vê V. Ex• que não são desta década e nem da década anterior as críticas não 
objetivas à política agrícola no País. Tenho, por~m a convicção de que fruto 
justamente desse debate, o próprio Governo haverá de se conscientizar de que 
não. es~á certa a política agrícola brasileira, não de boje, mas de todos os tem
pos, porque ela não partiu do pressuposto de que se deve dar o justo valor ao 
produto agrícola. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - O que mostra que, vinte anos 
depois, a situação é a mesma. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE)- O que mostra que a culpa ni!o é nos
sa, de hoje, mas de todo os tempos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eu quero dizer a V. Ex•, em 
primeiro lugar, que V. Ex' apresenta um aspecto. O ministro da Aeronáutica, 
Salgado Filho, foi um civil. Sim, foi. Nós não somos contra Ministro civil 
numa pasta militar, claro. E não somos contra ministro militar numa pasta 
civil. O que somos contra é que seja muito raro um civil num posto militar, 
que seja rotina um militar num posto que pode ser civil ou militar. Esta é que 
~ a realidade deste País. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE) -.Quer que eu responda a V. Ex•? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- V. Ex• fez um discurso no 
meio do meu, eu pelo menos quero ter o direito de responder ao discurso de 
V. Ex•. Depois lhe darei, com o maior prazer, um novo aparte. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Eu peço desculpas. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- A Oposição nada tem contra 
os militares. Mas o que hã é esta realidade neste País. y. Ex• foi buscar no 
ante-64, o caso de Salg-ado Filho, porque no pós~64 não tem caso nenhum, 
não tem caso nenhum de posto militar ocupado por civil, mas nós temos, às 
centenas, postos de civil ou militar ocupados por militar. E, no caso concreto, 
o que aconteceu é que o Sistema foi retirar exatamente o Ministro considera
do liberal, considerado o Ministro que tinha a confiabilidade da sua classe. O 
que havia, na verdade, era o confronto entre o Ministério da Educação e Cul
tura a esperar maiores verbas e o Governo a não lhe fornecer essas verbas. A 
surpresa foi esta: a solução foi um militar. Estâ certo? Acho que não. Poderá 
sair-se bem o Ministro na Pasta? Poderá. Tem condições? Deverá tê-las, não 
as conheço, mas não estou aqui para levantar dúvida. Mas que no dia do cin
qUentenário do Ministério de Educação e Cultura a substituição daquele con
siderado o mais liberal dentro do Ministério por um General, pelo menos a 
apreenSão é generalizada no meio estudantil. 

Disse V. Ex• que o Dr. Brizola falava, no passado, que era um caminhão 
de agricultura em troca de um trator. Hoje, é um caminhão de produtos agrf
colas em troca de alguns sacos de insumos básicos, não mais do que alguns 
sacos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - 1:: verdade. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Porque o Rio Grande do 
Sul, nobre Senador, nesses 20 anos a que V. Ex• se refere são os 20 anos cm 
que mais de I milhão e SOO mil rio-grandenses saíram do Rio Grande do Sul 
buscando em Santa Catarina, no Paraná, em Mato Grosso, em Goiás, em 
Roraima, no Acre, na Argentina e no Paraguai aquilo que não tinham mais 
condições de fazer no Rio Grande. 

Afora esses I milhão e 500 mil, o Censo está mostrando agora, em Porto 
Alegre, que cidades tradicionais, do interior do Rio Grande do Sul, tiveram 
diminuídas quase pela metade a sua população, do Censo de 70 para o Censo 
de 80, enquanto na região da Grande Porto Alegre tivemos Municípios que 
dobraram a sua população, sendo que metade dessa população são margi-
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nais, são zonas de favelas, como a minha terra de Caxias do Sul, nobre Sena
dor. 

Quando eu saí de Caxias do Sul para ser Deputado, nós não Unhamos 
mais do que mil favelados; hoje, uma cidade industrial, uma cidade com mais 
de mil e quinhentos indústrias, há 35 mil favelados cadastrados na Cidade de 
Caxias do Sul. 

Esse é o quadro do Rio Grande a que V. Ext- se referiu? Qual é o quadro 
do N ardeste? 

Com relação à agricultUra, eu concordo cOln V. Ext-. Nunca se deu à 
agricultura a importância que a agricultura merecia. 

Agora, esse Governo que aí está não deu a importânCia multiplicado por 
10, porque dentro da agricultura o Governo- considerou prioritário produzir 
para exportar. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E teve todos os poderes. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Vamos exportar grãos para, 
em troca dos grãos, pagarmos a dívida externa, pagarmos a criação de um 
equipamento, de um parque industrial onde o supérfluo estâ em primeiro lu
gar. A começar pelo automóvel, porque quando começou a crise do petróleo 
em 1973, nós produzíamos bem menos da metade do número de automóveis 
que estamos produzindo hoje. E o Governo não tem a coragem de fazer o ra
cionamento da gasolina porque as multinacionais assim -não querem, não tem 
a coragem de limitar O aumento constante de produção de novas marcas, no
vos carr~s de passeio porque as empresas multinacionais assim não o dese
jam. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- V.Ex• permite? (Assentimento 
do orador.)- E mesmo na exportação de produtos agrícolas, como é o caso 
do cacau - que me perdoe o Presidente da Casa por entrar em território 
baiano - mesmo aí a política favorece os grupOs-multinacionais, em detri
mento dos produtores nacionais e da própria economia do País, através de 
uma série de artíficios altamente danosos aos interesses do País, como foi ex
posto pela Associação dos Exportadores do Estado da Bahia, em documento 
dirigido ao Ministro do Planejamento e até agora sem resposta. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas qual o setor que estâ sa
tisfeito neste País? A Igreja? Mas a Igreja está aí com D. Ivo Lorscheiter, pelo 
Manifesto da CNBB, a exigir o tratamento que ela merece. Está aí a dizer que 
ela não abdicará do direito de lutar primacialmente pelos pobres e reconhe
cendo que hã casos de perseguição c;lentro da Igreja. 

Alguém tem dúvida de que a Igreja estâ sendo dificultada na sua ação, 
embora o Governo diga que ela é igual? Diz o Ministro da Justiça: o interesse 
do Presidente da República é resolver o problema social. O da Igreja ê o mes
mo. Logo, pensamos da mesma maneira. Mas, se pensam da mesma maneira, 
a verdade é que a Igreja quer resolver os dramas em que de um lado estâ o in
teresse popular e de outro lado os grandes interesses, e o Governo resolve a 
favor do grande, contra o pequeno. 

Olhamos para a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Está aí, seu 
Presidente, a exigir, depois de todo esse tempo, que se diga algo de positivo 
em relação à série de atentados dirigidos à OAB e com relação ao terrorismo 
neste País. 

O Presidente da República fez uma manifestação, e no dia seguinte os 
parlamentares do PDS, nesta tribuna, já queriam considerá-lo herói nacional. 
A Oposição veio aqui e disse: O Presidente estâ certo? Estâ. Agora, herói ain
da não. Em primeiro lugar, herói, não, porque ele não estarâ mais do que 
cumprindo com o seu dever, ainda que tarde. Mas, nem tarde o fez porque, 
na verdade, nomes ... abs?lutamente nada. 

O argumento que a imprensa publicou, de que os nomes jâ estariam co
nhecidos mas que o Governo faria com que os -atentados parassem e os nomes 
não viessem a público, parece que, de certa forma, algo existiu nesse sentido, 
porque os atentados pararam, a ameaça do Presidente da República fez os 
atentados pararem, e os nomes não apareceram. Que ligação foi essa entre o 
Presidente da República ameaçar tomar uma posição enérgica e os atentados 
pararem? E que ação é essa dos órgãos de informação que a esta altura apre
sentam um nome e não dizem nada sobre ele e nada mais do que isso? 

Produtores? Mas eu tenho aqui um memorial de empresários. "'Os em
presário da Região Sul, reunidos no Rio Grande do Sul, pedem um novo pro
jeto econômico-social para o País, pedem para serem ouvidos, pedem para 
participar ... " 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E: verdade! 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Dizem que não podem mais 
viver num sistema em que o Governo muda, em 24 horas, 18~ na sua traje
tória no mundo econômico e no mundo social. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E: verdade! 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Eles não podem estabelecer 
os seus planos, os seus esquemas baseados numa política do Governo, porque 
na hora de executá-la, muda-se totalmente ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E da noite para o dia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Os Prefeitos, os Vereadores, 
os Governadores1 Estão aí os Municfpios e a cada dia se aprovam projetas, 
estão aí os Prefeitos a dizerem que eles praticamente estão gerando quase que 
uma massa falida, dependendo da caridade, do favor ou da máquina politica 
do Governo qtie queira socorrer este ou aquele Município, este ou aquele Es
tado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMD B - RS) - O Secretãrio de Finanças do Es
tado de Minas Gerais dizia, há pouco, quejâ se constitui um sucesso um Go
vernador obter um despacho favorável de um dos órgãos dos quais depende o 
endividamento do seu Estado, vindo a Brasília. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- E esta Casa viveu ontem um 
dia de glória, porque o Dr. Delfim Netto liberou a Bancada do PDS para dar 
I% a mais para o Estado e outro 1% a mais para os Municípios, na taxa de re
torno. Foi um ato de grandeza do Ministro Dr. Delfim Netto, quando os pro~ 
jetos da Bancada do PDS solicitavam cerca de 20%. Aumentar para 10% foi 
uma festa! Ontem, a Casa viveu emocionada as migalhas que se passarâ a dar 
a mais para o Estado e para o Município. Parecia que estavam solucionados 
o~ ~roblemas dos Municípios e dos Estados deste País. 

Mas gostaria, Sr. Presidente, que me dissessem quem estâ satisfeito neste 
País, qual a classe, qual o grupo social que realmente pode dizer que esses vin
te anos de Revolução resolveram seus problemas. O agricultor? Não. O ope
rário? Não. O empresário nacional? Não. A Igreja? Não. Os estudantes? Não. 
Os funcionários públicos? Não. Os professores? Não. A classe média? Não. 
Os menores? Estâ aí a esposa do ex-Governador, lgléia Guazzeli, quando saiu 
da FUNABEM, fazendo uma denúncia que é um escândalo à Nação sobre o 
problema do menor abandonado nesse País. 

Está lá a Fundação do Menor do Rio Grande do Sul dizendo que para 
um milhão de menores abandonados no Rio Grande do Sul eles têm con
dições de dar atendimento precário para vinte mil. Estâ aqui nos jornais do 
Nordeste: "Prefeitos e Padres impedem que flagelados famintos saqueiCm Ci
dades do Ceará". E esse quadro não é descrito apenas pelos padres; Parla
mentares do próprio PDS têm dito que o Nordeste vive um regime de satu
ração, e é imprevisível o que pode acontecer no dia de amanhã, pelo proble
ma da fome e pelo problema da miséria. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com o maior prazer ouço o 
nobre Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Nobre Senador, V. Ex• pergun
ta a quem serve o Governo. Pela sua exposição não estâ servindo à coletivida
de, aos governados. A quem serve o Governo? Ã equipe do poder. Esta é a 
tragédia que vivemos hoje. Tudo é feito em função de preservar os mesmos 
ho'mens no poder. Que falte feijão, falte milho, falte carne, falte arroz, falte 6-
tica político-institucional, falte decisão política ou energia, falte tudo, mas 
que não falte meios de proporcionar as mesmas criaturas no poder. E um car
rossel; sai um de um canto, vai o outro para outro, depois volta o carrossel de 
volta e permanecem os mesmos. E o Brasil caindo. O problema, por exemplo, 
da miséria que V. Ex" referiu ainda hã pouco, no meu Nordéste as estatísticas 
de que disponho dizem apenas que a miséria duplicou em 10 anos. E tenho 
dados de órgãos financiados pelo Governo, que o Governo acha por bem não 
publicar! Estão duplicando a cada dez anos a miserabilidade. Em pouco tem
po, esses que fazem tudo para ficar no poder, terminam caindo porque não 
têm quem os sustente. Não têm quem lave a sua roupa, não têm quem guarde 
os seus cofres. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem razão V. Ex•, e veja o 
editorial principal de O Estado de S. Paulo: ••Nossos milhões de subnutri
dos". No Estado de São Paulo, a máquina que_ puxa o País, que arrecada 
mais de 60% da riqueza nacional, o Instituto de Tecnologia de Alimentos de 
Campinas chega a esta conclusão: 

.. Os seus documentos publicados nos fizeram conhecer, por 
exemplo, que apenas 30% das crianças brasileiras, com menos de 5 
anos de idade, 17,5 milhões de meninos e meninas, recebem alimen
tação adequada. Só esta escassa percentagem de crianças estão li
vres da desnutrição. O que esperar de nossas futuras gerações, se 
70% dos cidadãos que as constituíram no decorrer das próximas dé· 
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cadas têm todas as probab).Iidades de se revelarem inaptos para tare
fas fi~icas e intelectuais mais exigentes, pela denustrição, pela fome e 
pela miséria., 

Se este é o quadro em São Paulo, qual é o quadro do resto do Brasil. E 
veja, Sr. Presidente, que se eu fizer a seguinte leitura, qual o aparte que me da
rão os homens do Governo? Se eu disser, daqui •'a agitação social poderâ au
mentar", eu, Senador da Oposição, digo que a agitação social poderã aumen
tar; e se eu continuar di.:z;endo que ''não temos porque esconder a gravidade 
da situação econômica: não temos também porque não dizer ao senhores que, 
em conseqüência 'das dificuldades econômicas, atrayessamos iim quadro polí
tico um pouco conturbado e isto pode aumentar a agitação social no Brasil". 
eu poderia, Sr. Presidente, ser enquadrado na Lei de S_egurança Nacional. Eu 
estou provocando, eu estou dizendo que haverã um aumento na provocação 
da agitação socia]. 

Mas quem diz isto é o Presidente da República. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - li verdade. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- É o próprio General Figuei· 
redo que reconhece a crise econômica, que reconJ:!ece a crise social e,que reco
nhece que a agitação social poderã aumentar, resultante da crise econômica e 
da crise social. Está aqui, nesta frase, na minha opinião, a radiografia, o auto
retrato do General Figueiredo nos dois primeiros anos da sua administração. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- V.Ex• me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Ouço o nobre Senador Too· 
tônio Vilela 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Aliãs,justiça se faça ao General 
Figueiredo, Sua Excelência vem dizendo coisas que nós dizemos, sendo que 
nós somos atacados. Ele não tem por que ser atacado pelo seu Partido. Além 
disso, hã pouco tempo o Sr. General Figueiredo declarou que o País estava 
numa situação de penúria tal que ele não podia mais pagar os seus compro
missos no exterior. Isso foi o bastante para que os banqueiros internacionais 
estejam, agora, desL.lando pelo Brasil e dizendo que não há outra solução 
para o nosso País senão o Fundo Monetário Internacional. A denúncia foi do 
Senhor Presidente da República. Quem denunciou que o País está falido não 
foi a Oposição. Quem denunciou que o País estã falido e ele, Presidente da 
República, não tem mais condições de gerir a coisa pública foi o próprio Pre
sidente da República. E aqui veio, em primeiro lugar, o Sr. Ro..:kefeller, que 
abriu a estrada. Agora, estão todos os banqueiros- suíços, etc, etc,- dizen
do que a solução é o Fundo, porque o Fundo é quem vai, na verdade, admi
nistrar o Brasil. O Brasil vai entrar no Fundo Monetário Internacional para 
que seja administrado por ele. O Fundo é quem vai determinar as diretrizes. 
O Fundo é quem vai ditar a política institucional, a politica econômica e a 
política social. ~esta situação a que chegamos, louvada ainda por toda a par
te. Tem razão, num ato de despedida, o Governo Federal em nomear um ge
neral para o Ministêrio da Educação. Está no fir:n da festa mesmo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr. Presidente, tem razão o 
ilustre Senado_r Teotônio Vilela. 

Eu não poderia deixar de dizer pelo menos duas palavras sobre ,o projeto 
que o Congresso .Nacionãl votará hoje. 

Sr. Presiden,te, nos corredores do Congresso não vejo um Deputado era
ramente- não falei com o Senador José Lins,- raramente posso encontrar 
um Senador favorável a este projeto. 

O Sr. Paulo Brm.sard (PMDB - RS) - li verdade. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Lã fora, os trabalhadores 
são radicalmente contrários a este projeto. Os empresârios, a começar pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, deram nota contrâri~ a 
este projeto. 

Tenho, aqui, uma nota de um Ministro do Superior Tribunal do Traba
lho: .. projeto de lei muito mal feito". Argumentação apresentada pelo Minis
tro Hildebrando Bisaglia, d.:> Tribunal Superior do Trabalho. Não vejo nin~ 
guêm defendendo um projeto que, a pretexto de subir o salário do pobre, com 
o que todos esta~os de acordo, quer achatar o salário da classe média, como 
se esta fosse a responsável pelo achatamento da classe pobre. Pois este ptoj~to 
está em vésperas de ser aprovado pelo célebre decurso de prazo. 

Os nobres Senadores e Deputados do PDS duvido muitO, que terão Cora~ 
gem de estar lã votando a favor deste projeto, ma~ estarão fora, estarão usan
do o escandaloso processo de decurso do prazo para, no anonimato da não
presença, para não dizer sim ou não dizer não. não ter a coragem de dizer não 
e ficar do lado do povo, e não ter a coragem de dizer sim ao Governo e ricar 
contra o povo, se escondem, ficando contra o povo, mas tem uma prova fa
tual a seu favor. 

O Sr. TeotônioVilela (PMDB- AL)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Peço a V. Ex•. Senador Pedro Si
mon, conclua sua oração e não permita mais aparte. V. Ex• já excedeu o tem
po em 20 minutos, e devemOs começar a Ordem do Dia. V. Ex• perdoe esta 
impertinência da Mesa. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Eu é que peço perdão. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB -'- AL) - O Partido do Governo, ou o 
Governo, cansado de pecar, por voz e atos, resolveu pecar agora por omissão 
com o decurso de prazo. Esta que é a interpretação inteligente. 

O SR. PEDRO SI~ON (PMDB - RS) - Encerro, Sr. Presidente. 
Estã aqui o Jornal-do Brasil, Sr. Senador Paulo Brossard, Srs. Senadores 

do Partido Popular, estã aqui a- p'arcela da grande responsabilidade nossa nes
se processo: 

..Figueiredo lamenta que a Oposição não dê o que o Brasil es
pera." 

Quer dizer, de tudo i~q que estâ acontecendo nós temos a responsabili~ 
dade. Estã aqui a palavra do Presidente: 

Ao receber, no Palácio do Planalto, o colar da Ordem do Con
gresso Nacional, diante de integrantes das Mesas Diretoras da Câ
mara e do Senado, o Presidente Figueiredo lamentou que pela porta 
de seu gabinete ainda não tenham passado .. alguns elementos". 

.. Os elementos" - deve ser nós; é um linguajar elegante, e dirigido a um 
membro da Academia Brasileira de Letras 

.. que há muito poderiam já ter iniciado o concurso que deles a 
Pãtria tanto espera". 

Ora, Sr. Presidente, a fórmula pela qual esses elementos se expressam é 
usando esta Tribuna, é debatendo, dia a dia, nas Câmaras de todo o País, é 
apresentando os projetes, é debatendo perante a imprensa os problemas deste 
País. 

Dizia-me o Senador Teotônio Vilela que um colega nosso, do Governo, 
comentava, vendo a recepção que o General Figueiredo recebia numa cidade 
do Nordeste, dizia esse Senador: o pior de tudo é que o Presidente acha que é 
popular, acha que o povo estâ contente, que a sua política econômica e social 
está certa e que ela deve prosseguir. Esse Parlamentar do Governo manifesta
va o seu drama, ao ver que os homens que cercam o Presidente da República, 
infelizmente, o levam a atos como aquele, de achar que a indicação do Sr. Pe
drossian salvaria Mato Grosso do Sul, de achar que o Sr. Delfim ainda é o 
mago das finanças deste País, de achar que esse projeto econômico e social é o 
que salvarâ ~ Nação. 

Esses devem ser os auxiliares que lhe deram como a grande solução o 
General Ludwig para Ministro da Educação. Esses são os homens que lhe 
afirmam que o Presidente é popular e que nós da Oposição é que somos os 
responsáveis pela crise que se abate sobre toda a Nação. 

Fico aqui à espera de que o Governo diga quem realmente estã satisfeito 
neste País. Iria além, para dizer que os Parlamentares do PDS, pelo menos no 
Rio Grande do Sul, já não mais nos cochichos, mas nas páginas dos jornais, 
os Parlamentares estaduais estão a dizer a cada dia que· o Governo tem que 
mudar a política económica e social, porque eles estão cansados de levar nas 
costas os erros do Governo. São Parlamentares do PDS no Río Grande do 
Sul que acham _que estã na hora de o Dr. Delfim ir para casa, ser colocado lã 
alguém que realmente tenha uma política econômica e social de acordo com 
os interesses do povo brasileiro. 

Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a gentileza de V. Ex• (Muito bem!) 

DOCUMENTOS Á QUE SE REFERE O SR. PEDRO SI· 
MON EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Brasil. 18·11·80 

FIGUEIREDO LAMENTA QUE OPOSIÇÃO 
NÃO DE O QUE O PAIS ESPERA 

Ao receber, no Palãcio do Planalto, o colar da Ordem do Congresso Na· 
cional, diante de. integrantes das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, o 
Presidente FigueiredO farrientou que peta porta de seu gabinete, ainda, nlo te
nham passado "alguns elementos que hã muito poderiam jã ter iniciado o 
concurso que deles a pátria tanto espera". 

~9Je, às 15h, o_ Presidente _comparecerá ~o Congresso para a sesslo co
memorativa dos 150 anos do -Poder Legislativo no Brasil. Ao Planalto com
pareceram, a16m dos llderes do PDS, os Deputados Renato Azeredo (PP -
MG) e Epitãcio Cafeteira (PMDB- MA). Para a solenidad.e de hoje, entre
tanto, todos os dirigentes oposicionistas já confirmaram a presença: 
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PROJETO SALARIAL I'; MAL FEITO: TST 

Projeto de lei ~·muito malfeito" foi como o Ministro Idelbrando Bisaglia, 
do Tribunal Superior do Trabalho, considerou o projeto enviado pelo Exe<u
tivo ao Congresso, fixando a nova política salarial. Segundo o Ministro, a 
nova lei não corrige os salârios conforme anunciam seus objetivos. Mesmo 
assim, ele considera que a Justiça Trabalhista não tem poderes para deixar de 
aplicar a lei conforme ela for aprovada pelo Congresso. Para ele, use a lei !! 
malfeita, é preciso modificã-la". 

Vãrios juristas ligados ao TST estão defendendo a tese de que o novo 
projeto, ao contrãrio do que se entendia, não termina com o direito de reajus
te dos salários superiores a 20 mínimos. Apenas termina com a automaticida
de do reajuste dessas faixas salariais, podendo os trabalhadores receber 100% 
do INPC através de contrato coletivo ou através de dissídio na Justiça Traba· 
lhista. 

Essa tese ê considerada ubastante vâlida" pelo Ministro Marcelo Pimen· 
tel, do TST. Ele não quis falar mais sobre o assunto, porque esta questão já 
está sendo levantada em vârios diss!dios em julgamento no TST. 

O advogado trabalhista Ulisses Riedel, que atua no TST e representa os 
trabalhadores na comissão especial de elaboração da itova legiSlação traba· 
lhista, tem uma opinião a respeito. Segundo ele, "é preciso que os sindicatos 
se batam para que os salârios sejam corrigidos no seu valor real e não de acor
do com o estrito texto da lei, uma vez que o fator zero- que se pretende apli
car aos valores salariais superiores a 20 mínimos, - não corrige nada". 

Dois argumentos são apresentados pelos que defendem o direito dos tra· 
balhadores terem seus salârios integralmente corrigidos. O primeiro é o direi
to à correção do salário para recomposição de seu valor real implícito em 
qualquer contrato de trabalho. E o outro argumento, é que a Justiça do Tra
balho, ao readquirir o poder normativo para determinar os aumentos de sa
lârios com base na produtividade, o faz a partir do satârio já devidamente 
corrigido. 

Isso ficou esclarecido em julgamento na última semana: os aumentos de 
salários com base na produtividade devem incidir sobre o salârio jâ devida· 
mente corrigido e não sobre o salário da última data-base. cQmo pretendiam 
alguns empregadores. 

AGITAÇÃO SOCIAL PODERÁ AUMENTAR, 
DIZ FIGUEIREDO . 

Da Sucursal de Brasflla 

·~Não temos por que esconder a gravidade da situação ~onômica. Não 
temos também por que não dizer aos senhores que, em conseqUência das difi~ 
culdades econômicas, atravessamos um quadro político um pouco conturba .. 
do e isso pode aumentar a agitação social no País." Foi o que declarou, on .. 
tem o Presidente João Baptista Figueiredo, em breve discurso, ao receber, em 
seu gabinete no Palâcio do Planalto, o banqueiro norte~americano David 
Rockfeller, do "Chase Manhattan Bank". 

A primeira parte do pronunciamento do chefe do governo foi ouvida pe .. 
los jornalistas, outros trechos foram revelados pelo subsecretãrio de lmpren .. 
sa, Otâvio Bonfim, após a reunião. Bonfim reproduziu de memória partes do 
discurso, porque não havia levado gravador para o gabinete presidencial. 

Depois da audiência com Figueiredo, Rockfeller, acompanhado de dire .. 
tores de seu banco, ouviu uma palestra do Ministro Ernane Galvêas, na Asso~ 
ciação dos Servidores Civis do Banco Centr~l, v_ersando sobre os problemas 
econôllri_cOs brasileiros. A seguir, foram recepcioriadOs com um almoço na re
sidê.ncia do Ministro. 

O Encontro 

Às dez horas da manhã, Rockfeller e os Ministros Ernane Galvêas e 
Hélio BeJtr.ão, o intérprete e William Butcher- que tomarâ posse em abril de 
1981 na presidência do Conselho do grupo Rockfeller- foram os participan
tes da audiência concedida pelo Presidente. Os demais integrantes da direto
ria do ' 4Chase" aguardaram, por 25 minutos, o término da conversa para te
rem acesso ao gabinete de Figueiredo. 

David Rockfeller fez um breve pronunciamento C depois, falando aos 
jornalistas, disse que "se o Brasil considerar do seu interesse fazer uso do 
FMI, do qual jâ é membro e sócio, me parece que- isto setâ muito natural e 

,fÍmito apropridado e possivelmente isso possa ajudar". 

As Dificuldades 

Bonfim disse que o Presidente acentuou que "o Brasil enfrenta sérias di
ficuldades econômicas e tem plena consciência disso, mas que, nessa luta con
tra as dificuldades, lembrou que se preocupa muito com a condição social do 
povo", 

De acordo com o subsecretãrio, o Presidente garantiu aos norte
americanos que .. não vai adotar medidas capazes de provocar uma crise so-

cial grave no País. E quanto às ôificuldad.es econômicas, ele não usou a pala .. 
vra inflação. Mas assegurou aos visitantes que estas dificuldades não o afasta~ 
rão da determinação de restabelecer a democracia no Pais". 

Figueiredo disse ainda, de acordo com o relato, uque nas suas viagens ao 
Exterior, em conversas com os chefes de Estado e nos países que visitou, ter 
reiterado sempre essa posição de que as dificuldades econômicas não impediw 
rão o Brasil de retornar a uma democracia estável. Acentuando acreditar que 
é possível restabelecer a democracia apesar das dificuldades econômicas. 

Garantiu Bonfim que Figueiredo terminou o seu discurso com as seguin~ 
tes palavras: .. Eu quero que os senhores voltem ao seu país conscientes de que 
o Brasil ê um País amigo dos Estados Unidos, que os brasileiros são amigos 
dos norte-americanos, e espero que os senhores tenham consciência desta 
amizade e, também, que nos ajudem a venCer as dificuldades econômicas." 

Rockfeller 

Respondendo a perguntas dos jornalistas após o encontro com Figueire
do, Rockfeller considerou natural o Brasil recorrer ao FMI se isso interessar. 
Com relação às dificuldades econômicas, afirmou: 

"Obviamente, nós reconhecemos iSso e o Governo brasileiro também re
conhece essas dificuldades e a existência de problemas econômicos sérios rela
cionadas à inflação e ao balanço de pagamentos, causados essencialmente 
pelo aumento do preço do petróleo e por causa de dependência que existe 
com relação às fontes externas de petróleo." 

Ele esclareceu que não tem dúvida de que .. os problemas do Brasil na 
área econômica serão solucionados, mas tambêm reconhecemos que isto vai 
exigir medidas econômicas e monetárias, o que nunCa ê totalmente agradável 
a todos, mas que são certamente necessárias para melhorar a situação.,. 

Galvêas eXplica as decisões do Governo 

Ao garantir que o Governo decidiu que novos projetas terão de ser fi~ 
nanciados com poupança interna ao invés de levantamento de empréstimos 
externos, o Ministro Ernane Galvêas, da Fazenda, proferiu palestra para Da .. 
vid Rockfeller e os demais dirigentes do "Chase Manhattan Bank", infor~ 
mando que a expansão das exportações do Brasil será a solução para sustcn-.. 
tar a dívida externa. 

Apesar da solicitação de David Rockfeller para impedir o ingresso de 
jornalistas no encontro, segundo informação de Galvêas, foi possível acom .. 
panhar a palestra e dos debates através dos fones com a tradução em portu .. 
guês. Sem nenhuma novidade, tanto nas informações do Ministro da Fazen .. 
da como nas indagações dos Banqueiros, os temas se situaram em torno da 
crise do petróleo e o·seu efeito nos balanços de pagamentos dos países impor~ 
tadores deste produto. 

Além dos banqueiros estrangeiros, compareceram no auditório do Clube 
dos Servidores Civis do Banco Cetitral, o~ Ministros Eliseu Resende, dos 
Transportes, Camilo Pena, da Indústria e ·ao Comércio, os Presidentes do 
Banco Central, Carlos Langoni, do Banco do Brasil, Osvaldo Collin, o 
Secretário-geral do Ministério daS" Minas e Energia, Arnaldo Barbalho, o Se
cretário da Receita Federal, Osvaldo Dornelles e vários funcionârios do se
gundo escalão. 

Um dos banqueiros solicitou informações sobre dados revelados pelo 
Governo brasileiro indicando que nos últimos 10 anos os pobres melhoraram 
o seu nível de renda. Designado para responder à pergunta, Carlos Langoni 
confirmou esse fato, mas ressaltou que, em relação à alta taxa de crescimento 
populacional, aumeritou a desigualdade relativa da distribuição de renda no 
Brasil. 

Conclusões 

Em síntese, o Ministro Galvêas fez as seguintes afirmações para os repre~ 
sentantes do .. Chase Manhattan Bank": os altos reajustes dos preços do pe.. 
tróleo em 79 desajustaram a economia brasileira; o nfvel atual da inflação re
flete o impacto do custo das importações e das safras agrícolas frustradas en
tre 77/79 e dos excessos dos investimentos pú~li_cos; não podemos continuar 
com altas taxas inflacíonárías; o"s co1'tts nós investimentos públicos. investi· 
mentes agrícolas, orçamento federal supervitârio, redução em 20 por cento 
das importações do setor público, políticas rígidas nas áreas monetárias e fis
cal servirão para abafar as pressões altistas internas e externas; em 198 l o 
Brasil irã precisar entre US$ 1l a 13 bilhões para cobrir o deficit do balanço 
de pagamentos e espera obter esses recursos jurito aos bancos internacionais; 
a expansão mensal de 5 por cento dos meios de pagamento indica que as fer
ramentas estão funcionando; a expansão_ do crêdito este ano deve atingir 75 
por cento; em 81 a dívida externa irá crescer apenas 1 O por cento (USS 6 bi
lhões); em 1985 o Brasil irá importar apena:s 40 por cento de combustível e 
produzirá 60 por cento para atender seu consumo; o Brasil pode recorrer às 
suas disponibilidades junto ao FMI; o setor exportador brasileiro receberá 
forte apoio gOvernamental. 
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O Estado de S. Paulo, 27-11-80. 

NOSSOS MILHOES DE SUBNUTRIDOS 

Enquanto se discute a oportunidade e a validade do controvertido plano 
governamental do Prev-Saúde, ê hora de se perguntar - como o fizeram al
guns especialistas em saúde pública - por que não pensar na instituição de 
um Prev-Alimento, um programa de medicina preventiva fundamentada no 
prato de comida. Em outras oportunidades, quando o medico sanitarista 
Mârio Magalhães da Silveira sugeriu a idêia, chegamos mesmo a propor que 
o governo federal estudasse a criação de uma merenda de emergência, de ade
quado poder nutritivo, que fosse vendida em todo o território nacional a 
preço simbólico, subsidiadas as respectivas despesas por tributação especial 
incidente sobre produtos considerados supérfluos. 

Estudos sobre métodos modernos de preservação alimentar, realizados 
no Instituto de Tecnologia de Alimentos, de Campinas, demonstram que tal 
iniciativa é perfeitamente factível, a partir de produtos alimentícios produzi
dos em larga escala, como a soja. A distribuição e comercialização dessa me. 
renda ficariam sob responsabilidade da Cabal, não sendo necessário onerar o 
Estado (e o contribuinte) com novos órgãos ou empresas estatais. Não pre
tendemos, com esta sugestão, resolver- como núm passe de mágica-os gra
ves problemas alimentares da população brasileira, mas recordar que se trata 
de uma situação tão confrangedora que o governo federal não pode deixar de 
estudar uma ação ampla, urgente, imaginosa e audaz: para desdita de todos, 
60% da população brasileira se encontra subalimentada. 

Em qualquer parte do mundo isto seria um número desastroso. Entre 
nós, no Brasil, país com amplas possibilidades de desenvolvimento agrope
cuârio, tranforma-se numa percentagem vergonhosa.Há dias, pelas pâS;inas 
deste jornal, abalizados médicos e nutricionistas traçaram, com palavras do
lorosamente significativas, um quadro tristíssimo da desolação alimentar da 
população brasileira, em condições de criar fragilidades orgânicas de toda or
dem ou, até mesmo, estabelecer tendências perigosas à regressão fisica e men
tal. Os depoimentos publicados nos fizeram cõllhecer, por exemplo, que ape
nas 30% das crianças brasileiras com menos de cinco anos de idade (17 ,5 mi
lhões de meninos e meninas) recebem alimentação adequada. 86 esta escassa 
percentagem de crianças estão livres da desnutrição. O que esperar de nossas 
futuras gerações, se 70% dos cidadãos que as constituirão no decorrer das 
próximas décadas têm todas as probabilidades de se revelarem inaptos para 
as tarefas fisicas e intelectuais mais exigentes? 

Serã lícito que nos conformemos com a constituição de uma elite de bem 
nutridos a pensar e trabalhar por um vasto contingente de incapazes, levados 
à incapacidade pela subnutrição? Como pensar em preservar a saúde ou, atê 
mesmo, em desenvolver o ensino e a educação de populações subnutridas? 

O problema ê tão grave que não titubeamos em pedir a atenção de todos 
os setores da sociedade, em particular daqueles cidadãos e daquelas entidades 
-governamentais e privadas- que conseguem perceber, numa perspectiva 
mais ampla, o quanto a questão alimentar condiciona o desenvolvimento 
sócio-econôrriiCo do País e determina os seus rumos políticos. 

Jornal do Brasil. I 0-11-80 

PREFEITO E PADRE IMPEDEM QUE FLAGELADOS 
FAMINTOS SAQUEIEM CIDADE DO CEARÁ 

Fortaleza - Quatrocentos flagelados invadiram ontem a cidade de 
Mauriti, no Sul do E~tado, com 50 mil habitantes. Os retirantes já marcha
vam rumo ao mercado central, dispostos a saquear o comércio e a feira da ci
dade, quando foram imPedidos pelo Prefeito Josê Acflio Dantas de Moraes e 
o vigãrio da paróquia, Padre Vicente Rotim. Eles levaram os flagelados para 
a igreja matriz e lã distribuíram rapadura, farinha e bolachas. Todos reclama~ 
vam da falta de âgua, trabalho e coniida. Estavam esfarrapados e alguns com 
mulheres e crianças. 

A informação foi transmitida pelo Prefeito de Mauriti ao Deputado esta
dual Erivano Cruz-(PDS), o qual informou que os flagelados deixaram o cen
tro de Mauriti mas ficaram acampados sob ãrvores e pontes na periferia da 
cidade, proinetendo que, quando a comida acabar, voltarão uatê que nos ar
ranjem emprego". Mauriti pertence a uma das regiões mais ricas e f!rteis do 
Estado, o Vale do Cariri, que estâ sofrendo as graves conseqUências da seca 
que começou em 1979. 

Socorro 

O Prefeito de Irauçuba (Norte do Estado), Antônio Negreiros BaStos, 
chegou a fortaleza para "pedir socorro às autoridade", Disse que "a minha 
Prefeitura arrecada Cr$ 700 mil de impostos. Estou gastando Cr$ 400 mil 
abastecendo de combustível seis carros-pipa da Sudene que, desde 1978, dis
tribuem âgua para as populações flageladas. Os outros Cr$ 300 mil são para 
pagar pessoal e outras pequenas despesas. Ou o Governo d? Estado, Sudene 

ou Governo federal socorre minha população ou não sei o que vai aconte. 
cer", disse Negreiros. 

De Sobral chegou o Deputado José Parente Prado (PDS). "Alarmado 
com o que vi" - disse - ubotei 110 homens que passavam fome total em 
cima de um caminhão e mandei para uma fazenda no Município de Jaguari
be, outros 100 mandei para Tiangu e mais 100 para Granja. Distribuí ainda 
um grande número de passagens para pais de famflia que queriam deixar 
Sobral. Eles foram para o Maranhão, Brasflia e Fortaleza". 

- O pior de tudo é a falta de piedade do INCRA - prosseguiu. Eles 
prometeram cobrar apenas lO% a mais do que cobraram em 1979, do Impos
to Territorial. Quando a cobrança chegou agora, houve casos de aumento em 
até 400%. É querer mesmo exterminar o Nordeste. E acrescentou: usessenta 
por cento do gado da Zona Norte foram retirados para o Maranhão. Sobral, 
um município de 180 mil habitantes, pelo novo Censo e grandes distritos com 
habitantes entre 6 e 1 O mil pessoas só têm água nos distritos de Aracatiaçu, 
Forquilha e Jaibaras. Os outros oito distritos estão totalmente secos e a Sude
ne mantém apenas dois carros-pipa para dar água a tanta gente. Não estou 
fazendo alarma, apenas alerto as autoridades para o gravíssimo problema. 
Sou um deputado do Governo, porém não posso esconder nem negar o que 
meu povo passa: fome e sede". 

O Globo, 27-11-80 

FEEM ESTÁ LOTADA E NÃO ACEITA 
MAIS MENORES 

O Presidente da Fundação Estadual de Educação do Menor (FEEM), 
Jessê Torres, informou ontem a todos osjufzes de Menores que as unidades 
de sua instituição estão lotadas e, a partir de agora, não podem abrigar mais 
nenhum menor carente. Segundo ele, a FEEM. que já atende a 26 mil meno
res, não pode receber mais ninguêm, sob risco de superlotação e sérios 
problemas. Devido à decisão da FEEM, os menores sob guarda dosjuizados 
terão de ir para a FUNABEM, cujos assessores, preocupados, disseram que 
só poderão absorvê-los durante algum tempo. 

Correio Brazili~nse, 27 de novembro de 1980 

SERVIDORES EXIGEM AUMENTO DE 142% 

União Nacional vai entregar documento a Figueiredo 
Belo Horizonte - O presidente da União Nacional dos Servidores 

Públicos, Geraldo Bizzoto, disse ontem, nesta capital, que a concessão de au
mento de 70 a 80 por cento aoS sefVidores federais não irá satisfazer a catego
ria, porciue a inflação está além desses percentuais e o reajuste, a ser pago em 
duas etapas, ano que vem, será absorvido pela elevação das taxas inflacio
nárias. 

O aumento, segundo o presidente. deveria ser equivalente aos índices in
flacionários e, acrescido da reposição salarial, uma vez que os servidores per
deram em torno de 150 por cento em seus salários de 1964 para cá. D.eclarou, 
por outro lado, que a entidade estâ solidária com a greve dos professores das 
21 universidades federais do País e acentuou que a reivindicação do magis-
tério é justa. -

Em São Paulo, o Núcleo dos Funcionârios Públicos Federais da União 
Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil, elaborou documento a ser 
encaminhado ao Presidente da República e ao Ministro do Trabalho, reivin~ 
clicando um aumento salarial de 142 por cento a partir de l~~' de janeiro. O do~ 
cumento foi submetido ontem à noite à apreciação da assembl!;ia dos servido~ 
res e, segundo o presidente da entidade, Hélio de Mello, o percentual da rei
vindicação pode ser alterado no documento, mas "nunca pode ser inferior a 
100 por cento, pois, -queremos uma reposição salarial com base na defasagem 
inflacionária". 

Os funcionâriás públicos federais, que no Estado de São Paulo somam 
I 00 mil, pedem ainda um reajuste semestral baseado nos valores do INPC, a 
partir de 1' de julho de 1981: aplicação do lndice de Produtividade proporcio

. nal às demâis categorias de trabalhadores e 139 salário aos servidores estatu
tários. 

No documento, os funcionários públicos federais tecem uma sE:rie de 
considerações para justificar suas reivindicações, como o fato de que outras 
categorias de trabalhadores receberam em 1980, reajustes salariais de.90 por 
cento, enquanto o dos servidores públicos foi de 56,25 por cento. 

Nova política salarial somente entrará em vigor em 81 
A mudança da política salarial somente deverá entrar em vigor a partir 

do dia primeiro de dezembro de 1981, diante da previsão de que a sanção de
verá ocorrer após o dia primeiro de dezembro deste ano. Portanto, os reajus
tes do último mês deste ano terão assegurados direitos das normas em vigor. 

Merece considerar que os reajustes, de acordo com a lei salarial, são ado
tados a partir do dia primeiro de cada mês, e, assim, seus valores serão corri-
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gidos antes da publicação da sanção presidencial da modificação a ser adota
da pelo Congresso Nacional por decurso de prazo. 

Segundo o projeto que se encontra em exame pelo Congresso Nacional, 
apenas entrará em vigor após sua publicação no· Diário Oficial da União, ou 
seja, após o dia 29 de novembro. 

Metalúrgicos 
O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo é competente para apre

ciar a legalidade da greve dos metalúrgicos do ABC paulista, segundo decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho, proferida ontem. Agora, o processo serã 
mandado de volta para a Justiça trabalhista de São Paulo, para ser submetido 
a um novo julgamento e parecer. 

Um outro dissídio coletivo, neste sentido, já havia sido julgado no Tribu
nal Superior do Trabalho, anteriormente, ficando decidido que o TST tem 
competência para julgar a greve dos metalúrgicos e que a mesma é ilegal. 

BATATA EM UM ANO PASSA DE CRS 4,28 PARA 
CRS 41 E REGISTRA AUMENTO DE 857% 

De outubro do ano passado para outubro deste ano a batata-inglesa au
mentou 857,9%, passando de Cr$ 4,28 para Cr$ 41 o quilo no atacado, segun
do informações da CEASA. Mas não é só a batata que subiu de preço, o to
mate vai sofrer majoi'ação a partir deste mês porque a produção de Vassouras 
não é suficiente para abastecer a cidade e parte dela está sendo desviada para 
completar a safra de São Paulo, que apresentou quebra. 

Em conseqüência, as despesas com alime_ntação continuarão Ei.ltas- a 
batata e o tomate são dois dos principais produtos da dieta padrão do carioca 
- principalmente porque as frutas da época - banana-prata, abacaxi, 
laranja-natal, melancia e manga- também vão ter seus preçoS aumentados. 
~ que apesar de estarem em plena safra, a procura tem sido muito maior do 
que a oferta. 

Crescimento pequeno 
De setembro a outubro deste ano o movimento de compra e venda de 

hortigranjeii'óS ha CEASA aumentou 6,7%, .. um crescimenfó--pequeno por
que se entrasse batata-inglesa nos níveis de 1979, o volume de comerciali~ 
zação teria sido bem maior", explicou o chefe da Divisão Técnica da CEASA, 
economista Ovanír Vinício Renesto. 

E a batata foi um-dos produtos mais comercializados nos box.es da CEA
SA, em Irajá: venderam-se 11 mil t 449,1 quilos do produto no mês de ou~ 
tubro. enquanto em outubro de 1979 foram vendidos 17 mil t 429,3 quilos. 

A laranja-natal, produto dos mais vC::ndidos na CEASA no mês passado 
(15 mil t 392,6 quilos), registrou pequeno aumento no volume de vendas em 
relação a outubro do ano passado (14 mil t 116,3 quilos). Já o tomate apre
sentou uma queda de quantidade no mês de outubro: este ano foram vendi~ 
dos 7 mil t 525,6 quilos do produto contra 8 mil t 291,4 quilos em 1919. 

Segundo dados publicados no Estudo Nacional de Despesa Familiar, 
pesquisa da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
realizada em 1974, o consumo per capita por ano no Rio é de 42,2 quilos de 
arroz; 24,4 quilos de pão-francés; 20,4 quilos de batata-inglesa; 26,9 quilos de 
açúcar refinado; 17,8 quilos de carne bovina; 10,6 quilos de frango; 48,8litros 
de leite pasteurizado e nove quilos de tomate. Para atender a esse consumo ele 
tem de gastar de 70% a 78% do seu salário. 

E dos produtos consumidos pelo carioca 43% são originários do próprio 
Estado do Rio; 37,1% vêm de São Paulo; 4,8% de Minas Gerais; 5,3% do 
Espírito Santo e 4,5% da Bahia. 

Folha da Tarde, 18-11-80 

VIDA CADA VEZ MAIS CARA 

CafezínM foi a Cri 4,50 e a taça a Cri /4,00 
Rancho para uma famz?ia já custa Cr$ 9.}93,49 

Metro da Construção subiu 108,3% este ano 

Cafezinho 

A diretoria do Sindicato dos Hotéis e Similares de Porto Alegre e comer~ 
ciantes da capital se reuniram ontem à tarde para estudar uma tabela
sugestão a ser apresentada aos estabelecimentos çomerciais para o preço do 
cafezinho e lanches, liberados desde o último sábado. 

Na reunião ficou acertado o preço de Cr$ 4,50 para o cafezinho (aumen
to de 28,5% em relação aos Cr$ 3,50 em vigor), que segundo o presidente de 
sindicato, Plácido Lopes, deverá ser aceito pela classe, num consenso de 
modo a evitar problemas tanto para o estabelecim_cmto quanto ao consumidor 
e à fiscalização ... Trata-se de uma liberação sob vigilância" disse Lopes. 

Outros preços sugeridos na reunião e que passam a fazer parte da nova 
tabela a ser fixada em _lugar visível, conforme determinação da SUNAB, com 
letras e números de no mínimo um centímetro de altura, em todos os bares, 
lancherias, restaurantes e similares são os seguinteS: taça inédia, Cr$ 8,00; 

taça simples, Cr$ 14,00; pão com manteiga ou margarina, Cr$ 6,00; pão sim
ples, Cr$ 2,22; leite frio, copo pequeno, Cr$ 10,00 e leite frio, copo grande, 
Cr$ 15,00. 

Diante da liberação de preços obtida pelo sindicato, fato ocorrido pela 
primeira vez em 10 anos, Plãcido Lopes diz que está otimista quanto à obser
vância dos valores sugeridos na reuníão. Por fim, afirma que a categoria sem
pre manteve uniforrilidade no~ preços cobrados. Segundo ele, a alteração nos 
preços é necessária, uma vez que ê preciso fazer frente aos atuais preçOs do 
café em pó, do açúcar e do gãs de cozfnha. 

Rancho básico 

Aumentou em mais Cr$ 327,31 o preço do cesto de produtos básicos de 
consumo em Porto Alegre, na primeira quinzena de novembro, em relação ao 
custo de 31 d_e outubro. Assim, o cesto está custando agora Cr$ 9.393,49, o 
que representa 3,61% acima do custo calculado em 31 de outubro, segundo le
vantamento do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas (IEPE) da 
UFRGS. 

O aumento, em relação a dezembro de 1979, quando os 48 produtos cus
tavam CrS 4.884,31, foi de Cr$ 4.509,18, representando 92,32%. Na primeira 
quinzena de J10vembro1 32 prqdutOs aumentaram o custo do cestot lO baixa
ram e seis permaneceram iguais. Desses; o cigarro aumentou o custo em Cr$ 
120,00; o leite em Cr$ 76,50: o feijão-prefo em Cr$ 61,00: a vassoura de palha 
em Cr$ 2,59; a cebola em Cr$ 2,50 e a lingüiça em Cr$ 1,91. 

Os 48 produtos do cesto são os que têm maior participação no gasto fa
miliar. São os mais consumidos pela ni.aioria das famílias operárias da indús
tria de transformação de Porto Alegre. Foi nessas famílias que o Centro de 
Estudos e Pesquisas Econômicas da UFRGS fez ui:n levantamento durante o 
ano de 1975, quando _os 48 produtos incluídos no cesto representavam 43% do 
total da despesa mensal das 589 famílias da mostra. 

Construção 

A elevação acumulada do Custo Uoitãrio Bãsico (CUB) do m.etro qua~ 
dro de construção no Estado atingiu, nos primeiros 11 meses deste ano, 
108,3%, contra 80,1% de aumento verifiCãdo no mesmo período de 1979 e 
92% de expansão acumulada nos 12 meses do ano passado. A informação foi 
dada ontem pelo vice-Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção 
Civil do Rio Grande do Sul, Bernardo Hemesath. 

Segundo o engenheiro, o valor ponderado do CUB por metro quadrado 
de construção este mês passou a ser de Cr$ 16.616,00, correspondendo a um 
crescimento de 6,5% em relação ao mês passado, quando o seu valor era de 
Cr$ 15.596,00. 

O CUB de novembro, de 6,5%, representou u~a reatiVação- do processo 
de evolução deste indicador, que desde o último mês de junho vinha apresen
tando uma tendência de desaceleração aparente. Ainda em junho, o CUB 
atingiu o maior índice deste ano, com 11,0% sobre o mês de maio. A partir 
daí, passou a registrar decréscimos sucessivos. 

O vice-presidente do sindicato chamou a atenção dos construtores para o 
impacto que a alta dos custos traz para as empresas do setor. Segundo o estu
do que apresentou, a pressão inflacionária mensalt na atividade, vem crescen
do de forma acentuada, tendo sido de 2,31% em 1978, de 5,61% em 1979 e de 
6,9 este ano. Para Hemesath, a manutenção desta tendência constitui um 
enorme risco para a continuidade operacional das empresas, uma vez que elas 
não conseguem acompanhar este incremento de custos e a conseqüente exi
gências de recursos._ Se no ano que vem se repetir o crescimento da pressão in
flaci_onâria constatada ultimamente, a elevação dos custos na atividade pode
rã chegar a 200%, disse Hemesath. 

Jã o presidente do sindicato, Luiz Roberto Andrade Ponte, disse que o 
aumento do CUB deste mês não pode representar uma tendência definitiva, 
uma vez que nos meses anterior~_este indic?).c;ior apresentava uma clara desa
celeração. 

-Zero Hora - 24-11-80. 

EMPRESÃRIOS PEDEM NOVO PROJETO PARA O PA(S 

Federação das lndústrias dos Estados da Região Sul divulgaram 
documento sobre a situação econômica e política 

Os presidentes das Federações das Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Sul (FIERGS) Sérgio Schapke, de Santa Catarina (FIESC), João Júlio 
Moller, e do Paraná (FIEP), Altavir Zaniolo, reunidos no final da semana, 
em Canela, divulgaram um documento de análise da atual situação econômi
ca e política do País. No documento os empresários defendem, também, atra~ 
vés do diãlogo e da participação de todos os segmentos da coletividade, um 
novo e amplo projeto nacional e criticam o excessivo centralismo econômico 
e tributário e pedem a participação dos empresários na elaboração das deci
sões. 
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Diz o documento: "As Federações das Indústrias dos Estados do Para
nâ, Santa Catarina e Rio Grande do Sul reunidas em Canela, avaliando a es
trutura e conjuntura nacionais, cumprem o dever de externar seus entendi
mentos. I) A sociedade brasileira atravessa um período de profundas trans
formações inerentes à modernização da vida e às crescentes aspirações das co
munidades. O projeto político de redemocratização do país nos conduzirá a 
uma sociedade não-tutelada e, por conseguinte, assumindo ela própria a de
terminação responsâvel de seus destinos. Todavia há de se considerar que a li
berdade e a democracia indispensáveis para a nação implicam em interação 
de compromissos irreclfsáveis- de todos os. segmentos da coletividade em bus
ca dos superiores objetiyos do bem comum e _do de_senvolvimento. Portanto, 
o diâlogo, o debate e a· geral participação são instrumentos inSubstituíveis 
para a formulação de um novo e amplo projeto nacion-al que contemple estra
tégias consistentes de longo prazo e táticas de ação coerentes e sobretudo 
atentas ao grau das prioridades sócio-económicas .. 

2) Estão absolutamente conscientes da gravidade da situação que atra
vessa o país. O desequilíbrio de nossas contas e_xternas, a espiral inflacionária, 
as dificuldades do sistema produtivo, o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
distribuição da renda e a manutenção de uma crescente taxa de emprego 
constitui um elenco de preocupações da maior relevância. A partir de 1974, o 
déficit de nossa balança comercial sofreu progressivo aumento, só reversível 
pela implantação de fortes e decisivos programas de fontes energéticas alter
nativas internas, bem como pelo incremento de nossas exportações._ A in
flação verdadeira endemia nacíonal corrói i reiida fixa e nautraliza a for
mação de capitais, desorientando as atividades sócio-ecOnômicas. Por outro 
lado, o sistema produtivo intratiqililiza-se e declina a sua potência de crescer 
a ampliar a oferta. -

3) O excessivo centralismo na condução da economia c_ do sistema tribu
tário nacionãis -não se coadunam com o preceito constitucional e inibe carac
terísticas próprias de desenvolvimento regionafs autônomos que, articulados, 
consubstanciam avanços e ganhos para a sociedade e para a produção global 
do país. Igualmente tal concentração económica representa campo fértil para 
a progressiva estatização, ferindo_ princípios ideológicos da opção brasileira 
pela livre iniciativa e a economia de mercado que contempla o interesse públi
co ditado pelas aspirações da sociedade, promove o surgimento de mais em
preendedores e configura clima de bem-estar social fortalecendo a_ eficiência e 
facultando a distribuição da riqueza gerada. A excessiva ingerência governa
mental na direção da economia e _a distorcida participação do setor público 
deturpa o mercado e onera_ o_ consumidor e reduzem a eficiência da iniciativa 
nacional. O fiscalismo e o interVencionismo estatal devem ceder seu lugar à 
criatividade empresarial, à competição produtiva e à participação democráti
ca dos entes sociais. 

4) A condução dos destinos da nação não é de exclusiva responsabilidade 
de seus governantes pois a gravidade dos problemas impõe a busca de so
luções com menores níveis de riscos, erros e equívocos; somente alca·n-Çados 
pela adoção de procedimentos solidários. Por isto, mais do que nunca faz-se 
necessária a união naCional das forças vivas da atividade económica. A uni
dade deve se constituir no objetivo perseguido pelo próprio empresariado e 
somente obtido pela conscientização de suas lideranças de que as causas da 
nação preponderam sobre individualidades. Nesse sentido a Confederação 
Nacional da Indústria, -no s-etor da política industrial brasileira, deve ser oca
nal mais autêntico de comunicação com o público buscando participação efe
tiva nas grandes decisões. 

5) A convicção dos méritos do sistema de livre iniciativa e do regime de 
economia de mercado são os únicos capazes de proniover a igualdade de 
oportunidades sócio-económicas entre os homens e -in-Sfítucionalizar a vigên
cia das liberdades democráticas. O lucro empresarial produtivo, e não o espe
culativo, é legítimo. pois remiülc!i'Tffiobili:iações de recursos, gera reinvesti~ 
mentes, atenta para os riscos e para as responsabilidades incorporadas com 
função social. As entidades, FIEP, FIESC e FIERGS assini~~se expressam 
porque sabem quanto contribuem na economia nacional e porque estão cons~ 
cientes de suas responsabilidades para a classe industrial dos três Estados e 
para as comunidades em que estão inseridas. Entendem que suas afirmações 
estão embaSadas no -geral consenso do empresariado regional que ·a:crCdita 
nas potencialidades do país e no esforço e dedicação de sua gente. A maiores
perança do empresariado industrial da região representa neste encontro é ver 
compreendido os princípioS Ora enuridados como avaliação de uma realidade 
e sem conotações pessimistas. Por mais adversa que possa ser a situação do 
momento não hã pelo que deplorar perspectivas de crise sempre eminentes 
para os negativistas e inexistentes para os que trabalham e ajudam a construir 
a nação. ' 

No encerramento do XI encontro das Federações das Indústrias dQ Ex
tremo Sul, o presidente da FIERGS, Sérgio Schapke fez pronunciamento 

conclamando os empresãri"os a ter como tarefa fortalecer e estabilizar a livre 
empresa e a democracia no Brasil. 

Embasado na Carta de canela, ontem divulgada, afirmou que ''há uma 
cadeia de equívocos, que nos amarra nacionalmente, subjugando o povo, a 
intelectualidade, a religião, os estamentos funcionais e o próprio governo'~. 
Esta cadeia de equívocos só poderá ser desfeita com trabalho de esclareci
mento em todas as camadas da sociedade, no qual os empresãrios devem~se 
empenhar integralmente, salientou Schapke. "'Estaremos ao lado da demo
cracia sem adjetivos e da livre iniciativa oportunizadora de igualdade sócio
econômicas. É que a verdadeira democracia admite a discussão, o debate e a 
violência até das incoerências". 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- José Sarney

Almir Pírito - Oziris Pontes - Dinarte Mariz - Martins Filho - Cunha 
Lima- Maurício Leite- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante 
- Teotôriio Vilela- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino 
-Itamar Franco- Murilo Badar6- Tancredo Neves- José Caixeta-
Vicente Vuolo -Mendes Canale- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 562, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prêvia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câniara n~' 
81, de 1979 (n'i' 431/71, na Casa de origem) que regulamenta o exercício da 
profissào de sociólogo, e dá outras provid.éncias·, a- fim de que figure na Or
dem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980. Dirceu CardosO. 

O SR. PRESlDEr\TE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, a ma
téria a que se refere figur"arâ na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, outros requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 11'
Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 563, DE 1980 

Nos termos do ar_t. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 142, de 1980. 

Sala das SessOes~- 21 de novembro de 1980. --Tancredo Neves. 
REQUERIMENTO No 564, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 143, de 1980. ~ 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980. - Franco Montoro. 

REQUERIMENTO No 565, DE 1980 

Nos termos do _art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 144, de 1980. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980. -Vicente Vuolo. 

REQUERIMENTO N• 566, DE 1980 

Nos termos do_ art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publilcação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto 
de Resolução no 145, de 1980. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980. - Leite Cha>eS-

0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata apreciação das redações finais. 

Em discussão a redação finiil do Projeto de Resolução n~' 142, de 1980. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a ap·rcvam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução no 143, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Qs __ Srs_._ Senadores que a aprovam permaneçam sentados.. _(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto de Resolução n' 144, d~ 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão a redação final do 
Projeto n• 145, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
serã lído pelo Sr. I •-Secretãrio. 

E lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 567, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b do Regimento In
terno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 82/80, que cria, na Carreira do Mi
nistêrio Público do Distrito Federal e na do Ministério Público dos Terri
tórios Federais, os cargos que especifica. 
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1980. Jarbas Pa.,arlnho- Paulo Bros

sard. 
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento serâ votado após 

a Ordem do Dia, na forma do art. 375 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Presentes 55 Srs. Senadores, va
mos passar à Ordem do Dia. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard, pela ordem. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, tendo em vista que, evidentemente, não hã Quorum, eu consultaria a V. 
Ex• se não seria mais produtivo prosseguir por alguns instantes a primeira 
parte do Expediente, antes de entrar na Ordem do Dia, de modo que pudesse 
falar o Senador José Richa, que vai fazer uma breve intervenção e importante 
comunicação. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) -Infelizmente essa evidência não 
existe para a Mesa, que constata a presença de 40 Srs. Senadores com o nosso 
roteiro, o nosso guia que é a porta. Os Srs. Senadores aparecerão, possível~ 
mente, na hora própria para a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl1 149, 
de 1978 (n' 5.721/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a alienação de bens imóveis 
da União, situados na ãrea urbana de Guajarâ-Mirim, no Território 
Federal de Rondônia, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 180 a 182, de 1979, e 1.118 a l.l20, de 
1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça- l'>' Pronunciamento: pela consti
tucionalidade , juridicidade; 29 pronunciamento: contrário à Emen
da n9 l de plenário; 

-de Economia- J9 pronunciamento: favorável; 29 pronuncia .. 
mento: contrãrio à Emenda n' I de plenário; 

-de Finanças- J9 pronunclamento: favorável; lq pronuncia
mento: contrãrio à Emenda nq 1 de plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro

vado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação re
querida. (Pausa.) 

ta? 

Solicito aos nobres Senadores que ocupem os seus lugares. (Pausa). 
O Sr. Llder do PSD como vota? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Sr. L!der do PMDB comovo-

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. L!der do PP como vota? 
(Pausa.) 

O Sr Líder do pp está ausente. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação). 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Aloysio Chaves - Amaral Peixoto - Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Ka
lume- José Guiomard- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas - Maurício Leite - Moacyr Dalla - Murilo Badaró -
Orestes Quércia - Passos Pôrto - Raímundo Parente - Roberto Saturni
no. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - Paulo Brossard. 

ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 20 Srs. Senado
res; "Não". 3 Srs. Senadores. Houve uma abstenção. Não houve quorum. 

A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, juntamente 
com os itens 2 e 3 da pauta, cujas matérias estão cm fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votaçdo é adiada. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 147, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças com()_ conclusão de seu Parecer n9 1.112, 
de 1980). que autoriza o Governo do Estado da Bahia a rCalizar operação de 
emprêstimo externo no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.113, de 1980, da Comissão 

-de Constltulçilo e Justlça,pela constitucionalidade e juridicidade, com 
voto vencido do Senador Franco Montoro. 

3 

Votação, cm turno único, do Requerimento nl1 541, de 1980, do Senador 
José Richa. solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado sobre a Iocaliiação, no terri
tório nacional, de usina que opere com reator nuclear, e dá outras providên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 87, 
de 1979 (n' 363/79, na Casa de origem), que restabelece direito de 
servidores públicos, no caso que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 206,207 e 333, de 1980, das Comissões: 
-de Serviço Público Clvll, favorãvel; 
-de Finanças, favorâvel; e 
-de Constltulçio e J ustlça, (exame solicitado em Plenârio) pela 

constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando avo

tação adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum, em Ple
nário, para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 70, 
de 1980 (n' 2.641/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que disflõe sObre a inscrição de m~dicos 
veterinários militares nos Conselhos Regionais de Medicina Veteri
nãria, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.128 e 1.129, de 1980, 
das Comissões: 

-de Segurança Nacional; e 
-de Saúde. 
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Em discussão o_ projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de 

quorum, em Plenãrio, para deliberação, ficando sua votação adiada para pró
xima sessão. 

.O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Discussão, em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n"' 
12, de 1979 (n' 12/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da República Federal da Nig~ria sobre 
serviços aéreos entre seus respectivos territórios e al~m, concluído 
em Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

PARECERES, sob n's 964 a 967 e Ll21, de 1980, das Comis
sões: 

de Relações Exteriores, 19 pronunciamento - solicitando dili
gência junto ao Ministério das Relações Exteriores; 

29 pronunciamento- (ouvido aquele Ministério) favorável, nos 
termos de substitutivo que oferece; 

-de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo da Co
missão de Relações Exteriores; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorãvel ao 
Substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; e 

-de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Re
lações Exteriores. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária, por 
falta de número em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 31, de 1979 (n• 32/79 na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto do convênio sobre transporte internacional terrestre, aprova
do pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes 
dos Países do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das 
Comissões: 

-de Relações Exteriores; e 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
A matêria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a sua dis

cussão adiada para esta data, a requerimento do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 
Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra, para discutir o 
projeto, o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, em face de informações que iecebi pelo telefone, comple
mentando os ·dois memoriais que tenho de duas transportadoras nacionais, o 
assunto dos memoriais não se coaduna com o convênio federal. Então, não 
tenho nenhuma objeção à aprovação do convênio e, de modo algum, interfe
rirei na manifestação do Senado com relação à aprovação desse projeto. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão, ficando a 
votação adiada por falta de número em Plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 148, de 
1980 (apresentado pela Comissão- de Finanças como conclusão de 
seu Parec~ TI9 1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Maranhão a realizar operação de emprbtimo externo~ no valor 
deUS$ 20,000,000.00(vinte milhões de dólares) destinado aos pro
gramas integrados de produção agropecuária, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 

-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Sccrctário. 

e lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 568, DE 1980 
Nos termos da alínea .. b" do artigo 310 do Regimento Interno, requeiro 

o adiamento da discussão do Projeto de Resolução n• 148, de 1980, para ree· 
xame da Comissão de Finanças, face à anexação ao processo de novo plano 
de aplicação. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que acaba de ser 
lido depende de deliberação do Plenário. Face a inexistência de quorum, a sua 
apreciação fica adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 57, de 

1980, de autoria ~a Comissilo Diretora, que transforma função pre
vista na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal, ten
do 

PARECERE~. sob n•s 1.108 e !.109, de 1980, das comissões: 

-de ConstltuÍção e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

- de Finanças, favorâvel. 

Em DiscusSão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, o projeto em tela transforma funções previstas 
no gabinete do Presidente do Senado FederaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Gabinete da Presidência está fazendo 
um reajustamento das suas funções. Parece que, ao que leio, não cria órgão 
algum, cargo algum. 

Teria direito de criar, não sou contra a criação de cargos, não quero to
lher a liberdade do Presidente. Mas, Sr. Presidente, há uma reclamação que 
devo fazer, em vista desta discussão. Trata~se do parecer que a Secretaria fi .. 
cou de dar ao Projeto n9 43, de funcionários que estão esperando reajuste 
tambêm há muito tempo, e que era para ser dado ontem. Não o foi, como 
também não foi dado hoje. A manifestação da Secretaria, a respeito da pre
ttmsão de funcionârios que estão abrangidos pelo Projeto fl9 43, que foi discu
tido a semana P.assada, e com a promessa e a aprazamento de que uma infor
mação cabal, lógica,.fundamentada, seria dada ontem, não foi feita at~ hoje. 

Eu desejaria saber do Sr. Secretário quando serâ dada essa infonnação, 
informação sobre o Projeto n~ 43, porque há funcionários esperando que V. 
Ex• dê o encaminhamento. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - V. Ex• deseja só o parecer, ou 
quer que eu leia? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, só a not!cia. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA)- Estão aqui o parecer sobre o as· 
sunto e o_ projeto. O verdadeiro parecer estâ aqui, completo, conforme a 
Mesa prometeu, para v.-Ex• verificar. Com o meu verdadeiro parecer, por
que aquele outro não era meu· parecer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, não queremos mais 
que S. Ex• chegue a detalhes da informação. S. Ex• tambem ficou de ler aqui 
contracheques~ nós não queremo"s qüe leia contracheques. 

Já estamos orientados a respeito, estamos satisfeitos apenas com o pare
cer. Quando serâ votado pela Mesa o parecer? 

O Sr. Alexandre Costa (PDS -MA) - O projeto estA cm tramitação, 
apenas eu pedi que safssc da Ordem do Dia para que a Mesa tomasSe conheci
mento. A Mesa ~erificou que tinha três pareceres que não haviam passado 
pela Mesa. Então eu dei o verdadeiro parecer, pois fui o encarregado na Mesa 
de dar os pareceres. E estou devolvendo o projeto à Secretaria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou satisfeito, era i. to que eu 
queria saber, quando será devolvido. Mas não precisava chegar a detalhes, 
como V. Ex• anunciou, da lCitura de 40 ou 50 contracheques. 

Sr .. Presidente, já que V. Ex• está fazendo um remanejamento nas 
funções, um apelo do fundo do meu coração. 'vai se ençerrar dia 5 a sesslo le
gislativa. Era preciso que o Senado encarasse a prestação de serviços do pes
s.oai da Confederal, que não vence um salârio mfnimo. Nós temos funcio· 
nârios aqui que vencem 30, 40 salários mínimos. Tem gente que não ganha 
um salário mínimo, tem filhos, mora numa pseudo-casa, numa choupana, 
num barracão, pagam uma exorbitância de transporte, pagam dois mil c tan
tos cruzeiros de aluguel. E ganham 1 salârio m(nimo. Viv~ de que, Sr. Presi· 
dente? Nem de esperança eles vivem. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• me permite? 

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

O SR. PRESIDJ;:NTE (Luiz Viana)- Eu poderia dizer a V.Ex• que a 
Mesa, atendendo justamente a ponderação de V .Ex•, vai conv9car a Confede
ral para que ela cumpra os dispositivos legais e a ninguém pague menos de 
um salârio mínimo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Muito !>cm. Nós estamos nos en· 
tendendo, Sr. PresidC::nte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sempre nos entendemos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Da outra vez aprovaram os asses· 
sores e esqueceram os que prestam serviços tão necessários ao nosso Senado. 
Agora V.Ex" veio ao meu encontro e jã anuncia es_sa possibilidade. 

Sr. Presidente, poderíamos, através da Confederal, dar um vencimento 
maior porque com o salârio mínimo ninguêm vive mais em Brasília, nem ve
geta, nem como tinhorão à sombra, sem apanhar sol. Não tem condição de 
sobreviver, não tem condição de existir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu vou ser auxiliar de defesa com 
V.Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, no fim, V.Ex• estã 
ao meu lado. Fico satisfeito, estou em boa companhia. 

Eu disse outro dia, tenho medo de três coisas neste mundo: AI-5, Banco 
do Brasil e V.Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Espero que V.Ex• fique em duas 
apenas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Duas não, mas V.Ex• jã melhorou 
muito. É uma notícia gratíssima que V.Ex• está dando a essas humildes brasi
leiras que trabalham na Casa. Não deixe, Sr. Presidente, a Confederal 
explorá-las como vem explorando. Fico gratíssimo, e nada tenho a objetar a 
este reajuste que V.Ex• quer fazer em seu gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (L_uiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discus-
são. __ 

A votação fie~ adiada em virtude da falta de quorom em Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto d~ Resolução n"' 122, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n"' 845, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas de propriedade da SUFRAMA- Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, 
apoiado pelos Senadores Franco Montoro e Cunha Lima; e 

-de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Af
fonso Camargo. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nãci havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item II; 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão do seu Parecer n• 848, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas no Distrito Agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, à agropecuâria Dimana, 
Comércio e Indústria S.A., terido 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Af-

fonso camargo. 

Em discussão o projeto .. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em virtude da falta de 

quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a 
próxima sessão ordinãria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 130, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de s~u Parecer n"' 886, de 1980)~ que suspende a execução 
do n9 17, c do inciso II, do art. 106 do Decreto-Lei n9 5, de 15 de 
março de 1975, e o Decreto "N" n"' 1.135, de 26 de setembro de 
1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada 

por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

-Discussão,_ em turno único, do ~ojeto de Resolução n9124,de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 872, de 1980), que autoriza a alienação dê 
terras públicas à Empresa Matei Agropecuâria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s. 873 e 874, de 1980, d•• Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitur.-ionalidade e juridici .. 

dade, com votq vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável~ com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão . 
. A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinâri~, por 

falta de número em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Comunico ao Plenârio que ficou 
prejucicado, por falta de quonun, o Requerimento de n9 567/80, lido no Expe
diente, que deveria ser votado nesta oportunidade. 

Não havendo mais matcria na Ordem do Dia, concedo a palavra ao 
nobre Senador José Richa. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, numa região ape
nas do Paraná, vinte mil pessoas _estão nas estradas, obstruindo nos pontos 
estratégicos a pass.agem, -o trânsito de um determinado produto. 

Sr. Presidente, seria o caso de se perguntar: que tipos de pessoas são es
sas? Serão agitadores ou subversivos preparando qualquer tipo de movimen
to contestatário? 

No entanto, Sr. Presidente, para quem conhece o ambiente de hoje, lâ no 
Paraná, é de causar espanto se eu dissesse que essas vinte mil pessoas que, de 
maneira pacífica e tranqUila, mas muito determinada e firme, obstruem a pas
sagem de um determindado produto, numa das regiões produtoras mais im
portantes do meu Estado, que é o sudoeste do Paraná, nada mais são do que 
pacatos agricultores que, jâ no desespero e num legítimo movimento de defe
sa, ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Legftima defesa. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- ... num movimento delegftima 
defesa chegam a esse gesto extremo de, desde anteontem, localizados em gru
pos de milhares de pessoas, nos pontos estratégicos de todas as rodovias que 
demandam do Sudoeste para outras regiões do Estado e do sudoeste para ou
tras regiões do País, impedir que por essas rodovias transitem suínos ou seus 
derivados. E este movimento, Sr. Presidente, que iniciou-se anteontem, no 
Paranã, a partir de ontemjã ganhou a adesão dos suinocultores e dos proprie
tários rurais do oeste de Santa Catarina e de uma vasta região do Rio Grande 
do Sul... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - f: verdade! 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Sr. Presidente, não~ um movi
mento nem de contestação, nem subversivo, nem é um movimento de que, de 
surpresa, ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Muito bem! 

O SR. JOSt RlCHA (PMDB - PR) - ... quis, no sensacionalismo, 
chamar a atenção da Nação, Nem esse, que seria legítimo, foi o intuito desses 
produtores. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Como, se tivesse colhido o Go-
verno de surpresa, -

O SR. JOSt RlCHA (PMDB - PR) - Exatamente. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Foi anunciado ... 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Não se colheu o Governo de 
surpresa, como muitr bem lembra o Senador Paulo Brossard, porque, hã 
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muitos meses, estão eles, em sucessivos memoriais enviados a todas as autori
dades da área econômico-firiáiiceira, da área agrícola do Brasil, do Estado do 
Paranã, no caso também de Santa Catarina e Rio Grande, idênticos memo
riais foram enviados às mesmas autoridades ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- A imprensa deu larga publicida
de a essas manifestações. 

·o SR. JOSE! RICHA (PMDB - PR) - Exatamente. A imprensa se 
ocupou largamente de fazer repercutir o fato, pata que as autOridades tomas
sem conhecimento, ou pelo menos, não alegassem o desconhecimento de uma 
realidade dura, porque, hâ muitos meses eles vêm alertando, com laudos, lau
dos técnicos comprovados, de que eles estão tendo prejuízos de cerca de 20 
cruzeiros por quilo, de um produto que é a base de sustentação deles e de suas 
famílias, e do País, por que não? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Muito bem! 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB PR)- O Brasil detém um dos maiores re
banhos de suínos do mundo, um País que abastece, tradicionalmente, diver
sas nações, com exportação, que hoje, se está cm crise, é porque, exatamente, 
o Governo Federal, hã tempos, quando ainda, no outro Governo, sob a ~gide 
de um outro Ministro da Agricultura, de maneira irresponsável, fazia ao 
mundo inteiro o alarde de que os rebanhos suínos do Brasil estavam contami
nados com pestes sufna africana; quando, sucessivos alertas de cada um de 
nós não foram ouvidos, para demover a autoridade maior da Past& da pro
dução no Brasil de continuar abatendo suínos e, ao mesmo tempo, promo
vendo uma propaganda que desacreditou o Brasil lã fora. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Muito bem! 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB- PR) - Foi preciso que um organismo 
da Organização das Nações Unidas-ONU-a FAO, que, especificamente, 
trata dos assuntos de agricultura e alimentos, foi preciso que a F AO colhesse 
oito amostras, em diferentes ãrea's, onde o Governo insistia estarem ocorren
do ou se localizarem os maiores focos da pseudopeste suína africana, levasse 
estas oito amostras para os melhores laboratórios do mundo e depois, atrav6s 
de um laudo, dissesse ao Governo brasileiro que não havia peste suína africa
na; só nesse instante, Sr. Presidente, é que o Governo brasileiro concordou 
em suspender aquele criminoso movimento. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Uma irresponsabilidade! 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB - PR) - E desde a ocasião, até hoje, os 
problemas do setor foram se agravando, as exportações fechadas por medida 
do próprio Governo brasileiro, alegando' que, tendo ou não havido peste suí
na africana, era prudente a suspensão das exportações de carne suína para 
outros países até que se assentasse a poeira e o Governo brasileiro tivesse con
dições de comprovar ao mundo inteiro que realmente não havia peste suína 
africana. 

Mas foi uma medida, Sr. Presidente, muito mais de natureza política, 
para salvaguardar a irresponsabilidade do Gover;no, que a medida da suspen
são das ~xportações foi tomada. Evidentemente foram se acumulando os ex
cedentes e, desde o começo deste ano, a situação da suinocultura foi progres
sivamente se agravando e, nesses últimos seis meses, os homens do setor, lide
ranças e de sucessivos memoriàis, alertaram o Governo pára a necessidade do 
atendimento de algumas reivindicações mínimas e básicas para. o setor. 

O que eles reivindicavam? Primeiro, a abertura das exportações; segunda 
reiVindicação bâsica: a J1rorrogação de financiamentos de custeio, uma vez 
que, no início do ano passado, o atual Ministro da Agricultura foi a todas as 
regiões produtoras de suínos do País e conclamou os suinocultores a aumen
tarem a sua produção, com financiamentos, a juros negativos, dadOs pelo 
Governo federal. O Sr. Ministro da Agricultura chegou a dizer numa concen
tração, no Oeste do Paraná, no Município de Palatina, que os pecuaristas c os 
pequenos proprietâriós corifiassem nas medidas do Governo, que investissem 
no setor ... 

O Sr. Paulo B1ossard (PMDB - RS) - E, verdade! 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB - PR)- E, assim foi feito, Sr. Presiden
te: os pequenos c pobres lavradores e pecuaristas confiaram no Governo, 
atenderam o seu apelo, o seu chamamento: investiram em pocilgas, investi
ram na sua propriedade, aumentaram a qualidade do seu rebanho, compran
do matrizes de melhor qualidade e foram, por aí, investindo, at~ que, eviden
temente, isto teve uma resposta ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Claro! 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR)- ... e a resposta veio este ano, 
através de um brutal aumento da produção. Entretanto, quando chega na 
hora do Governo amparar aquilo ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Que é a resposta ao seu apelo ... 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB- PR)- Exatamente. Quando estava na 
hora do Governo amparar aqUeles que, de boa fé, pensando que estavam 
prestando um grande serviço ao País, precisavam do amparo do Governo, 
esse amparo faltou porque, além dessas duas reivindicações bâsicas, Sr. Presi
dente, hâ uma terceira e muito mais importante e fundamnental: é que o Go
verno, ate esta semana, sistematicamente, se recusava em atender a decre
tação de preço mínimo para o produto. 

E quando, Sr. Presidente, finalmente, na segunda-feira, depois de reu
nião do Ministro da Agricultura e dos Ministros da ãrea econômico
financeira, de uma hora e meia com o Preside_nte da República, finalmente o 
Governo resolve atender, e o faz de maneira insatisfatória. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Parece mentira! 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Parece mentira, Sr. Presidente! 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Uma questão de aritmética pa-
rece que é uma questão de alta indagação de Estado. 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB - PR) - Perfeito! 
O Sr. Leite Cbaves (PMDB - PR) - Senador José Richa, V. Ex• me 

permite um aparte? (Assentimento do orador.) Senador José Rich3., a Casa 
está lembrada de que o Ministro Delfim Netto, sucessivamente, tem dito que 
o crédito destinado ao setor rural, à produção agropecuãria não é inflacio
nâria. E, mesmo assim, reconhecendo que o custo do quilo de carne de porco 
estã a 53,00 cruzeiros, eles fiXam, Como preço mínimo de mercado, quarenta c 
oito cruzeiros. Eu só quero dizer a V. Ex• uma coisa: o que está para ser apu
rado, por esta Casa e pelo País, é a questão da peste suína. Eu fui a primeira 
voz ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Esta não vai ser apurada nem 
nesta Casa, nem no resto do País. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- ... a levantar-se aqui, no Senado, 
na êpoca em que foi ela alardeada. Cheguei aqui, uma tarde, e os jornais noti
ciavam que haviam matado, no Estado do Rio de Janeiro, três mil porcos e s6 
não matariam, na manhã seguinte, quatro mil, em Ourinhos, porque falta
vam balas de fuzil. 

O Sr. Paulo llrossard (PMDB- RS)- Os pobres dos porcos foram me
tralhados! 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Então, entrei em contato com Por
tugal porque soube que foi em Portugal e Espanha que ela surgiu pela primei· 
ra vez na Europa. Af, recomendaram-me que eu falasse com o Instituto de 
Epistemologia de Bruxelas e de Paris. Telefonei, daqui do Congresso, e me es
clareceram: primeiro, que não era contagiosa. Segundo, quando de sua ocor
rência deveriam matar-se os primeiros porcos que estivessem com os sinto
mas porque não era prejudicial à alimentação humana. Mas a peste, se real
mente é a africana se alastra por tal forma que a morte se dâ aos milhares, 
sendo impossível escondê-la. E nós jã denunciamos isto aqui. Então, depois 
começou aquele movimento e o próprio setor oficial, como anteontem, quan
do perguntamos a um Ministro o que houve de positivo, quais foram os resul
tados do Relatório, ele manteve um silêncio suspeito. Daí tudo nos leva à 
convicçãO de que houve interesse em que se jogasse, sobre os nossos rebanhos 
de porcos, suspeitas para que outros rebanhos tivess~m colocação no merca
do internacional. O que estâ havendo em relação ao porco hoje é o que jâ 
existe nos Estados Unidos em relação à carne bovina: por conveniência, IA, os 
lavradores, os produtores de gado jamais deixam carne daqui ir para a sua 
mesa. A mesma coisa ocorre em relação ao cancro cítrico no Paranâ. Há mais 
de 20 anos que se diz combater o cancro cítrico e laranjas não podem ser pro
duzidas pelo Paraná, a fim de que Limeira e alguns Municípios de São Paulo 
tenham a exclusividade nas exportações. 

O SR. JOSE! RICHA (PMDB- PR)- Dizia eu, Sr. Presidente, que fi. 
nalmente nesta segunda-feira, o Governo resolveu quebrar um tabu de mui
tos e muitos anos que acabou cedendo à opressão dos lavradores e fixou um 
preço mínimo. Entretanto, em que nível veio este preço mfnimo, Sr. Presiden
te? Quarenta e oito cruzeiros o quilo do porco. Quando já hã seis meses atrás 
tínhamos os produtores com laudos, não somente feitos por eles, mas laudos 
juntados a estes memoriais, feitos por técnicos da EMBRAPA, da EM ATER, 
de todos, da antiga GARPA, todos eles órgãos ligados ao próprio Goveino 
que, no dever profissiOnal acima da lealdade ao próprio Governo, tinham que 
reconhecer uma realidade: o custo de produção desses suínos para o produtor 
era de cerca de 58 cruzeiros o quilo. 

Mas, comO eDtãó, Sr. Presidente, poderiam os suinocultores aceitar o 
preço mínimo de 48 quando o custo, já desde seis meses atrás, estava em S8? 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - Permite-me V. Ex>? 
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O SR. JOSI': RICHA (PMDB - PR) - E outra coisa, Sr. Presidente, 
ainda ontem no final da tarde, me dizia o Presidente do Sindicato Rural do 
principal Município produtor de suínos, que é Francisco Beltrão, no sudoeste 
do Paraná, que agora nesta semana uma junta de t~nicos convocada pelo 
Sindicato Rural conc!uiu um novo laudo dizendo que o preço hoje c!e custo 
para o produtor é de 63 cruzeiros o quilo. 

Ora, Sr. Presidente, é lamentável que neste País não haja nenhuma pro
teção a quem trabalha e a q~m produz, e, por outro iado, haja uma total 
omissão c Jm relação àqueles:' setores que exploram os que trabalham. Isso 
'iüe é ma1s revoltante! :E é isto que têm, os pecuar:~t::ts e 1.:..-.rradores do meu 
Estado, consciência, porque eles estão percebendo que, enquanto eles estão 
tendo preju.ízo para criar e engordar o porco ... 

O s,, Paulo Brossard (PMDB - RS) - A usura é livre. 

O SR. JOSI': IUCHA (PMDB- PR)- ... os consum1dores não estilo se 
beneficiamlo desse prejuízo dos produtores. Porque, enquanto eles vinhaÓl 
tendo~ até a semana passada o set,; produto adquirido pelos frigoríficos a cerM 
ca de 38, .,;9 cruzeiros, quando o ~w:toJ para eles era 58, este mesmo produtü 
era vendido em todas as grandes cidades a um preço mE:dio acima de 150 cruM 
zeiros o uuilo. 

Nós próprios, uma comissãtl de padamentar~, tivemos a oportunidad~ 
de observ<>.r aqui em Brasília, numa churrascaria, e perguntamos a quanto o 
dono da ch1.1rrascaria estava comprando o quilo do suíno, da carne de porco 
que era servida no restaurante. Nós estávamos, essa comissão de mais de 2G 
parlamentares, acabando de sair de uma audi!ncia com o Ministro da Agri
cultura. E nos informou este comerciante que adquirira, ainda na manhã da
quele dia - ic:.to sexta-feira passada - o quilo de suínos a 170 cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, não tem cabimento.~ por isto que a área rural hoje 
estâ em polvorosa. e se houver realn1ente uma sublevação no País podem ter 
certeza de que ela vai na&i:er lá no campo. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - ~ verdade. 

O Sll. JOSI': RIC~A {PMDB - PR)- Porque é lã onde as evidéncias 
demonstram que !lt. a maior exploração. 

Quem não se lembra da imensa campanha feita hã pouco tempo atrâs 
pelo Governo, para que o Sudoeste do Paraná produzisse o feijão preto con
sumido no Rio de Janeiro e em diversas outras capitais? Os produtores sem
pre prontos a atender os apelos do Governo, quando ~ para trabalhar e pro
duzir para d.'te Pais, mais uma vez atenderam. Entretanto, na hora de Comer
cializar, onde estâ a proteção do Governo? Os compradores, os comerciante~< 
foram lã e adquiriram o produto ao rreço que variou de 900 a 1.100 cruzeiros 
o saco, e isso é d1.1ro para este produtor que quase sempre ~ um pequeno p'ro
dutor que também ê·suinocultor. Geralmente essas duas atividades são casa
das: quem produz suínos ê quem planta feijão e milho no sudoeste e em todo 
o Estado do Paraná. Pois muito bem. Eles estilo tomando conhecimento que 
o mesmo produto por eles vendido de 900 a 1.100 está sendo vendido nos suM 
permecados do Rio de Janeiro e de Brasfiia, não se precisa ir muito longe, de 
7 a 9 mil cruzeiros o mesr.1o. saco de feijão. 

Ontle é que nós estamos, Sr. Presidente? 
O produtor, coit<:tdo, nial tem condições, pelo preço que vende, de cobrir 

as suas despesas e o consumidor com o salário de fome que ganha não tem 
condições de CC'Imprar um quilo de feijão, quando os intermediârios- quase 
sempre grandes grupos econômicos no caso dos suinicultores - as multina
cionais é que estão levando o maior lucro deste País. 

lsso, nãv é compreensível realmente para estes homens que, há meses, es
t2.o neste movimento, cujas denúncias jâ chegaram ao conhecimento do Go
vernC": através de imensos números de memoriais, através de denúncia de Par
lamentares. Eu próprio no primeiro discurso que aqui fa- já tem mais de 3 
meses - alertando o Governo. solicitei provid~ncias e at~ agora nada, Sr. 
Presidente! Apenas algumas medidas foram tomada•, mas todas elas paliati-
vas, insuficiente~,... -

O Sr. Pauto lkossard (PMDB - RS) - Tardias c insuficientes. 

O SR. JOS!;: R[CHA (PMDB- PR) - ... c não atendem às reivindi
cações dos pecuarista!l. O pteço por eles reivindicado ê tazoâvet. Eles reivin
dicam se\.enta ~ cinco cru~iros de preço. m!nimoj e amparados por lei. 

Neste P?!s .·amb~muma uutr~ curiosidade ~c o!lserva, cm relação à~ leis: 
e]as são apenas para os cidadãos comuns obedC"".ccrem. Porque a começar pelo 
próprio Govemo ou p~!os .~-~odero!-os, não !1á um mínimo respeito c cumpri
mento às leis. Nós temos um Esto;tuto do Trab11.lhador RL?.ral e num de~ seus 
itens est.i dito; "'Aprovado pelo CongreSso: 3ancionado ~elo Presid~ntc da 
República,"' O então Presidente Castelo Branco naquela E:poca dizendo que o 
lavrador farâjus a uni preço mfnimo pelo produto do seu trabalho. E define o 

que é preço mínimo: ê o custo da produção acrescido de 30% sobre esses cus ... 
tos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)-~ a remuneração do produtor. 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB- PR)-~ a remu:tcrr.ção rlo produtor. 
Pois muito bem. O próprio Governo nã.;- respeita a k; roi elr s~mcioncda. 
Portanto, não dâ o exemplo e precisam os sutnocu~.tor.~··· ::'Br~ti.,.:..tem as 3Ual! 

atividades. Começaram anteontem paralisando o trâmito á~õ: sufnos c seus d~
rivados, pelas estradas do Sudoeste. A partir de ontem"' movtm~nto se esten
deu para o oeste de Santa Catarina e umil Vasta região do Rio Grande d0 Sul. 

Esse movimeato apenas de obstrução 'de suínos e seus deri\':tdos vai at~ o 
dia 30. O cronograma, Sr. Presidente, tem sido rigorosamente cumprido pelos 
produtores, porque, quando iniciaram o movimento,- cl~s .("or~,l decidindo e 
marcando o dia para começar e encerrar cada etapa do movimento: rcivindi .. 
cações junto às autoridades, memoria.is, comis&.ões junto ao Secretário da 
Agricultura ào Estado, ao Governador do Paraná, ac Mhistro da AgricultL.

. ra, aos Ministros da área económica, c assim sucessivamente, at~ que marca· 
ramo início das medidas concietas que seriam por eles cclocadas em prátic;o; 
para, jã num gesto extremo, fazerem valer os setls direnos, teivindicarem o:~ 
seus direitos. 

Então: no dia 25 de novembro iniciariam o bloqueiO das estradas, só 
com relação ao trânsito de suínos c seus derivados. Esse movimento se esten· 
derá até o dia 30. A partir do dia 30, o bloqueio será total, nada mais a nAo 
ser ambulâncias e camhhões-tanquc, evitando-se qu.: a faltu. de combustrveis 
crie um drama maior para toda a população daquela reg~ão. No mais, a pas
sagem de qualquer outro veículo serâ obstruída, scrâ impediüa.naquela re
gião. 

O Sr. Eveláslo VIeira (PP - SC) - V. Ex• me permite um apartc1 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB - PR) ~ Pois não. 

O Sr. Eveláslo VIeira (PP- SC) - Os argumentos de V. Ex• são inques
tionáveis. Mas é preciso que ~e diga também que este plc:ito do cstabelccimerl
to do preço mfnimo para o quilo do porco vivo vem desde o advento do Esta
tuto da Terra. ~uma luta sistemática dos criadores, c~ Govern"l' sempre res
pondeu que iria atender ao pleito, mas nunca veio a concrcti:i.ar suas promee
sas. Agora mesmo, quando se estabelece o preço de 4S cruzeiros para o porco 
vivo, a nível de fazenda, de granja, ainda esse preço m(nimo n~.o é justo pm
que estâ muito aquém do custo, como V. Ex• jâ frisou. Atl: o su.gimento da 
pseudofcbre suina africana, nós dnhamos um mercado externo excelente para 
a colocação de carcaças de porcos, de derivados de carne ~e porco no merca
do externo. 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB- PR)- De miúdos, também. ~um dos 
problt:mas que o Ministro diz, h9je, que impede a ftXação do preço m(nimo. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Pois bem, cm razão da nossa abertu
,ra econômica, do nosso crescimentO da divida externa, o Governo tem privi
legiado setores produtivos, especialmente empresas nacionais, no,_f!oentido da 
atp.pliaçãQ das exportaçõ~, com incentivos .f!~c~is t- econôrn.icos. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Creditícios. 

O Sr. Evelâsio VIeira (PP - SC) - Dâ subsídio oo crédito e também 
subsídios para a divulgação lá fora, para aluguel de depósito no exterior e ou
tros beneficias. Pois bem, nós temos possibHidades de aumentar a nossa pau
ta de exportações ~m carnes de suínos. e apenas questão de se estabelece:: 
um preço remunerador para o criador, e estaremos aumentaudo a nossa pro~ 
dução de carne de porco para o mercado interno e para o mercado externo. 
Entretanto, o Governo continua se negando a dar essa contribuição ao nosso 
criador. Surge, agora, essa decisão dos criadores, de não fornf'.cerem aos fri
goríficos essa matéria-prima, criando um problema ser(~;simo. Eu quero cum
primentar V .Ex• por, mais uma vez, levantar o probl~2. ·Ii::st'! Casa, que tem 
sido também a tônica na atuação de outros Parlamentares nesta Casa. EspC"
ramos que, agora, com essa greve dos criadores do extremo-sul do Brasil, o 
Goverilõ venha a dot<\r as medidas que têm sido defendidas ~r nós destaCa
sa. que têm sido deferldida pelos criadores, no sentido do próprio interesse, 
não e. penas dessa atividade, mas do próprio interesse ·nacional. 

O SR. JOSI': RICHA (PMDB - PR)- Agradeço a V. Ex•, Senador 
Evelâsio Vieira, a grande contribuição que, como conhecedor r·rofundo do 
problema, V. Ex• traz ao meu disc..urso, c dizer que não apenas eu, que pela 
quinta vez trago o problema r o conhecimento desta Casa, nlas ta.~nb~m V.EM 
xJ, outras vezes, nesse mesmo período, fez idênticas cl:'nclamp,ções ao Oover· 
no para que contribua para a paz social atendendo à justa reivindicação de 
uma imensa coletividade, toda ela composta por pequenos proprietários. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Via do regra, peq'lenos proprie
tários. 
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O SR •. JOSl!: RICHA (PMDB- PR)- Via do regra, pequenos proprie
tãrios, muitos deles pequenos proprietãrios. Sr. Pre5ideute. 

E esses nossos apelos, do Senador Evelâsio Vieira, meu, do Senador Pau
lo Brossard, do Senador Jaison Barreto, dJs Senadores Pedro Simon e Leite 
Chaves, afinal todos os Senadores do Sul do País, com a solidariedade quase 
nunca nos faltando, de Senadores atê de outros Estados que não estão sentin
do de perto a gravidade do prof:\lema, que não se preocupam dirctamentc, 
mas se preocupam tanto quanto nós, para que não }'~aja maiores provocações, 
!Jara que não se jogue mais lenha na fogueira deste Pais, que jã es.tã sem con
dições de absorver novas movimentações cómo a· qi.iC estâ -sendo realizada. 
Daí a gra-nde preocupação que temos, Sr. Presidente. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC) - Permite V.Ex• um apart•? 

O SR. JOSl!: RICHA (PMDB - PR) - Com prazer. 

O Sr. Jalson Barreto (I'MDB- SC)- V.Ex• tocou no ponto funda
mental. É que, realmente, causa estranheza a todos nós que s~ deixe esse Setur 
cHegar à exasperação final para depois tentar-ge uma solu~wão. Vai faltar Ge
:teral neste Pafs, se continuarem a desrespeitar reivindicações sociai!l que af 
estão flagrantes. E a soluçãc que se pede é racional, não é uma provif!í!aci~ 
simplista. Disse muito bem V .Ex" que não se trata simples;nc.nte de un1 pn~~o 
mínimo mais compensador, é toda uma política agrária envolvida nisS01 de 
wbsídio ao milho, que foi levada a essa situação por essa poUtica exportado~ 
nista absurda e irreal que só interessa a grupos estrangeiros, crédito ma1s fâ
.:il. Então, hã todo um contexto que essa gente pacata, ordeira e, agora, 
graças a Deus organizada, está propondo corr.o solução. Quando se pedem 
l.«ntas soluções para este Pais, estão eles a! propondo coisas s~rias e objeti
vas, para tirar o setor da crise e ajudar o País a sair do atoleiro em que essa 
política económica do Governo acabou por levar. Por isso, congratulo-me 
com o discurso de V .Ext Estou em contato com o movimer.to lã em Chapecó, 
onde hã um clima absurdo de intolerância, inclusive, e jâ existem, ameaças. O 
que estamos fazendo aqm no Senado é propondo soluções ao Governo, para 
que ele tenha sensibilidade e se evite o pior. Não estamos lã propondo nada, 
atiçando ou coisa parecida, estamos apenas dando repercussão aqui à.quilo 
,que lã ocorre, angustiando milhares e milharc.s de pequenos produtores. 

O SR. JOSl!: RICHA (PMDB - PR) - V.Ex• tem inteira razão. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso, para um julgamento imparcial 

de todos nós, que nos coloquemos na posição deles. Hâ meses eles estão ten· 
do prejuízo. Criam e engordam o porco e têm um prejuízo de 20 cruzeirC's o 
quilo, quando os intermediários, comprando a 39 cruzeiros, vendem a 170 ao 
consumidor. 

Outra coisa a que o nobre Senador Jaison Barreto fez referancia e que~ a 
[JUra realidade: por que, hoje em dia, o custo de produção está tão elevado? 
:?'orque a maioria dos insumos é produzida por multinacionais, e o GOverno 
não tem a preocupação de manter seus preços dentro de níveis razoáveis. 
- O Sr. P~ulo B~o-ssard (PMDIÍ _::RS) - At~ o milho ê importado! Não 
·pode haver suinocultura sem milho. 

O SR. JOS€ RICHA (PMD& - PR)- Perfeitu. Um dos poucos insu
mos para a suinocultura que não é de multir.acional é c milho. Mas, aí os la· 
nadares ainda se lembram da incompetência do Governo q11ando, na última 
sapersafra, vendeu milho a 42 cruzeiros a saca, exportou o nosso excedente a 
42 cruzeiros e agora está tendo que importar a 400, 50J cruzeiros. Isto, decor
ridos menos de dois anos. Então são essas situações que o lavrador vai vendo 
e perguntando: por que é que vou tomar prejuízo? 

O Governo Comete esta incompetência com relação ao milho que 6 um 
dos insumos bãsicos; depois vêm todos os demais insumos produzidos por 
multinacionais, e a cada ano com aumentos de 200, 300%, sem nenhuma p:.la
vra do Governo, seín nenhum tabelamento por parte do Governo e assim vai. 

Além de tudo isso, o Ministro da Agricultura foi lâ no ano passado e dis
se: "Plante que o Governo gararl.te. Produza pouco que o Governo garante". 
'Agcra estf. lâ o Governo alegando que hâ uma conjuntum de excedente de 
produção e que por isso não pode dar preço mínimo estimulador, para que 
haja um ajustamento natu-ral do mercado. Mas, então, tem cabimetltO o Mi
nistro da Agricultura querer impor a pequenos proprietários, que não têm 
maiores instruções, que eles observem as normas da economia de m~cado, 
qaando ele&, coitados,jâ não têm nem mais condições de confiar no Governo, 
porque este 6 o primeiro a dizer a eles uma coisa e depois não cumprir, 
deixando-os ao abandono'? Tem cabimento'? 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- NobreSenadorJos~Richll, no 
meu Estado, ao slogan: .. Plante que o Governo garante". o povo decepciona
do acrescentou uma frase: "o Governo ge.rante que o lavrador terá prejuízo." 

O SR. JOSl!: RICHA (PMDB- PR) - No Estado de Mato Grosso 
aconteceu coisa_pior. O quecircula por lá é o seguinte: "Plante pouco, porque 

o gordo é 1ouco". Até is.to. Dâ até pena, porque o povo, na sua desgraça, ain
da encontra conáições de sai:- pelo lado do humor. 1\!as acontece que o h\1-
mor jâ começa a rarear no meio rural; e a siturção cada vez se toma mais ex~ 
plosiva. E o que rtós estamos querendo, quando alertamos su~sivamente <:o 

Governo, ~tentar evitar, como diz o Senador Jaison Barreto, que ocorr·1. o 
pior, porque, já no desespero, esses homens são capazes de tudo, porque es
tão perdendo tudo. O que mais eles ttm para prese'!"var? Nach, a não ser a 3ua 
vrópria dignid&de, só isto. 

Hâ poucos instantes, Sr. Presidente, conver:;ei, por telefone, cc:n lide~ 
r2.nç:as da Região Sudoeste, e fui informado de que a última proposta feita 
pelo Governo Fedetal, transnâti1a, ao que me parece, pelo ·.:r~fe de Gabinc~ 
te do Secretário da Agricut :.tr<í do Estado .:io l>-r;ranu, foi a de que o Govemo 
acenava. para acabar com o movimento) com a possibilidade de obrigar os 
frigoríficos a adquirir o produto por 55 cruzeiros o quilo, livre, isto c, sem se 
computar neste preço os 2,5% do Fu~do Rur~:t~, o ICM, naturalmente, e ou
tros tributos. 

Pois bem, os agrh:ultores da ãrea não aceitaram a prop'J:>.ta. Acaba.ram 
de me inform:..r que encerrarar..1 d reunião c'Jm a cc..rn!~são do noverno e que 
não aceitamm e vão continuar o seu movimebto. Por çue nã" aceitaram? E 
aGui respondo eu: porque realmente não têm que aceitar um;J proposta. ··;sdr(r
xulu como esta, pois se o custo de pnldtl~.ào, hoje, livre de t:ibutos etc, é &3 
cruzeiros o quilo, porque aceitar 55 cruz<.::irOs'? E ainda hâ outro agravante; se 
pelo meno:; o Governo acemi:ise cOm a põSSibiliC:.ade de au-.r.entar o preço 
mínimo, meSmo que não chegue aos 75 cruzeiros por eles sohcitado, ainda 
eles poderiam estudar, porque a{ se trata de um relacionamento como deve 
ser feito, de produtor para Governo. 

Ago1 a, como o Governo tt:..m coragem de ?ropor ao produtor que ele fi
que na 111ão do intermediário, que lhe explora há anos, e nesse setor quase to
dos os intermediários estãó nas mãos de multinacionais'? Por que razão deve
ri::t o produtor aceitar'? 

E eu não sei romo o Governo tem coragem de propor lima coisa desse ti-
po. 

É o Governo sem co .. agem de tomar a~ medidas qTJe t~ que <Je!" toma
das, sem coragem de ~omar as ~nedidas nC\.:CSsárias, e r:..inda vai acenar para 
produtor, dizendo que tem meios de obrigar- obrigar 6 a expressão -os 
frir;or~ficos a adquirir a 55 cruzeiros, portanto, acima do próprio preço míni
mo decretado na segunda~feira. 

Ora, Sr. Presidente, isto, como alguém já definiu, par~me que não hâ 
outro qualiiicativo, é uma tremenda irresponsabilidade. Ningu&n mais estâ 
levando nada a sério. Neste Governo1 não se leva a sêrio a grave situação do 
povo brasileiro. Não temos outro qualiticativo mais ameno, de Hnguagem 
parlamentar do que este: é uma irresponsabilidade. 

O Sr. Orestes Quércla (PMDB-SP)- Permite um aparte, nobte Sena
dor? 

O SR. JOSiê RICHA (PMDB- PR)- Concedo o aparte «O noore Se
nador Or_estes Quércia. 

O Sr. Orestes Quérda (YMDB- SP) -Gost.aria de bipot~~ solidarie
d~de ao Giso;urso de \'. Ex' porque, no rr...m Estad'"l, o prQbJ-:me. ê: !dêntico, 
p;-ovavel:-1ente ig1.1al ao problema do Estado do Paraná. V. Ext fez n .. enção a 
um pieço final, de 110 cruzeiros o quilo, num restaurante de BrasOia, e ec 
gostaria de lembrar que, nesta altura, não atingimos ainda o cons1 miêot H
na!. 

O SR. JOSl!: IHCHA (PMDB - PR) - Perfeito. 

O Sr. Orestes Quércla (PMDB- 5P) -O consumidor fino I ~ovorá pa
gar muito mais (o que os 170 cruzeircs o quilo, que foi~ preço pego peJ-; resH 
ta~nante de Brasflia. Port~ntf), era soS est~ a:,pec!o qu: eu gosU.ria d~ lembrar 
c:, l•ipotecandt..• soliJariedaô.e a V. Ext, ·dizer qu~ aqui!o que temos rei-'eUdo 
reiteradamente no Congr~sso Nacional: falta, realmente, eficiênc.a dt:. parte 
da máquina administrativa do Governo; falta boa vo_ntade de parte da má~ 
quina administrativa do Governo; falha inteligência e sensibilidade; falta um 
regime democrático que dê: condições de atendimento a esses problema:., de 
acordo com as aspi:ações que vão surgindo no meio socia •. N.J Paranâ, tive
mos exemplo!!\ anteriores de reação violenta do pessoal do campo, com re
lação ao proNema, inclusive através da int~rceptaç~o de tr1.ns!to rt'l:i estr"'.
das, conto -c:s~ã otorrenc!:> atualmen~e. Nós 4u~ co:.lh;!CC:mo.s ,., homem dv 
campo, o ;;.gricuitor, o homem simples do campo, sabemos que ele so chega a 
u.ma atitude dessas premido pela extrema contingência, porque não se pode 
,Jizer que nesse meio existe agitação, ou gente disposta a cn.tr oroblemas para 
o Governo. Não exio:ote. Existe uma l·eaçãc espontânea d1 ~entt ~iml"1e!\, que 
toma essa atitude err. último caso, v que é la.'r'. · ~.t2::"!'l ·: ~.·• ' ~t:-~ :b "'~- ~~nte 
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que este Governo não tem tido a sensibilidade para cuidar de um problema 
tão crucial. Receba o meu apoio, a minha solidariedade ao discurso de V. 
Ex'". 

O SR. JOSt RICHA (PMDB -PR)- Agradeço o aparte de V. E••. 
No exemplo por mim citado, de um restaurante que comprou a 170 cruzeiros, 
V. Ex• lembrou bem, ainda nem sequer ê o consumidor final. Para o usuãrio 
do restaurante, naturalmente, esta carne de 170 cruzeiro o quilo vai para não 
sei quanto, vai para mil e setecentos cruzeiros o quilo. 

O fato, Sr. Presidente, é que pelas informações do dono do restaurante, 
tendo ele comprado de uma casa de carne, eu pressuponho que qualquer con
sumidor, numa dessas casas de carne, poderá adquirir o produto a esse preço. 
Mas há uma brutal diferença. O frigorífico, no caso, não pode comprar a 
39,40. como acontecia até a semana passada, e esse mesmo produto chegar ao 
consumídor a 170 cruzeiros o quilo. Quer _diz_er, essa diferença não tem cabi
mento. . . 

Agora, se o Governo se julga muito forte para comprimir o pequeno, que 
é o produtor, que usa da mesma força para conter a ganâ:ncia daqueles que, 
comprando a preço de miséria, lá, do produtor, vende a preços exorbitantes 
àqueles que vivem de salários e que vão ter que se dirigir a uma casa de car

. nes. 
O Sr. J alson Barreto (PMDB - SC) - ! o que fica claro, nesse nosso 

modelo econômico, é exatamente esse privilegiamento dos setores mais orga
nizados. Aí está o Embaixador do Mister Reagan, aqui, no Brasil, Garncro, 
deitando e rolando com a indústria automobJUstica, numa politica inadmissí
vel; sobe todo mês, não respeitam mais preços, inflação, não hâ outro tipo de 
preocupação por parte do Governo. Liberam-se os juros, nesta República, 
para que esses setores beneficiados, durante 16 anos, continuem a se ama
mentar nas tetas de uma inflação que só leva o povo ao desespero. Enquanto 
isso, os setores realmente produtivos, os qu~ merecem_amparo, num pais com 
as características como o nosso, aí estão marginalizados, não recebendo nem 
um mínimo capaz de mantê~ los, sem prejuízo, porque a proposta feita pores
ses produtores é de não ter lucro, mas, pelo menos, se manterem, até que con
dições melhores permitam uma margem áe lucro razoável. Pois nem isso é 
atendido. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Agradeço a solidariedade e esse 
novo aparte de V. Ex•, mas, Sr. Presidente, vou encerrar, mas, não sem antes 
dizer que praticamente, a meu juízo, esgotaram-se todas as possibilidades de 
intermediação, nesse impasse a que fomos conduzidos, porque, depois de 
muitos meses. tendo jã feito contato diretamente com todas as autoridades, jâ 
tendo, atravês dos seus representantes Parlamentares - ê o caso dos três Se
nadores do meu Estado, nesta Casa, dos Parlamentares Federais, dos Parla
mentares Estaduais, dos 3 Estados que, liderados pelos Presidentes das Co
missões de Agricultura, das 3 Assembléias do Sul do Pafs, depois de todos es
ses contactos· com as autoridades, depois de j'â decretado o preço mínimo e 
atendidas algumas outras reivindicações da classe, mas, por julgar insuficien
te o volume de atendimento, os lavradores, os suinocultores continuam com o 
seu movimento. 

Agora tenho notícias de que o Governo fez uma nova proposta, que t:: 
essa que considerei absurda, há poucos instantes, que~ o de forçar os frigorf .. 
ficos a comprarem a 55 cruzeiros livres. Isto não é proposta que se faça. E o 
Governo confessando a sua impotência, a sua incapacidade para resolver um 
problema e querendo, mais uma vez, usar a força para obrigar frigoríficos a 
adquirirem do produtor a um preço acima do preço mínimo. Mas, nem as
sim, os lavradores entenderam que pudessem aceitar, porque não tem senti
do, acredito eu, ficarem eles. por alguns dias, atendidos de forma paternaUsti~ 
ca por aqueles que, há muitos anos, os vêm explorando. Ficar na mão de fri· 
goríficos a maioria deles de propriedade de multinacionais, não me parece, 
realmente. seja uma boa prâtica. 

E. daí, eu considerar, Sr. Presidente, que todas as intermediações, diretas 
ou indiretas, forem tentadas e não tiveram sucesso. 

Quero, então, Sr. Presidentet propor à Mesa do Senado Federal que uma 
Comissão de Senadores seja constituída para, em visita aos tres Estados do 
Sul do País, tomar conhecimento c verificar ln loco o que está acontecendo. 
Porque é possível até, Sr. Presidente1 que a Casa, nem toda ela tenha se sensi
bilizado o suficiente, ou por não acreditar nas nossas palavras1 ou at~ pela 
nossa incapacidade de transmitir o quadro real de tensão social em que vivem 
os três Estados do Sul. t possível que uma dessas duas hipóteses tenha ocorri
do. 

Então, Sr. Presidente, em razão disso, proponho à Mesa do Senado que 
constitua uma Comissão interpartidária para visitar os três Estados do Sul e 
verificar in loco o que estã acõittecendo, para depois tentar,' com a autoridade 
política que tem o Senado, trazer uma proposta que possa concmar os inte
resses desses pequenos produtores com aquilo que pensa o Governo nesse se~ 
tor. 

Acredito, Sr. Presidente, que é o mínimo que nós aqui. nesta Casa, que 
representa os Estados brasileiros, podemos fazer como contribuição para ali
viar, num setor que me parece bastante sério, a tensão em que, há muitos me
ses. o povo vive, em determinadas áreas, nesses determinados Estados, em ra
zão disso. Sr. Presidente, parece-me bastante lógica a nossa proposição e. 
sobretudo, revela a grande angústia de que somos possuídos. neste instante, 
por verificar que, se não houver alguém com autoridade pol!tiCil do Senado 
Federal, ou de qualquer outra entidade, na intermediação dess'e confronto, 
nós possamos acabar, lamentavelmente, vendo as coisas se deteriorarem cada 
vez mais, em termos sociais, e acabar vendo tragédias, que queremos evitar, 
que nenhum de nós deseja, quer seja do Governo, da Oposição, quer seja de 
qualquer tipo de col.oração política a que se filie. 

Acredito que a ninguém interessa, Sr. Presidente, estes confrontos; a nin~ 
guém interessa um deterioramento ainda maior da grave situação social por 
que este País atravessa. Então, para evitar exatamente isso, conhecendo como 
conheco a determinação daqueles lavradores em continuar com esse movi· 
mento atê verem as suas justd's reivindicações atendi' das, é que chego a este 
ponto extremo de conclamar a Mesa para que designe esta Comissão inter· 
partidária de Senadores, para que ajude a encontrar uma saída para este gra
ve problema que já, há meses, vem preocupando a todos os homens responsâ· 
veis deste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A proposta de V. Ex• será le
vada em consíderação na primeira reunião da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard, L!der do PMDB. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR; SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra, como 
Líder, ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE LlNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS- SP. Lê o seguinte discurso.)'::_ Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, promovendo o li Simpósio de Energia do Hemis
fério Ocidental, o Estado de São Paulo buscou congregar os grandes cientis
tas e o~ luminares mais prestigiosos daquele problema, hoje comum a todas 
as nações da Terra, no sentido de buscar e de encontrar soluções, pois o que 
está em jogo é, na verdade, o próprio futuro da humanidade. 

Desde que os recursos energéticos fósseis foram definitivamente incorpo
rados à civilização, com o uso maciço do carvão, do petróleo, do gás, do xisto 
-e de uns poucos outros - criou·se um novo estilo de vida. Mas, desde lo· 
go, partindo da premissa de que nada se cria, nada se perde, tudo se transfor
ma na natureza, o homem entendeu que a riqueza posta ao seu serviço seria, 
fatalmente, uma riqueza perecível, por extinção. 

Tal certeza, Srs. Senadores, desde os albores da civilização da energia 
fóssel, tem desafiado o espírito criador do homem. 

Foram brilhantes, ao mesmo tempo que prâticos, os estudos efetivados 
naquele Simp6sio. Penso, porém. que cumpro meu dever de brasileiro e de 
Senador por São Paulo, ressaltando a esplêndida colaboração àquele certame 
levada pelo eminente Sr. Rubens Vaz da Costa, Secretário de Economia e 
Planejamento do Governo bandeirante. 

A conferência que a1i proferiu o eminente homem público, subordinada 
ao tema: ""A transição energética: tempo, capital e tecnologia"- é um traba~ 
lho de enorme valia. Partindo da realidade indiscutível, qual a ude que os re
cursos energéticos do presente, cuja t(:cnologia o homem já desenvolveu, são 
finitos e que a crescente demanda sobre eles exercida levará ao seu encareci· 
mento e natural exaustão", o conferencista examinou, "em profundidade, a 
imperiosa necessídade de economizar no Uso dos energéticos de origem fóssil 
e de utilizar amplamente a energia nuclear, a da fissão, que se constitui na 
ponte que dará à humanidade o tempo necessário para desenvolver a tecnolo
gia da energia do futuro e permitirá o crescimento econõmico que gerará a 
acumulação de capital indispensável ao financiamento da energia do futuro." 

Trata-se, Sr. Presidente, de um grito de alerta, de uma voz sincera e ho
nesta, patriótica e interessada, esta conferência do Dr. Rubens Vaz da Costa. 
po; .. ' necessário que os homens de Governo, sobretudo aqueles que somam à 
sm_ dição de estadista o brilho de suas inteligências aprofundadas na cul-
tun. woquem todas as atenções no sentido de encontrarem6~e os cami~ 
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nh-os que, no presente e no futuro, nos ponham, a nós, os brasileiros, e aos de
mais povos, ao abrigo da carência de fontes energéticas. 

Transcrevo, Sr. Presidente, este trecho final do excelente estudo feito 
pelo Sr. Rubens Vaz da Costa, como-contribuição pessoal minha para quan
tos se dedicam ao atuaHssimo assunto: 

"Diante do inexorável esgotamento de fontes PreCiosas de ener
gia do presente e das incertezas e altos custos da energia do futuro, 
parece insensato que as superpotências e os demais países industria
liZados se confrontem, se digladiem, desperdicem recursos mate
riais, queimem energia inutilmente, como se inimigos fossem, quan
do deveriam colaborar para vencer os verdadeiros inimigos - a fal
ta de tempo, a escassez de capital e a insuficiência da tecnologia. Só 
a colaboração e o esforço conjunto de todos permitirão fazer a tran
sição energética - da energia do presente, escassa, cara e em pro
cesso de esgotamento, para a energia do futuro, abundante ou quase 
ilimitada, que assegurará um futuro de paz, tranqUilidade, riqueza e 
felicidade para a espécie humana." 

Respeitosamente, Sr. Presidente, anexo a este meu pronunciamento o in
teiro teor da conferência do Dr. Rubens Vaz da Costa, ~rto de que a suare
messa à Comissão de Minas e Energia serâ um excelente subsidio para ostra
balhos daquela Egrégia Comissão. (Muito Bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR) 

II SIMPOSIO DE ENERGIA DO HEMISFE:RIO OCIDENTAL 

A Translçilo Energética: Tempo, 
Capital e Tecnologia 

Rubens Vaz da Costa 
Rio, 22-26/09/80 

A. A Energia do Presente: finita e mal distribufda 

1. Para os fins deste documento, classificamos os recursos energ~ticos 
em: a) fósseis- carvão, petróleo, gás, xisto, etc.; b) complementares- hídri· 
cos, solar, biomassa, marés, vento, etc.; c) nuclear, (fissão); e d) a energia do 
futuro: fusão nuclear, hidrogênio, solar ou outra. 

2. Supomos que os recursos energéticos do presente, cuja tecnologia o 
homemjâ desenvolveu, são finitos c que a crescente demanda ~obre eles exer· 
cida levará ao seu encarecimento e eventual exaustão. A energia solar, -ao 
atual nível tecnológico, tem pouca expressão quantitativa. Poderia ser inscri
ta entre as fontes energéticas do futuro. 

3. Por isto ê necessário economizar no uso dos energ6ticos do presente 
e utilizar amplamente a energia nuclear (fissão) que se constitui na ponte q~e 
dará à humanidade o tempo necessário para desenvolver a tecnologia da ener~ 
gia do futuro e permitirá o crescimento econômico que gerarâ a acumulação 
de Capital indispensável ao financiamento da exploração da energia do futu· 
ro. 

4. Os trabalhos de M. King Hubbert(') c outros estabelecem hipóteses 
sobre a dotação de recursos energéticos fósseis deste planeta, ritmo de pro
dução c as perspectivas de sua duração, supondo-se determinada taxa de au
mento do consumo. No que toca ao petróleo, H ubbert adotou a estimativa de 
que o estoque inicial recuperâvel era da ordem de 2 trilhões de barris. A partir 
do seu descobrimento, em meados do século passado, at~ 1967, foram consu
midos 261 bilhões de barris. Em 1973, quando eclodiu a crise do petróleo, o 
consumo acumulado era da ordem de 320 bilhões de barris, ou 16% da do
tação total de petróleo do planeta. Apesar de restarem ainda 84% para serem 
utilizados, os preços começaram a subir violentamente graças à perspectiva 
de escassez crescente, à má distribuição geogrâfica das reservas conhecidas, 
que somavam 670 bilhões de barris (66% no Oriente M~dio, 12% na Europa 
Oriental e União Soviética, 9% na Am~rica do Norte c Europa Ocidental, 5% 
na América Latina e 12% no resto do mundo),(') c à força da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo - OPEP. 

S. Sup.ÓÔdo que o consumo de petróleo continue a crescer·às taxas his-
tóricas e se faça ordenadamente, H ubbert estima que 80% da dotação inicial 
de petróleo - 1,6 trilhão de barris - serão consumidos entre os anos de 
1968 e 2026, isto é, em apenas 58 anos. Os primeiros dez por cento foram con
sumidos desde o início do uso do petróleo cm 1857, até 1968, ou seja, cm 111 
anos. Os dez por cento finais serão de cara e difícil recuperação, pelo que se 
pode concluir que, a menos que se reduza drasticamente o ritmo de aumento 
do consumo, o que resta do petróleo que a natureza levou centenas de mi
lhões de anos para cumular não durará. senão umas poucas d~adas. 

6. As reservas de gâs natural foram estimadas em 10 quatrilhõcs de pés 
cúbidos, sendo que, até 1975, 1,5 quatrilhão havia sido consumido. À taxa de 
produção do ano de 1974, as reservas mundiais durariam 40 anos. A distri-

buição da dotação inicial é também muito desigual. Os Estados Unidos e Ca
nadá detinham 19%; a América Latina, 5%; A Europa Ocidental, 5%; os paí
ses comunistas, 45% e as demais regiões, 26%. 

7. Hubbert (3), apresenta a estimativa de 7,6 trilhõcs de toneladas de 
carvão, como a dotação inicial da Terra, das quais 2 trilhões de toneladas se
riam recuperâveis. Oitenta por cento do carvão recuperável deverão ser con
sumidos em um ou dois séculos. Tomando como base a dotação total, sua 
distribuição estimada é a seguinte: 65% na Ásia, principalmente naU nião So· 
viética; 27% na América do Norte, 5% na Europa Ocidental c 3% no resto do 
mundo. 

B. Energia e Desenvolvimento 
8. A importância da energia para a vida c o desenvolvimento pode ser 

apreciada pelo fato de que a totalidade dos eventos da Terra não compreende 
senão dois processos inter-relacionados; a circulação da matéria c uma degra
dação da energia a ela associada. O desenvolvimento económico e o cresci· 
menta da população têm exigido crescentes quantidades de energia, pressio
nando cada vez mais o estoque de combustíveis fósseis. Em 1850, a humani
dade obtinha de força muscular 94% da energia que consumia, e os restantes 
6% das demais fontes. Hoje, estima-se que só -2% da energia consumida pro
vêm de força muscular, enquanto 98% são originárias de outras fontes, basi
camente não-renováveis. 

9. Na maioria dos países industrializados, a relação entre a produção 
de bens e serviços (PIB) e o consumo de energia é superior ll unidade, isto E:, 
para cada ponto de porcentagem de crescimento da produção, aumenta o 
consumo de energia em mais de um ponto percentual. Nos Estados Unidos 
da América, o maior consumidor de energia, a relação entre o crescimento do 
consumo total de energia primária e o crescimento do produto interno bruto, 
no período 1960/ 1973, foi de 1 ,05; nos Países Baixos, de 1,61; na Itâlia, de 
1,51; na Dinamarca, de 1,38; na Suíça, de 1,28; no Japão, de 1,00 e no Reino 
Unido, de 0,71. (4) No Brasil, a relação é superior a unidade quando se levam 
em conta petróleo e elctricidade. 

10. Considerando-se a natureza fiD.ita dOs reCursos energéticos fósseis e 
que quase todos os recursos energéticos, exceto a energia solar, são igualmen
te limitados no potencial de produção, ê fácil compreender que o crescimento 
do consumo de bens e serviços -e o aumcilto da população impõe uma sobre
carga intolerâvel, através do tempo, sobre ditos recursos. A perspectiva de 
manter ou aumentar o atual nível de vida e de consumo dos povos ricos e de 
melhorar o dos povos pobres exige que novas fontes de energia sejam desco
bertas e desenvolvidas. Isto requer tempo, capital e tecnologia. 

11. Para tanto é necessário estabelecer uma estratégia mundial que 
poupe ao máximo os energéticos fósseis, especialmente petróleo, gá.s e carvão, 
utilize intensamente as fontes complementares - biomassa - hidroeletrici
dade, marés, ventos, geotérmica, etc. e faça da fissào nuclear a ponte para a 
energia do futuro. Não se sabe quanto tempo será. necessârio para criar a tec
nologia que nos dará energia quase infinita para o bem estar crescente da hu· 
manidade. Também é desconhecido o montante de capital requerido para de
senvolver a energia do futuro, assim como para treinar os indispensáveis re
cursos humanos. Duas coisas, no entanto, são certas: O processo de desenvol
vimento da energia do futuro usarâ intensamente energia do presente e, qual~ 
quer que seja o seu custo, a humanidade não tem alternativa senão fazer os 
sacrificios necessários para ter a energia que garanta o seu porvir. 

C. Uma Estratégia para a Energia do Futuro. 
12 .. Como vimos, o desenvolvimento da energia do futuro e a cons

trução das instalações industriais, onde será produzida, exigirão tempo, re
cursos de capital elevados, a formação de pessoal qualificado e a criação da 
indispensâvel tecnologia. A energia nuclear (fissilo) ~ a ponte que ligará a 
energia do presente à energia do futuro. Como o desenvolvimento da energia 
do futuro exigirá a utilização de quantiosa energia do presente, será tambE:m. 
preciso investir pesadamente na construção de centrais nucleares. 

13. Para que a humanidade possa ter o tempo, o capit~l c a tecnologia 
para desenvolver tempestivamente a energia do futuro, é indispensável for
mular uma estratégia coerente que oriente c balize os programas de investi
mento e indique as fontes de recursos financeiros indispensâveis a sua imple
mentação. Em tal estratégia, há que considerar alguns fatores criticos c deter
minadas condicionantes importantes. 

O Autor é Socretário de Economia e Planejamento do Estado de Slo Paulo. 

(I) Hubbrm. ••word Oil and Natural Ou Reserves and Resources", US Oov. Prlnting Offiee, WllShington, 
Nov. 1977, p. 639. 

(2) Mesarovic., M.; Pestel, E. in "Manldnd at TheTumnina: Point" E. p, Dl.ltlOn &-. Co.lnc., New York, 1974, 
p.\74. 

(3) M. King Hubbcrt, "World Energy Resources" lOth Commonwealth Minlns and Meta\urgical Consrcss
Otawa, 

(4) "Encrgy Conservation, Resultll and Proapects" Thc OECO Observ~, nt 101- Novembcr 1~79- Paris· p. 
19. 
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14. O montante dos investimentos será, sem dúvida, inatingível sem 
que aumente consic!eravelmente a poupança social nos países industrializados 
e naqueles de nível intermediário, corno o B!'aSil, que são pobremente dota
dos de energia do presente. Sugerimos, a título ilustrativo, que a poupança se 
eleve a 30% do Produto Interno Bruto, meta factível porque tal n!vel de pou
pança já foi atingido por alguns países, como o Japão, sem um sacriffcio insu
portável para a população. Propomos que a metade da poupança seja investi
da na busca e na produção da energia do futuro, mas que no futuro imediato 
2/3 sejam investidos na pOnte energética, isto é, na fissão nuclear. Talvez este 
esforço de ·poupança seja insuficiente para cobrir as necessidades financeiras 
dos programas energêticos sugeridos, o que implicaria na necessidade de am
pliar a propensão marginal a poupar da Sociedade. 

15. Para ganhar tempo, muitas medidas de profundidade devem ser 
adotadas. Entre elas destaca-se a modificação da relação entre crescimento 
econômico e consumo de energia. Os países membro da Organização para 
Cooperaçã~ Económica e Desenvolvimento, que congrega as nações indus
trializadas não-comunistas, adotaram metas para redu:z:ir a elasticidade-renda 
do consumo de energia, que vão de 0,54, na Alemanha, a 0,90, nos Estados 
Unidos, para o período 1985-90, em comparação com a elasticidade atual que 
é superior à unidade. A meta do Canadâ é 0,69, da Bélgica, 0,58; do Japão, 
0,76. (5) 

16. A composição da produção' naqueles Países ·apresenta crescente 
participação relativa' dos serviços, nivelamento da participação da indústria e 
declínio dwí)articipB;ção da agricultura. Como os serviços exigem menor con
sumo de energia do que a indústria e a agricultura, tais metas são factíveis, 
sem grandes deslocamentos econômicos ou sociais. Deve-se considerar ainda 
as possibil,idades de economizar energia na produção industrial cujos padrões 
foram estabelecidos quando o petróleo custava menos de dois dólares o bar
ril. A agr;:icultqra tem características diferentes, sendo crescente o seu consu
mo de erÍergitt 'Por unidade de produção, à medida que se moderniza. Ela dis
pensa mão-de,obra e a substitui por força motriz. Em países como os Estados 
Unidos, a agricultura ocupa escassamente 3% da força de trabalho, o que in
dica o seu elevado grau de mecanização. 

17. Nos países menos desenvolvidos, a modificação da relação entre 
consumo de energia e produção de bens e serviços será mais diflcil. ! que tais 
países estão se industrializando e geralmente montando ind(astrias transfor
madoras de matérias-primas, que são fortemente consumidoras de energia. A 
modernização de sua agricultura, exigindo mecanização e o uso de fertilizan· 
tes químicos, aumenta a exigência de energia. Estas características do proces
so de Take.-Offindustrial e económico indicam que tais palses devem fazeres
forços especiais para minimizar o consumo de energia. Serão chamados, sem 
dúvida, a adotar modelos de industrialização, de desenvolvimento econômico 
e de consumo, menos intensivos de energia do que o dos países industrializa
dos. 

18. Medida das mais importantes para ganhar tempo e a redução do 
crescime!_ltO populacional. Os países desenvolvidos já lograram baixas taxas 
de natalidade, e marcham para o crescimento demográfico zero, razão por
que o seu aumento populacional pouco ou nada pesa no cóhsumo de energia. 
O mesmo não Ocorre com os países em desenvolvimento. O Brasil, por exem· 
pio, estã crescendo ao ritmo de 3 milhões de pessoas por ano. Como o consu
mo per capita anual de energia primária ê de uma tonelada equivalente de pe
tróleo, só o crescimento populacional significa um aumento do consumo de 
energia de 3 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, por ano. Progra
mas de planejamento familiar voluntário, que reduzam significativamente a 
natalidade, são da maior relevância para poupar energia do presente e ganhar 
tempo para conquistar a energia do futuro. 

19. A redução do 1:1so dos combu_stíveis fósseis, especialmente petróleo 
e gás, cujas reservas estão mais próximas do esgotamento, 6 extremamente 
importante. Deve-se considerar, ainda, que para certos usos o petróleo e o gás 
são quase insubstituíveis, devendo para eles 'ser posta de l~do parte das reser
vas existentes. Entre tais usuários destaca-se a indústria petroquímica. Além 
disso, o alto poder calórico daqueles combustíveis, sua facilidade de expor
tação e de transporte são outras propriedades que recomendam sejam poupa
das as reservas de petróleo e gâs. Para substituir tais combustíveis, far-se-â 
necessário usar mais intensamente o carvão cujas reservas são bem mais am
plas- o xisto, as areias betuminosas, a biomassa, as demais fontes enérgicas 
complementares e a energia nuclear. O petróleo e o gás, em vez de serem usa
dos prioritariamente como agora, deveriam se constituir no "combustível de 
líltima instância". Para tal, o aumento gradual do seu preço ê indispensável. 

20. .Outro porüo chave da estratégia sugerida é o aumento do investi
mento de capital no setor energêtico. Elemento crítico para tal é a manu· 
tenção de elevadas taxas de crescimento econômico. Os. investimentos energé
'ticos representarão fator de dinamismo ecçnômico, provocando investimen .. 

tos no setor de bens de capital e o aumento do emprego. Poderiam ter, no fu
turo próximo, o mesmo papel dinâmico da construção das ferrovias no século 
passado ou, mais recentemente, da indústria automobilística. O crescimento 
econômico será essencial para geração dos recursos de capital a serem investi
dos na energia do futuro. 

21. Mas seria preciso, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de poupança, 
para o que serão necessários estímulos para os poupadores e penalização para 
os consumidores. A política fiscal deverâ s~r orientada no sentido de aumen
tar as receitas Governamentais e conter os gastos de custeio, elevando assim a 
poupança do poder público, para fazer face às elevadas exigências de recursos 
governamentais em que implica a adoção da estratégia sugerida. Com políti
cas adequadas e com altas taxas de crescimento econômico, poderá ser possí
vel fazer subir a poupança social para 30% do Produto Interno Bruto e, as
sim, gerar os recursos de capital necessários ao financiamento da energia do 
futuro. Em países como o Brasil a poupança representa cerca de 15% do PIB, 
mas, em passado recente, chegou a mais de 20%. 

22. Os reajuStes necessários aõ êxito da política de aumentar a pou
pança implicam em profundas alterações no estilo de vida de muitas pessoas, 
talvez de toda a comunidade. Alguns aspectos se refletirão na redução do 
consumo de energia, contribuindo para ganhar tempo. A substituição do 
transporte individual pelo transporte coletivo, modificações na iluminação, 
calefação, aquecimento de água, ar condicionado, etc., não só representam 
economia de energia, como também redução do consumo de outros bens e 
elevação da poupança. PoHticas de preço de combustíveis que reflitam a es
cassez relativa dos produtos energéticos no mercado, são da mais alta rele-
vância para reduzir o consumo de energia- ganhar tempo- e para aumen
tar a lucratividade das empresas, isto é, para obter recursos para investimen
to. 

23. -0 aumento da poupança social por esses e outros meios permitirA 
reservar 10% do Produto Interno Bruto, ou um terço da poupança total, para 
investir na ponte energética (v.g., em energia nuclear) no futuro próximo c, 
depois, na produção da energia do futuro, ·quando a tecnologia nos disser 
qual será ela. 

O equivalente a 5% do PJB seria investido na pesquisa e no desenvolvi
mento da tecnologia da energia do futuro e na formação do pessoal cientffico 
e técnico necessário. Assim, a metade da poupança social estaria comprome
tida com o setor energético, ficando a outra metade- 1 S% do PIB- para in
vestir nos demais programas p_rioritários. Este nível de investimento é, grosso 
mOáo, o equivalente ao que hoje é aplicado nos setores não-energéticos em 
muitos países, o que quer dizer que a estratégia proposta não sacrifica o cres
cimento econômico, ma-s reordena o consumo para obter recursos para a 
energia do futuro. 

24. Nível tão elevado de investimento em pesquisa e desenvolvimento da 
energia do futuro poderá nos garantir que ela estarã disponível antes que a 
energia do presente se esgote ou fique de tal maneira escassa e seus preços su
bam tanto que se torne inevitável uma queda generalizada no nível de vida da 
maioria das pessoas, comprometendo, talvez, a possibilidade de se desenvol
ver a energia do futuro. 

25. Muito mais precisa ser pesquisado a respeito do impacto da estraté
gia sugerida. Não nos moveu ao fazer a presente formulação visionária talvez 
- outro propósito senão gizar os contornos e mencionar alguns conceitos bá
sicos, da transição energética por que deve passar a humanidade. Estamos 
convencidos de que algo desta natureza é indispensável se o homem espera ter 
outro futuro que não seja uma guerra nuclear ou crescente pobreza, sofrimen
to, penúria e uma população declinante, como decorrência da escassez de 
energia complementar e da eventual exaustão das reservas de energia fóssil. 
Antes de concluir este esboço de estratégia para a sobrevivência coletiva, vou 
referir-me a aspeCto da maior importância: o desperdício de recursos energé· 
ticos, humanos e financeiros com a produção de material bélico. 

26. A estratégia sugerida pode ser grandemente facilitada se as duas su
perpotências chegarem a um acordo para parar a corrida armamentista. Os 
US$ 400 bilhões gastos, anualmente, em armamentos poderão ser usados 
para ajudar a desenvolver a energia do futuro. A economia da energia do pre
sente, que hoje é usada para produzir armas e para treinar tropas, alongaria a 
vida das reservas energétícas exjstentes. E o talento humano que se dedica· a 
produzir engenhos de guerra, cada vez mais mortíferos e sofisticados, poderia 
dar valiosa contribuição para desenvolvimento a tecnologia da energia do fu .. 
turo. 

27. Diante do inexorável esgotamento das fontes mais preciosas de ener 
gia do presente e das incer(ezas e altos custos da energia do futuro, parece in .. 
sensato que as superpotências e os demais países indUstrializados se confron-

(') Thc OECD Obscrver • op..Qt. p. t-4. 
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tem, se digladiem, desperdicem recursos materiais, queimem energia inutil· 
mente, como se inimigos fossem, quando deveriam colaborar para vencer os 
verdadeiros inimigos - falta de tempo, a escassez de capital e a insuficiência 
de tecnologia. Só a colaboração c o esforço conjunto de todos permitirão fa
zer a transição energêtica - da energia do presente, escassa, cara e em pro
cesso de esgotafnento, para a energia do futuro, abundante ou quase ilimita
da, que assegurará um futuro de paz, tranqüilidade, riqueza e felicidade para 
a espêcie humana. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LoURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No dia 20 de no.vembro, o Presidente João Baptista de Figueiredo inau
gurou a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso /Y, a maior obra ate agora cons
truída pela CHESF é considerada a segunda maior usina em caverna do mun
do, com capacidade final de geração de 2 milhões e 400 mil K W nas suas seis 
unidades geradoras, três das quais jã se encontram em funcionamento. 

Esta usina, além de fortalecer todo o complexo sistema da CHESF, é, em 
si mesma, um empreendimento de grandes proporções, destinado para a me
lhoria das condições do Nordeste, no que tange à aceleração de seu desenvol
vimento econômico e social, notadamente a ex.pansão dos programas de ele
trificação rural e industrialização das mat~as-primas regionais. 

Ã inauguração compareceram o Governador Antonio Carlos Maga
lhães, o Ministro de Estado das Minas e Energia, C!sar Cais, alán de outros 
Ministros de Estado, Diretores da CHESF c da Elctrobrâs. 

O Ministro das Minas e Energia, César Cais, traçou o perfil da obra rea
lizada pela CHESF, acentuando, em seu discurso, que ..... a Usina Paulo Afon
so IV, cuja construção teve início em 1973, se reverte de característica extraor
dinária. Localizada ao lado direito do cannyon do São Francisco, no maciço 
rochoso, foi aberta uma caverna com 210 metros de comprimento, por 24 me
tros de largura e 54 metros de altura, onde serão instaladas as seis geradoras. 
O pequeno reservatório de Paulo AFonso IV, de 16 quilôrnctros de cxtcnsilo, ~ 
alimentado por um canal escavado em rocha de 5.600 metros e o vertedouro 
tem uma capacidade de extravasamento de 10 mil metros cúbicos por segun
do, e toda a energia gerada é transferida para a subestação de SOO K W insta
lada no Estado de Alagoas", destacou o Ministro das Minas c Energia. 

Sr. Presidente, com esta inauguração, o Governo do Presidente João 
Baptista de Figueiredo dã prosseguimento à complexa programação do apro
veitamento das possibilidades energéticas do Rio da Unidade Nacional, ove
lho São Francisco, ponto de partida, vanguarda e base para o desenvolvimen
to regional e o bem~estar de 35 milhões de brasileiros, que h~t!l..m pela sobrevi
vência no Polígono das Secas, enfrentando o desafio das calamidades climâti
cas. 

Sem qualquer solução de continuidade, anunciou o Ministro César Cals, 
o Governo Federal deverá acelerar a construção da próxima etapa, a Usina 
de Itaparica, que todas as lideranças políticas do Nordeste rcividicarn, corno 
um passo decisivo, no sentido da eletrificação do Nordeste, objetivo que será 
atingido ainda na gestão do Presidente João Baptista de Figueiredo, conjun
tamente com as demais metas prioritârias, no concernente à perenização dos 
afluentes do São Francisco, à disseminação da rede regional de açudes, poços 
tubui~J:~?S e, o programa especial de irrigação, sem falar nas múltiplas iniciati
vas qué se encontram em adamento, na área de competencia dos diversos Mi
nistérios. 

Apesar das dificuldades que atravessa, do impacto negativo das secas pe
riódicas, geradoras de crises cíclicas e do esvaziamento das zonas rurais, con
fia o Nordeste na capacidade empreendedora, na tenacidade e na energia dos 
seus habitantes, cuja vida'lranscorre num cenârio de lutas permanentes con
tra as agressões e adversidades de urna natureza hostil, quando e fustigada 
pelo fenômeno cíclico das secas. 

Ao Presidente João Baptista de Figueiredo, transmito, em meu nome 
pessoal, e creio interpretar os sentimentos de todos os nordestinos, as mais 
sinceras congratulações pela inauguração de mais uma obra de extraordinária 
proporção, no contexto do aproveitamento das possibilidades energei:icas do 
Rio São Francisco. 

Ã Usina Paulo Afonso IV, seguir~se-ão, certamente, inúmeros outros 
empreendimentos de vulto, interligados e todos igualmente básicos, com a fi
nalidade precípua· de erradicar os fatos do pauperismo e do subdesenvolvi
mento das ãreàs castigadas pelas calamidades climáticas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Raimundo Parente. 

o·sR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. -PreSidente, Srs. Senadores, ao deflagrar o processo de ocllj,ação econó
mica da Amazônia Ocidental, que abrange uma área de 2.190.192 quitôme~ 

tros quadrados, fixou-se o Governo Federal numa filosofia respaldada no se
guinte tripé: segurança nacional, diversificação das atividades económicas e 
elevação do padrão de vida do homem amazônico. 

O ponto de partida dessa memorável arrancada no extremo·Norte do 
Pais, foi, sem dúvida, o Decreto~lei n9 288/67, que reestruturou a Zona Fran~ 
ca de Manaus, criando a SUFRAMA, seguido do Decreto-lei n• 291/67, que 
definiu juridicamente a região, diferenciando a Amazônia Ocidental da 
Oriental. 

Desde então, Sr. Presidente, através de um conjunto de medidas sócio~ 
económicas, vem o Governo da União promovendo a dinamização da econo
mia regional, com uma seqUência de iniciativas que, além de providências 
desburocratizantes, inclui igualmente a realização de obras de impacto 
econômico~social e de obras militares logísticas. 

Como era natural, a Zona Franca de manaus assumiu, dentro do modelo 
de desenvolvimento adotado para a região, uma importância fundamental, 
caracterizando-se mesmo como o principal instrumento dinamizador das ati
vidades industriais, comerciais e agropecuârias locais. E, atravb do Decreto
lei n9 356/68, espraiou o Governo Federal às demais âreas modulares da 
Amazônia Ocidental dos incentivos até então restritos em Manaus, nos ter
mos do Decreto-lei n• 288/67. 

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento deflagrado na re
giilo, o Governo Federal estabeleceu recentemente dois outros pontos bâsicos 
e necessários à cons_olidação do mesmo: 

- o Pacto de Cooperação Amazónico; 
- reconhecimento de Manaus como portal de entrada do Turismo. 
Os peculiares problemas do dinâmico processo de desenvolvimento de 

nossa região requerem soluções rápidas, práticas e eficientes, ate mesmo para 
respaldar e garantir que esse processo nilo seja dificultado pela burocracia 
que, a despeito das medidas do Ministro Helio Beltrão, ainda subsiste em 
muitos setores da administração federal. 

É dentro desse espírito que se torna imperativa a criação e instalação, em 
Manaus, da Superintendência da Receita Federal na Amazônia Ocidental,ju
risdicionando as Delegacias de Porto Velho~ Rio Branco c Boa Vista e as lns
petorias Especiais do Porto e Aeroporto de Manaus. 

E o objetivo deste meu pronunciamento de hoje é, exatamente, apelar 
para Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no sentido de que de
termine a criação da aludida Superintendência, a qual deve ser encarada 
como um corolário natural da transformação por que passa a Amazônia Oci
dental. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Social-Democracia, visando a uma ordem 
económica e social, em que se preservem os valores da liberdade individual e 
da democracia pol!tica, permitida a ascensão das classes menos Favorecidas, 
P.rincipalmente os trabalhadores, é um movimento ideológico europeu, poste
rior ao marxismo, surgindo na Inglaterra, com a fundação da "Sociedade Fa
biana", baseando num reformismo gradual c pacífico a instauração de uma 
nova ordem social. 

O velho liberalismo, principalmente no campo econômico, havia resulta
do na semente do capita~ismo, que submetia as forças do trabalho a uma per-
manente sujeição. ' 

Por isso, os movimentos socialistas começaram a assumir conotações de
mocráticas, principalmente propugnando pela forma representativa de Go
verno, baseada no voto universal, direto e secreto. 

Houve, também, na década de 1880, na Inglaterra, uma tentativa de so
cialismo agrário, propugnada pelo jornalista e economista norte-americano 
Henry George, sem maior influência na organização poUtica europeia, onde, 

. a partir de 1884, a nova corrente socialista deixa de ser meramente ideológica 
e passa à atividade pragmática. 

A partir de 1864, surgem as internacionais operârias e os partidos socia
listas nacionais, adversos ao marxismo, até que, a partir de 1900, constitui-se 

~ dcfmitivarnente o Partido Trabalhista Inglês, que enFrentará o liberalismo 
dos conservadores, numa linha social~democrática. 

Na verdade, no continente europeu, já em 1880, para enfrentar os anar
quistas de Bakunine, fundam-se os partidos socialistas nacionais, que se Uni
rão, em 1899, na 2• Internacional, aparecendo, como o mais poderoso, o Par
tido Social Democrata (SPD) da Alemanha, dividido entre as correntes de um 
marxismo centrista, de K. Kautiski, e o marxismo revisionista de Bernstein, 
além da ala revolucionâria de Rosa de Luxemburgo. 

Com a ascensão de Hitler, o SPD ficou na clandestinidade, para ressur
gir, em 1945, so~ a lidera.nça de W. Brandt. 
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J;: justamente nessa época que se funda, no Brasil, o Partido Social De
mocrático, cujo programa é elaborado por Agamcnon Magalhães e Barbosa 
Lima Sobrinho. 

Antes da segunda grande guerra, o socialismo francês, de Jaur~s e Leon 
Blum, se realizava no Partido Socialista Unificado, como Seção Francesa da 
Internacional Operãria (SFIO), em disputa, ate hoje, com o Partido Comu
nista Francês, da preferência da classe operária, 

O Partido Socialista Italiano, depois de passar à clandestinidade no Go
verno de Mussolini, ressurge em 1945, liderado por Pietro Nenni, fiel à inspi
ração marxista de Antônio Gramsci, que pretendia, no entanto, um "socialis
mo com liberdade'' e hoje inspira e eurocomunismo. 

De uma cisão, surge o Partido Social DelJUJcrático Italiano, de Saragat, 
infenso ao comunismo, e na Bélgica, Holandã, Su~cia e Áustria, o socialismo 
assume forma democrática. 

A encíclica "Rerum Novarum", de Leão Xlll (1891), condena a versão 
marxista do socialismo, mas encara uma nova ordem em que se dê o devido 
valor às forças do trabalho e à liberdade individual. 

É justamente- esse socialismo democrático, de origem alemã e correção 
cristã, na Itália, na Alemanha e países centro-europeus quem passa a formu
lar a doutrina da social-democracia, decerto dominante no trabalhismo in
glês, como no Partido Democrata, ao tempo de Roosevelt, nos Estados Uni
dos. 

As idéias socialistas começam a penetrar no Brasil, a partir da publi
cação, em 1855, no Recife, do livro "O Socialismo", de J. de Abreu Lima, 
mas, apenas em 1902, funda-se um partido socialista em São Paulo, de inspi
ração anarco-sindicalista e curta duração. 

Tambêm naquele Estado surge, cm 1933, um segundo PSB, de inspiração 
marxista, filiado à 2• Internacional, desaparecido em 1937. 

Depois de 1945, saindo da União Democrâtica Nacional, surge novo 
PSD, inspirado por Domingos Velasco, João Mangabeira, Nestor Duarte e 
Barbosa Lima Sobrinho, este egresso do PSD, com o nome inicial de Esquer
da Democrática, extinto, como os demais, em 1965. 

A social-democracia no Brasil não inspirou apenas o programa do PSD, 
mas também do PTB, penetrando, posteriormente, no programa da UDN e 
do PDC, enquanto assumiã-fáfmas populistas no PSP, no PTN e outras agro
miações menores. 

A primeira Constituição brasileira de inspiração social-democrática é a 
de 1934, com o seu capítulo da Ordem Econômica e Social, admitindo o inter
vencionismo estatal na economia, nos moldes da Constituição alemã de Wei
mar. 

E. justamente esse intervencionismo que distingue, no campo econômico, 
a social da liberal-democracia, não admitindo, por~m, o coletivismo empol
gado pelo socialismo marxista. 

No campo político, a doutrina social-democrática prega a democracia 
representativa, a pluralidade partidária, o sufrágio universal e o voto direto e 
secreto. 

Tais as inspirações do Partido Democrático Social, que surgiu do seio da 
antiga ARENA, assumindo um duplo compromisso, com a democracia e a 
Justiça Social, pregando o reformismo e repudiando a violencia e o imobilis
mo, para que se corrijam as injustiças sociais existentes, tanto nas relações de 
trabalho como nos desníveis regionais. 

Conduta ldeo16glca 

Os desníveis regionais não são um problema nosso, mas de todos os pai
ses de maior ãrea territorial, subdesenvolvido ou emergentes. No caso brasi
leiro, eles se revelam tanto na Amazônia, de escassa densidade demográfica c 
exuberância de recursos naturais, e no Nordeste, com elevada população rela
tiva e desvantagens climáticas, que tornam mais dillcil a exploração agrope
çuãria, suporte necessário ao processo de industrialização. 

Num e noutro caso (como sociais e democratas), n6s nos propomos a 
atenuar e eliminar esses desníveis, com vistas a um desenvolvimento nacional 
barmônico e integrado, ao mesmo passo em que se corrijam as injustiças so
ciais. 

Luta o PDS por uma sociedade aberta e pluralista, fundada na tolerância 
c na solidariedade, na qual todos participetl das decisões que afetam a vida 
nB.cional ou a pessoa humana, cujos direitos inalienâvcis à liberdade, ao tra· 
balho dignp e ao salário justo, na participação nos frutos do desenvolvimen 
to, sejam impostergávcis. 

O PDS vc no povo a fonte de soberania nacional, de quein emana todo o 
poder, exercido cm seu nome, tendo o partido como agente e a Nação como 
destinatária de toda a ação politica, escolhidos seus representantes, a n!vcis 
estadual c municipal, pelo sufrágio direto e pelo voto universal e secreto. 

Compreende o partido que a livre iniciativa e a propriedade privada são 
direitos da pessoa huinana, que não se podem exercer contra o bem comum, 
porque, como disse João Paulo II, .. sobre toda propriedade privada, pesa 
uma hipoteca social". 

O sistema econômico deve atentar à fidelidade, aos valores .sociais, pla
nejado para servir ao homem e não este à economia, produzindo a geração 
crescente de empregos. de renda, poupança, respeitados os parâmentros da 
solidariedade e da justiça social. 

É objetivo do partido lutar para promover oportunidades ao aperfeiçoa
mento intelectual e humanístico da juventude, propiciando-lhe educação, tra
balho e o direito de participar, discutindo, apoiando ou divergindo da formu
lação da política nacional, preparando-se para assumir novas e crescentes res
ponsabilidades. 

Igualmente a mulher deve ser encorajada a participar da vida politica, 
econômica e social, segundo o principio da igualdade de direitos. 

No campo do Direito Público, considera o partido intangíveis a Fede
ração e a República, baseada na harmonia dos poderes, na crescente autono
mia dos Estados e Municfpios e na equânime distribuição da renda tributária 
nacional, com a descentralização das decisões, através de adequado planeja
mento, atendidas às necessidades peculiaridades e especificidades locais e ro
gionais, apoiando-se o desenvolvimento das regiões mais pobres, consideran~ 
do o Município a célula base da estrutura política bras_ileira. -

Luta o partido, no campo social, para preservar o poder aquisitivo dos 
salários dos trabalhadores, propugnando pelo seguro-desemprego, a particiR 
pação nos lucros das empresas como em sua gestão, desde que livremente ne
gociada entre patrões e empregados. 

Nesse particular, apresentamos projeto de lei dispondo sobre a partici
pação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização nas empresas públi
cas e sociedade de economia mista, desde que efetivos ou contratados com 
cinco anos, no mínimo, de serviço à entidade. 

Paralelamente, combatemos a rotatividade da mão-do-obra, que recai, 
com injustiça- maior, Sobre os empregadOs que percebem a~ três salários 
mínimos, o que nos levou a apresentar proposição sobre a mat~ria, 
aumentando~se, no caso de despedida, sem justa causa, o percentual pago ao 
FGTS, de maneira a desencorajar essas demissões, para admitir-se pessoal 
mais barato. · 

Paralelamente, o partido luta, no campo social, para assegurar ao traba
lhadOr efetiva proteção contra riscos ocupacionais, buscando elaborar leis 
que possibilitem a redução das causas dos acidentes de trabalho, causadores 
de grandes prejuízos à Previdência Social, como prejudicando os trabalhado
res, sob ameaça de infortúnios inevitáveis. 

Cumpre, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o programa de Previdência c As
sistência Social, ao homem do campo, seja o empregado rural ou seu empre
gado, protegidos pela Justiça do Trabalho, chamando-os a participar da dis
cussão dos seus problemas e necessidades laborais. 

Os desníveis salariais merecem correção, pela distribuição mais eq(iitati
va dos beneficies do desenvolvimento, aplicando-se essa intenção tamb6m ao 
servidor público não pela redução dos mais altos níveis, senão pela elevação 
dos níveis salariais inferiores. 

O funcionáriõ Cstatal vem, há algum tempo, sendo sacrificado na cor
reção anual do poder aquisitivo dos seus vencimentos, sempre inferior à ma
joração do custo de vida, aqu~m da desvalorização da moeda. 

No que tange aos militares, um porta-voz do Planalto assinalava, no fim 
do ano passado, que seu soldo estava defasado em relação aos ganhos dos ci
vis, desvantagem que ocorria com o pessoal diplomático, ambas recentemen
te reparadas. 

Medida governamental recente permitiu ao servidor inativo a recepção 
das vantagens do cargo em comissão ou função de confiança, aplicando-se, 
ainda1 o plano de classificação de cargos aos servidores de quadros c tabelas 
suplementares, criada, também, ·a gratificação de produtividade, para valori
zar o servidor público. 

A atualização das pensões especiais, a eliminação das controvérsias na 
aplicação do art. 184 dos estatutos, a revisão dos proventos, a aposentadoria 
voluntária, a progressão, transferência e movimentação do pessoal e vários ti
pos de gratificação especial, qüinqtiênios, proventos mínimos, reabilitação 
funcional, foram frutos, este ano, de reivindicações do nosso pariido junto ao 
Governo. 

Quanto ao Problema da c;ducação e cultura, temos obrigação de orientar 
o ensino no sentido de pleno atendimento às necessidades do mercado de tra
balho, respeitando as vocações, para estimular aquelas voltadas para áreas 
suscetíveis de maior aproveitamento de mão-de-obra especializada. 

Torna-se inadiável a correção de uma distorção que já comentamos nes
ta tribuna, sobre o fator humano em nosso Pais, que se caracteriza por dois 
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pontos extremos: de um lado, o analfabetismo com a mão-de-obra desqualifi
cada, abrangendo número de pessoas maior que a população total da Argen
tina; do outro, a superabundância de doutores, quase cem mil m6dicos, mais 
de trezentos mil advogados, dezenas de milhares de engenheiros, que com
põem pelo menos meio milhão de pessoas de nível universitário, principal
mente nas âreas de geografia, história, psicologia, artes, pedagogia, matemá
tica, física e biologia. 

Seis milhões de diplomados, nos níveis ma:dio e superior, ou seja, cerca 
de cinco por cento da população, ao lado de 30 milhões de analfabetos inte
grais e pelo menos quarenta milhões de analfabetos funcionais, c-om vinte e 
cinco milhões em modesto nfvel médio, mostram um quadro assustador, no 
que tange aos recursos humanos, sobrando doutores c faltando profissionais 
qualificados, a prejudicar o esforço de desenvolvimento de uma potência 
emergente com tantos recursos potenciais a explorar, sem qualificação da 
mão-de-obra mais elementos, em quantidade suficiente para o esforço laboral 
exigido. 

Recentemente, em setembro, assinalava um editorial de O Globo: 

·~se quisermos de fato resolver o principal ponto crítico do de
senvolvimento brasileiro, teremos de dar prioridade a uma política 
de recursos humanos, que se inicie por identificar as mànifestações 
de ineficiência na administração pública e nas empresas estatais e 
privadas, imputâveis às falhas de formação e treinamento profissio
nal". 

Para a solução desse problema, deverã existir convergência de esforços das 
iniciatiVas pública e privada, convencidas de que o importante não é dispor 
de um grande parque industrial e amplo setor de serviços, mas vale, sobretu~ 
do, a produtividade de um e a capacidade do outro, que se traduzem no au
mento do Produto Interno Bruto na mesma proporção do ingresso da mão
de.-obra no mercado de trabalho. 

Tal preocupação orientarâ o desempenho do nosso partido, _que hã de 
buscar uma correta política de distribuição da renda dentro dos princípios da 
justiça social, sem os excessos do distributivismo patriarcal, _que desorganiza 
qualquer estrutura econômica. 

Precisamos buscar, tenazmente, a ampliação dos indiccs de vida e pa
drões de bem-estar social, notadamente das famílias de mais baixa renda, 
propiciando-lhes a satisfação de necessidades básicas de saúde, alimentação, 
transporte, habitação, educação e urbanização, como objetivo máximo da 
nossa estratégia política. 

No que tange ao problema fundiário, a terra não deve ser usada como 
meio de especulação imobiliâria, Impondo-se o combate aos ugrileiros" e a 
distribuição de lotes aos agricultores sem terra, remanejando os minifúndios, 
combatendo os latifúndios improdutivos, prestando assistencia técnica, pro
movendo a organização cooperativa, facilitando o crédito, disciplinando os 
preços, cuidando da infra-estrutura em que repousam a produção, amercanti
lização e o consumo dos frutos da atividade agropecuária. 

As grandes âreas, os conglomerados orientados para a exportação, a 
agricultura energética e as agroindústrias de maior porte, têm feito com que 
se anexem minifúndios produtores de alimentos essenciais ao consumo inter~ 
no e, assim, importamos feijão, milho; arroz, leite e trigo, sem produzí-los su~ 
ficientemente para o ateridimento à demanda interna. 

Impõe-se, antes de tudo, a ampliação das âreas destinadas à produção de 
alimentos para superar o mercado nacional e não dedicar as existentes aos 
produtos exportâveis apenas. 

Diante da crise energética que avassala o mundo, desenquilibrando nos
sa balança comercial, é preciso duplicar esforços, na produção e aproveita
mento de sucedâneos do petróleo, seja com o âlcool de cana ou o óleo vegetal 
transformado em combustível, intensificada a pesquisa do petróleo, ampliado 
o potencial hidrelétrico, complementando o programa nuclear, nos termos do 
acordo feito com a Alemanha. 

Embora trate-se de uma fonte suplementar futura, não se deve csquétê
la, alocando-se, porém, maiores recursos para as hidrel6tricas c o aproveita
mento da biomassa, do carvão, do xisto betuminoso, da energia eólia c solar. 

Nossa preocupação maior deve ser com o incremento da produtividade, 
tanto industrial como agrícola, sem esquecer que, anualmente, ingressam no 
mercado de trabalho mais de um milhão de jovens, procurando especializá
los, para que não representem a dominância de trabalhadores desqualifica
dos. 

Impõe-se um largo programa - de que participem os Ministêrios da 
Educação, do Trabalho, da Indústria e Com~rcio, da Agricultura c do Plane
jamento, ao lado da iniciativa privada, pelos serviços de formação profissio
naljã existente e oUtros a-serem criados- vi_sando à crcscente __ qualificação 

da mão-de.-obra técnica, principalmente de nível m~dio, uma verdadeira poli
tica de educação para. o desenvolvimento. 

Reduz-se a preocupação de produzir doutores, pois a Nação, nessa fase 
em que emerge para o desenvolvimento, precisa, sobretudo, de profissionais, 
de técnicos, de mão-de-obra especializada, que sustentarão o nosso processo 
de avanço tecnológico, acelerando os passos, queimando etapas, para o de
sempenho satisfatório dos setores agclcola e industrial. 

Tais o programa, a ideologia e a linha de ação da democracia social bra
sileira, representada pelo PDS, que jâ tem reais serviços prestados à Nação, 
principalmente na área legislativa, instrumentando o Executivo para mais efi
cazmente promover o desenvolvimento nacional. Façamos valer nosso pro
grama para termos um Brasil mais próspero e justo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bom!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB ~ t1P. Lê o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores,associações profissionais e sindicatos de todo o 
País estão encaminhando ao Congresso Nacional moções de protesto contra 
o Projeto de Lei n9 32J80, que propõe altetações na política salarial. 

Dentre os aspectos negativos do projeto, e das medidas propostas, 
destacam-se os seguintes: 

1. Nenhum segmento dos assalariados estâ tendo ou terã aumento sala
rial real; 

2: Os reajustes estão sendo feitos sempre em íiidices inferiores à in
flação real e conseqüentemente os assalariados vêm perdendo ~eu poder aqui
sitivo; 

3. O projeto sacrifica principalmente setores da classe média, reduzin
do injustamente salários de um setor importante aos trabalhadores do País; 

4. O projeto exclui o grande setor de assalariados, representado pelo 
funcionalismo público, que não recebe reajuste semestral, nem aumento de 
produtividade, além de não perceber o décimo terceiro salário. 

Atendendo a essas fundamentadas representações dos trabalhadores 
brasileiros, de todos os setores, e por uma exigência de rigorosa justiça, o 
Congresso Nacional não pode aprovar o Projeto de Lei o9 32/80 de iniciativa 
do Poder Executivo. 

Pela importância da documentação estatística que o acompanha, reque
remos faça parte irüegran.te -do presente pronunciamento a inclusa represen
tação da Associação de Engenheiros Agrônomos dos Estados de São Paulo, 
subscrita pelo seu presidente, Engenheiro Agrônomo Luiz Fernando de Ma~ 
tos Pimenta: 

Senhor Parlamentar: 
A Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, a 

exemplo das diversas categorias assalariadas, vem de público protestar contra 
o Projeto de Lei n9 32/80, em tramitação no Congresso Nacional. O referido 
projeto altera a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, que estabeleceu cor
reções automáticas dos salários, utilizando o INPC (lndice Nacional de 
Preços ao Consumidor) como índice de correção monetária dos salârios mul
tiplicados por coeficientes diferenciados por faixas salariais. 

Nas justificativas do projeto, subscritos pelos Srs. Murilo Macedo, Mi
nistro do Trabalho, e Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, ficaram caracterizados os seguin-
tes objetivos: ' 

l. reduzir a distância entre à âpice e a base da pirâmide sala
rial; 

2. propiciar às empresas condições de melhor administração 
de cargos e salários; 

3. _aperfeiçoamento à política de emprego e salário, tornando
a socialmente mais justa--e ecOnomicamente _mais exeqUível. 

Discoi'damos de que as recentes medidas atinjam os objetivos propostos 
e, o que é pior, provoquem uma política salarial injusta com diversos segmen
tos de nossa sociedade. Passaremos a levantar diversos aspectos envolvidos 
na nova proposta salarial, e suas conseqüências: 

I. Nenhum segmento dos assalariados está tendo ou terá aumento salarial 
real, com a implantação da correção baseada no INPC, e seus coeficientes de 
correção. Isso por que o INPC tem sido _menor que a inflação, mesmo quan~ 
do multiplicado pelo coeficiente 1, 10, aplicado para as faixas salariais de até 3 
salários mínimos, conforme demonstramos na tabela 1. Os empresários da in
dústria automobilística reconheceram que os salários vem subindo menos que 
a inflação, em documento entregue ao Presidente da República. Empresários 
como Mãrio Garnero e José Ermírio de Moraes têm reconhecido isso publi~ 
camente. 
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Tabela 1 - Salários versus Inflação 

(em percenta~em) 

l,lC: X !rU'"C/t.: 1 t. FLP: ÇÃD ( f"C~')/E 

25,26 3(';-6 

31.,02 32,4 
36,52 36,7 
47,57 41,7 
44,951 44,3 

43,89 42,2 

41,47 40,6 

40,7 41,3 

4Q, 48 42,3 
37; 84 40,5 

Fonte: oados .0::. IB~E s ft,;~,dação GetÚ.1io U.arga~ 

.:;·~ Fi:''~· 
--:-

- ~ , 3'-

.: . 3~ 

---::,e:,: 
:. 6~ 

C, E í 

- C,f 

- 1, BL 

- 2 ,6~ 

Nota: .;pesar -::<:,em algur1s meses, a inflaçã~ ter s.iCo ur.: pc>uco mE:-.c~ 

: 

o INPC :::o.-rigido, isso _não s-igi"lific~ çanhos reã-is, ji -que as .:.-o.E_ 

rer;Õee -:.~~-d~ .semestrais
1 

estão s~:npre defa-sadcs colf, -a -ir1fl~çãc.. Oo.JE 

=larJ.emente. [xemplo numeri.cn elucioativn: _Sup:mdc ~úE' 

Mh 
~.Rs 

Mês 

Mês 

r-;ê~ 

~ê ~ .. 

um mê!. =.er-c c salér-io fosse de Cr$ 100,00 e q~e a inflaçãc ·f=.!. 

se,pa::-::o os prÓxi~os 6 meses, de ~<; ao mês (33,98% p~::-2 c ;:-~-1.::. 

do) f C-· E C W~:~ ss.:_ ~:~ntico "a inflação.,~ terÍamos~ 

lC 

10!: 

10:: 

10:. 
jQ:. __ 

l3í.,. :}"é 

Salário Fiee.l 
(corrigioc men!><!lmentr:) 

lL:. 

l15,é 

121,5 

127.6 

133, 9E:· 

~~e-r da s/9~~.:-::::s 
:r.ens:a.i!. 

- lC 

- 15,:! 

- 21,5 

- 27, G 

ga11r.ou !-~_7, 36 de1.·2ria ter ganho 713,Bê pG:-deu 76, se 
.t.le 12.:: em 6 

ou cerca de l,e~ 
mês. 

4 ap!icado l,l.C ewbrE c INPC oe 33,93. 

~'Tabela 2 - Varlaçiio real das folhas de pagamento, 
por setor e t~~árihO .das empresas, segundo 

- a 4L!!Í ~179!1 e~f'Q>jeto_ •• 32/80 

TA1H\f,!HO Ir.JDdSTRI IJ. r:O~\~RCIO SE HVI çns 

o• 
EMPREGA 1\tual :: I Projeto ~(, Alua! 1-[ Proj8to% Atual% J Projeto~ 

S emprE'q<~dc>~ 1' 7 o,e 2,1 l,ll 1, 7 0,9 

10 empreqn>:lo s I, 6 o, 7 I' 8 .l '2 1, 2 0,2 

20 Gmprog!lrl'ls I, 4 o, 5 1, 4 o, 7 0,8 (-)O, 5 

50 êmprRgnrlon 1,1 (-)O,I 1,0 ( -)n, 1 o, 5 (- )I,1 

100 EJmpr e>~arlns 0,9 (-)o, 5 O, 7 (-)0,0 0,3 (-)I' o 
250 emprngadll'> o, 7 (·)I, O 0,4 (-)I,6 0,1 (-)2, 3 

500 empreqi3dC'.> o, 5 (-)1,4 o, 2 (- )2' 5 o, 2 ( -)2 ,3 

lODO ampreq:J.drJs o J 5 (- )1, 5 o, 3 (-) J, 9 (-)O ,I (-) 2,8 

mais empr~gados 0,1 (-)2,1 0,8 {-)o, s (-)0,2 (-) 3',0 

T O T A L 0,5 ( •) I, 3 I,O (-)0,4 o,7 (-) 2,0 

Novembro de 1980 
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2. Enquanto os assalariados em geral vêm perdendo poder aquisitivo, 
os empresários, pn"ncipalmente as maiores empresas~ serão beneficiadas pelare
duçao da massa salarial. 

A Tabela 2 demonstra a redução das folhas de pagamento em função da 
aplicação da Lei n• 6.708 e do Projeto n• 32/80, com relação à situação ante
rior à Lei 6.708. 

3. Além dos reajustes serem sempre inferiores à inflação (mesmo para os 
setore· :ie venda até 3 salãrios mínimos), a recomposição da pirâmide, feita 
através da redistribuição de salários aviltados. é extremamente lenta, principal
mente com relação à maioria dos assalariados de renda mais baixa. 

, Pela Tabela 3, elaborada pelo jornalista Frota Neto do Jornal Folha de 
S. Paulo, utilizando dados dos assalariados do sctor privado urbano do Pais, 
chegou aos seguintes resultados, supondo um reajuste de 40% para o salário 
mínimo de novembro de 1980: 

lnte:-v~lc 
sala::ial 

G-3 SM 

3-10_ 5~1 

maior que lO SM 

assi:lla=i.ados ct:~rss-_<:r. salarial ma~sa sala (porc2nta;,_;,· 
(porcentat;;:cr::) atual (porcen- :-i~l pel'ãpel:;: _p~o.;o;:.: 

tege;:"t) Lai 6.70b 3212[; 

92,4 57 ,é 5~~ L - 6.G, '7 

3, 2 9, ~I 9, 9- lC.,:Z 

4, ~ 32,-5 J:, 7 ..::~ .. 

"'Tabela-_3_~;.;- r•1udanr;asda pirâr.:ide:salar-i:al,pr01.'0C.:de--;pC'lalEi 6.~-:-~ ."!'i 

e Belo p~·:: jeto 32/80. 

4. A participação dos sâlários no valor da produção tem diminuído. além 
dos reajustes salariais serem inferiores aos dos preços, não sendo portanto,prin
cipais fatores inflacionários. 

Os dados da Tabela 4 mostram um rftmo inferior do salãrio médio, efeti
vamente pago aos assalariados da indústria (setor de produção), quando 
comparados aos preços industriais. Na Tabela 5, constata~se maior elevação 
do custo da construção do que os custos de mão-de-obra desse setor. 

Tabela 4 - Indústria: Salário e Preço 

As cu.Vas comparativas da inflaçãó. e dos índices de reajustes dos assala
riados que recebem 2. 7 e 12 sàlãrios mínimos demonstram a situação dos rea
justes dos setores de classe nlédia, principalmente quando comparados à in
flaç~o. 

fls. ~ 

Fonte: ExtraCdo da matéria do economista Jost Serra, publicada no jornal Movfmmro, de II a 17-8-80. 

ir(~~ 0.: 6. As propostas de politica salarial abraiigem, segundo economistas, 
~lllftlias: 50 a 55% da força de trabalho. Enquanto isso, expressivos contingentes 
W qssalariados são,esquecidos, como o funcionalismo público que não recebe 

Salá=io h i? di o efet iv~:nente ç· !'~f;:::-~ 1 ndUstr iE=.:.!;~-· -reaiuste semestral. nem aumentO por produtividade. além de ter tido reajus~ 
pegc:. (pessoal d~ pz-odução) 'J 

-0-e-ze_m_b_r-,(-::7:-:9---'-'=--'----~ .. ---..;...~---.. -.. -::,-<-·:c"_~----~ anuais bem inferiores à Inflação. 

~=~=;~~;!Joo n;:~ Hic:; . Tabela 6- Indice Geral de Preços, Taxa de Reajuste dos 
~~~I~j~~ ~3: ~;;, e.:., 9'~ S318rios dO FuncionalismO Público Federal 
....::.:..::.:::...::_:__ ________ .:_ _____ ~-~~--'----- e Salário Real defiacionado pelo lndice Geral 

Fonte da tabela 4: ERtrevl!IQ do ecilnomlstaJO$é Serra•ojomal Movinrento, de 11 a 17/8/80, utilizando dados•· 
do IBGE, Indicadores Conjunturais da lndóstrill c Coluna 28 da Conjuntura EconOmlca. 

Tabela 5- ConstruçãQ: Slllóri<te.Custn 

r~ã-o-de-Gbr2 Custe. Méc!io iota~ 

Dezembr-o/?~ 57,-61' 6"3% 

Janeiro/8::· 55,1~ 66 1 8:;;' 

teve:reiro/5[ 73,2;;' 7S~. 

Ma::-ço/80 81, 5';; E s, s:;; 
Al:ril/80 75~ 8~,8~ 

Maio/SG 7:1, 5~ 85, 7"/: -.~ 

fonte: !dem tabele 3 

5! O Projeto n'1 32f8'0''jjeftâ1tiãpr'incipalmente a classe média, com parti
cipaçao expressiva na força de trabalho. Esse fato se deve porque', além do 
INPC ser inferior à inflaç~o. os coeficientes aplicados às camadas médias re
duzem ainda mais o INPC. 

Tabela 6- ComPãfação dos Coeficientes da 
Lei n• 6.708/19 e do Projeto •' 32/80 

Interval~ sal2!rial G:?OB/79 

D-3 S.i-1. 

3- H' s.~1. 

lG-E s.r·:. 
lS-2(' S.'·i. 

1,10 x INPC 

X IrJPC 

C,8 >' II~PC 

c,a =- HJPC 
:,-e -->--~fJPC 

Fonte: Assalariados de Silo Paulo, .segundo RAISf79. 

1 ,ll:= x rr:!=lc 
x rr:~: 

M~ ~.:.'ano 

r1a:-::-:;:o/?5 

M~: :--;o/76 

t-1E::-=ço/77 

M2:=:-;o/78 

r1<:.:":-:;:o/79 

~,a:-~;:o/80 

SG.~; ambro/80 

de preços, ent_re 1975/80. 

fndice Ge:'al de:. Taxe. de tie<:~just:e ·s.=.lérH· :·e1:.: 
P.-eços nos 12 _ do_s S_a~ários d9 C:ef':aci:::H'i:;=~ 
mE!ses ante:ricrestuncionalismo P:.: 

blico -

lC::· 

35,6% 30::: !;l5, s 
46, 4'f. 30'7. E:' ,1 

36,5% 38% !?.~' 1 

46,1% 40~ 82,5 

e-3, 9% 56,25% 70,1 

45,,5% o% _48,2 

• Os fndiCQ inflaciontiriós de setcmbro/80 correspondem ao pcdodo !lbriljsctembro d~ 1'80. 
Fonte: Tabela extraída de'matma publicada pelo e«~nomista João Sabóia, na Fol/ul de S. Pmdo, de 9' de no

~bro de 1980. 

7. As recentes medidas de mudança salarial não se propõem a cOrrigir o 
salário mínimo ao seu conceito original. Conforme a Lei da Consolidação das 
Leis de Trabalho, de julho de 1940- fruto de conquista dos trabalhadores e 
assalariados - o salário mínimo deve garantir a dignidade do trabalho c 
atender às necessidades de alimentação, habitação, vestuário, transporte e hi
giene do trabalhador. 

Segundo estudos do DIEESE, apenas pára as necessidades de alimen
tação de um trabalhador (Lei n• 399, de 30-4-1938), em outubro de 1980, se
riam necessários CrS 3.43S, 72. Considerando-se o perfil de gastos totais de 
uma família de 4 pessoas (dois adultos e duas crianças), a necessidade dessa 
famfiia seria de CrS 21.447,00, cifra quase ·quatro vezes o salârio mínimo 
atual! 

8. As recentes medidas económicas (afrOuxàmento do controle de 
preços, liberação da taxa de juros, principalmente ao consumo direto) deverão 
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aumentar ainda mais a defasagem entre salários e inflação. Dessa forma, en
quanto a política económica de um lado beneficia o capital, de outro, arrocha 
o assalariado. 

Conclusões: 

O Projeto nQ 32/80, encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacio
nal, é, na melQor hipótese, injusto para os setoi'es assalariados médios e inici
pientes para a maioria dos trabalhadores e assalariados que continuam com 
seus salários corroídos por reajustes salariais infei'io"CeS ao custo de vida e por 
ganhos de produtividade irrisórios. __ _ 

A pirâmide salarial é extremamente injusta, e-m ~~t~. pelos altos salários 
que estão no seu vértice, mas muito mais, porque o salárío mínimo continua 
extremamente arrochado, afetando as condições de vida da maior parte dos 
trabalhadores e assalariados do país. Sem a restituição do salário mínimo às 
exigências reais do tràbalhador, não se poderá falar em política salarial .. so
cialmente justa". 

Enquanto se faz a uredistribuição de renda entre assalariados", medidas 
económicas de defesa dos lucros são fortalecidas, beneficiando-se o capital e 
lesando-se o trabalho, 

Temos consciêncja de que o País carece de um projeto político. Entretan
to, só através da discussão ampla e democrática eritre os diversos setores, ga
rantindo uma política económica e social que beneficie a maioria da popu
lação, hoje marginalizada do processo decisório, é que serão viabilizadas no
vas e justas alternativas. Do contrário, continuarão- a-nn.edidas e pacotes '"ca
suísticos" que sempre atingem os interesses da mãior parte da população. 

A Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de Sãp Paulo coo
clama o nobre Parlamentar a dignificar o Poder Legislativo, demonstrando 
sua sensibilidade às necessidades da população brasileira~ votando contra 
esse projeto anti-social. . 

Temos certeza de que não só nossa categoria, máS amplos setores sociais 
prejudicados pelo Projeto n9 32/80 saberão distinguir entre aqueles que ser
vem aos interesses da coletividade e os que utilizam do, voto para acobertar 
interesses econômico_s próprios ou de terceiros. 

São Paulo, 25 de novembro de 1980.- Eng'? Agr'? Luiz Fernando de Mat
tos Pimenta, Presidente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (MUit~ bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez nosso primeiro discurso de maior 
responsabilidade, pois feito no s_a,lão nobre da Faculdade de Direito da Uni
versidade do Recife, quando ali estudávamos~ foi o proferido em sessão sole
ne comemor&!iva da Semana da Criança, em 1953. Em nome de colegas 
vários, com os quais havíamos feito pesquisas de campo, indo à instituições 
assistenciais pertencentes ao Poder Público, traçávamos urna análise crítica 
da situação do menor abandonado, em Pernambuco. 

Compromissado desde jovem, portanto, com esse aspecto da problemá
tica nacional, trazemos, hoje, este assunto à reflexão do Senado Federal, sen
tindo que, quase 3 décadas decorridas, a questão permanece em aberto~ pois 
não vem sendo equacionada pelo Governo, com a prioridade que matéria tão 
grave está a exigir. 

A questão do menor abandonado, como sabemos, faz parte da própria 
problemática da família brasileira,jâ, em si, vítima de um modelo político au
toritário e socialmente injusto~ 

As cifras- apeSãt--da ausência de estatísticas oficiais exatas a respeito
indicam um índice altíssimo de menores em condições precarfssimas, assim 
entendidos todos os de menos de 18 anos, que ultrapassaria a casa dos 2 mi
lhões, constituindo um problema grave, gravíssimo, que não pode ser tratado 
com tintas lcwes. 

Nada mais revoltante, nada mais humilhante, para um país, do que a 
constatação de que muitos dos seus filhos, justamerite aqueles-que estão em 
idade na qual mais necessitam de proteção e arrimo, perambulam desassisti
dos pelas ruas, inexistlndo, por parte dos Governos federais, estaduais e mu~ 
nicipais, uma planificação objetiva ·e-um·a ação conjugada, enérgka e eficien~ 
te, para debeJá-lo. 

Todas as forças nacionais devem estar empenhadas na sua solução, mas 
~ competência primordial do Poder Público enfrentá-lo, compreendendo-se 
que; em verdade., o menor abandonado provém da situação de miserabilidade 
a que está relegada substancial parcela de nossa população, que, como se diz, 
unão vive, vegeta". 

Conrorme jâ afirmaiTlos neste "'Plenário, os dados sobre a dívida social do 
Governo, para com o povo deste País, é algo que espanta, pela quantidade de 
pessoas desassistidas em suas principais necessidades. 

São 6 milhões de crianças em idade escolar, mas sem escola; 22 milhões 
de adultos analfabetos; 20 milhões de trabalhadores com renda inferior a 1 
-salário mínimo; 40 milhões sem luz elétrica; 65 milhões (cerca da metade da 
nossa população) sem âgua· enCanada; 20 milhões de deficientes mentais; 5 
milhões morando em favelas e mocambos. Neste meio, a situação da criança 
brasileira é dramática .. São inúmeros os retardados mentais e deficientes físi
cos; a mortalidade infantil é altíssima e, muito grande, a incidência de molés
tias derivadas da subnutrição que atê chegam a matar 20 em cada 100 
crianças nascidas anualme;nte. 

Triste realidade para a qual se deve voltar a consciência nacional, princi
palmente do Governo que, de fato, não a:taca de frente as causas que geram 
este quadro sombrio, localizadas principalmente num modelo económico 
que, ao final, alija, das vantagens da civilização, massas humanas imensas; 
Enquanto isso, pequena parcela usufrui de condições de riqueza que, pelo 
exagero~e ostentação, afronta a dignidade humana. De um lado, o cortejo de 
dor e sofrimento; de outrO, a superabundância de bens em mãos de poucos. 

Este modelo, por ser elitista, facilita a concentraÇão de renda crescente
mente em poder dos que mais têm recursos e, pela sua dinâmica injusta, retira 
dos pobres o pouco que têm, propiciando a criação de imensos bolsões de 
pobreza, de onde provêm os problemas. Ao invés de diminuir, pela força do 
progresso, as diferenças vêm se acentuando cada vez mais. Vaie a pena repe
tir, nessa oportunidade, as estatísticas: "em- 1960, os 50% mais pobres da po· 
pulação brasileira percebiam 17,7% da renda nacional, passando, em 1976, 
para 11,8%; os 30% seguintes, na ordem crescente de rendas, detinham, em 
1960, 27,9%, passando, em 1976, a perceber 21,2%. A partir dos 20% restan
tes, a situação inverteu-se. Assim, 15% da população aumentou sua partici· 
pação na renda de 26,6% para 28%. E a parte maior coube somente a 5% que, 
percebendo, em 1960, cerca de 27,7% da renda naciona(, tiveram sua partici
pação aumentada para 39%, em 1976" (Revista Jus ti tia, 3~> tn'mestre de 1978 ). 

Os dados falam por si mesmos. Vivemos erri um sistema muito bem defi
nido pela voz do povo: "os ricos, cada vez mais ricos; os pobres, cada vez 
mais pobres". 

~ contristador saber que, das 3.362.000 crianças previstas para nascer 
neste ano, no Brasíl, nada menos de 68% seriam filhos de famílias cuja renda 
mensal é inferior a 2 salários mínimos, havendo 200.000 natimortos (D. Pco, 
22~07-80). Para cada 1.000 crianças nascidas vivas, no Recife, 265 morrem an
tes de um ano de vida e, para cada 10 óbitos infantis, 4 são de crianças de me
nos de um mês (D.Pcol•-06-80). 

Segundo palavras do atual Mlnistro da Saúde, a mortalidade evitável no 
Brasil, pode ser estimada em cerca de 350.000 óbitos anuais, a maior parte de 
crianças. A mortalidade infantil nas populações mais pobres do Nordeste 
chega a ser 5 vezes mais elevada do que as das populações mais abastadas do 
Sudeste e do Sul. Igualmente, os nordestinos mais pobres têm esperança de 
vi.da ao nascer 20 anos menor do que nessas regiões (D. Pco, 22-08-80). 

A subnutrição, oriunda da miséria, é a causa básica da mortalidade in
fantil e das inúmeras doenças que as atacam, inclusive aos adultos. Em 1973, 
cerca de 40 milhões de brasileiros, dos quais 12 milhões de crianças, estavam 
subnutridos, 47% das familias não tinham os rendimentos mínimos para a sua 
manutenção (D. Pco, 1•-06-80). 

O quadro sinistro mantém-se inalterado, agravando-se com o correr do 
tempo. O número de miseráveis absolu!os, em nosso País, atualmente é de 30 
milhões de pessoas (Revista Veja, 16-07-80). 

Léa Le~l, Presidente da LBA, afirma que 68%, dos 123 milhões de brasi· 
leiros, sustelltam-se com renda igual ou inferior a 2 salário mínimos (fonte ci
tada). 

Em 1978, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do 
IBGE, o salário mínimo não atingia 46% da população brasileira, sendo que 
34% da população, economicamente ativa, ganhava até 1 salário mfnimo, 
12% não tinham nenhum rendimento e apenas 10,5% tinham mais de 5 sa
lários mínimos. 

Por outro lado, veja-se a que ponto chegou o nosso trabalhador. Confor
me pesquisa do IEPE (Instituto de Pesquisas de Pernambuco), em abril de 
1979, um trabalhador precisava gastar Cr$ 1.815,65 para adquirir a ração es
sencial, igual a 76,6% do salário mínimo daquela data. Para 4 pessoas, seria 
Cr$ 5.446,95, correspondentes a 2,3 vezes aciUele salário. Note~se que 78,2% 
da população do Nordeste, para especificar esta nossa sofrida região, recebe 
menos do que o salário mínimo. 

Numa pesquisa do IBOPE, em meados deste ano, constatou-se que, no 
grande Recife, 36,5% de sua população tem renda familiar mensal de Cr$ 
3.382,05 e 1,8% (chamados de ricos) ganham Cr$ 71.444,44 (D. Pco, 08-06· 
80). Imagine~se o íriterior do Estado, muito mais pobre! 

Conforme o Economista Eduardo Kerteez, em pesquisa da Uhiversidade 
Federal de Pernambuco, a fome constitui problema para 70 milhões de brasi~ 
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leiros. Mais de 40% dos doentes e 70% dos óbitos originam-se na desnutrição 
(D. Pco, 24-08-80). Relatório do BIRD, de 1979, revela que 60 a 70% da mor
talidade, antes dos 5 anos, no Brasil, provém da subnutrição. Enquanto nos 
países desenvolvidos a mortalidade infantil representa 5% do geral, em nosso 
País, significa 49%, índice superior iio da África (D. Pco, 24-08-80). Por outro 
lado, pesquisa do Banco Mundial nos informa que apenas üm, entre três bra
sileiros, ingere -aS Calorias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde 
(Veja, 16-07-80). 

Este, o retrato verdadeiro do Brasil. Essa triste situação está a exigir um 
enfoque objetivo, providências sérias e enêrgícas por parte do Governo. O 
clamor de pais e mães ante a impossibilidade de criarem seus filhos, as pre
cárias condições de saúde e o analfabetismo, o desleixo e o desprezo com que 
são tratadas as reivindicações populares pe1a melhOiia dos padrões de vida, a 
inexistênCia de oportunidades de trabalho, para grande número de pessoas 
capazes de fortalecer a população economicamente ativa, são os aspectos 
mais gritantes da situação nacional. 

É um quadro duro, amargo, mas real. Irreal é se fechar os ouvidos aos 
apelos que vêm de todos os lados. Irreal é se procurar, em vilegiaturas pelo 
Exterior, esconder mazelas para obtermos mais e mais ehiprêstimos que, no 
final, além de engrossar nossa imensa dívida externa, virão entrar nesse rede
moinho que só engorda o cofre dos ricos e esvazia _ainda mais a panela do po
vo, agravando as perspectivas do futuro. 

E o menor- e conseqüentemente o nosso futuro é o grande prejudica
do, dentro dessa realidade nacional. Segundo a CPI do Menor, realizada pela 
Câmara dos Deputados, em 1975, o Brasil tinha, na(iuele ano, mais de 48 mi
lhões de menores de idade (O a 18 anos), constituindo-se um dos países mais 
jovens do mundo. Desses , haviam quase 2 milhões de abandánados, assim 
distribuídos pelas regiões: 

Norte 
Nordeste 
Centro-Oeste 
Sudeste 
Sul 

(%) 
3,06 

40,65 
___ 3,31 

44,17 
8,24 

Dos chamados carentes ou carenciados, 13,5 milhões em números visí
veis - excluídos os_ que podem ser assim considerados, mas que vivem em 
famílias de rendimento mensal até 2 sãlarios mínimos, a divis_ão está da se
guinte forma: 

Norte 
Nordeste 
Centro-Oeste 
Sudeste 
Sul 

(%) 
3,06 

3J,68 
3,67 

37,31 
17,38 

A questão do menor abandonado estã inserida, principalmente, no con
texto da misêria. Ela representa o ponto mais agudo de uma terrível proble
mática de pobreza em 90,26% dos Municípios brasileiros, atingindo, efeiiVa
mente, 25 milhões de me:n_ores carenciados, segundo conclusões da mesma 
CPI. Hoje, este número certameillte deverá ter sofrido substancial aumento, 
porque as condições sóeiO-ecónôlnkas do povo vêm se agravando a cada ano. 

De acordo com o relatório da Comissão NaciOnal de Higiene Mental, 
dos Estados Unidos, de 1970, a 

"'Pobreza significa que milhões de crianças são-crianças de alto 
risco, em matéria de saúde física e mental; significa fome e desnu
trição, que podem prejudicar o desenvolvimento físico e intelectual 
e minar a confiança da criança no país e no mundo em que ela vive; 
significa um lar com muitas pessoas comprimindo-se dentro dele, e 
um lar misérrimo, que pouco ou nada oferece para que se possa su
perar as potencialidades crescentemente reduzidas da criança; signi
fica a VTda numa vizinhança que, provavelmente, oferece poucas 
oportunidades para um brinquedo sadio, para a -intimidade pessoal 
ou segurança, mas muitas oportunidades para perigo, brutalidade e 
exposição a comportamentos desviados; significa um-apagar de es
peranças e perspectivas, um sentimento de exclusão e rejeição, um 
senso de ódio por causa das injustiças, ou a entrega ao abandono e à 
fuga; freqüentemente, signifiCa que a criança recebe pouco ou ne~ 
nhum cuidado de natureza médica e dental; freqüenta escolas de 
qualidade inferior; tem perspectivas de vida muito limitadas e 
sombrias, atê mesmo antes de sua vida começar." (Depoimento do 
Prof. da USP, Samuel Pfromm Netto, na referida CPI_). 

Toda esta pobreza ocorre em nosso País e com trTStes perspecrívas para o 
dia de amanhã, quando os menores, que hoje estão abandonados, em face das 

necessidades do meio em que vivem, chegarem - se chegarem - à idade 
adulta e portarem as marcas do passado. De fato, o desemprego e o submpre
go estão aumentando e, tendo de enfrentar uma onda de inflação sem prece
dentes, o povo brasileiro, em especial a classe trabalhadora, só vislumbra, 
pela frente, agruras aumentadas. Na verdade, a Nação, nas atuais .circunstân
cias, mantida a estrutura social arcãica que aí está, não tem cohdiçQes para 
criar os 2,5 milhões de empregos anuais exigidos pelo crescimento populacio~ 
na!. 

Se não for contido este descompasso entre o ~umento da mão-de-obra e 
o oferecimento de empregos, a miséria, continuará- a crescer, "trãzeiido desas
sossego, abandono e carência às famílias e aumentando o número de menores 
carenciados e abandonados. _É preciso compreender que o menor vive, pre
sentemente, cercado por pressões antagónicas, de vez que, de um lado, o de
créscimo do poder aquisitivo do trabalhador o obriga a se empregar para aju· 
dar na despesa da casa, mas, de outro, a dinâmica do mercado de trabalho di
ficulta ou mesmo impede o seu ingresso em ocupações específicas, onde lhe 
são exigidas cada vez mais capacidade que ele não teve oportunidade de ob
ter. 

Por outro lado, a ação governamental deve ser antes de tudo, preventiva, 
planejada e executada de modo a estabelecer uma atitude coordenada e con
jugada entre os órgãos que tratam do menor, como as FEBEMs, a FUNA~ 
BEM, Juizados de Menores e a própria coletividade. Esta é a idéia defendida 
pelo Dr. Liborne Siqueira, Presidente da Associação Brasileira de Juízes de 
Menores, para quem "o internamento não ~ nem nunca foi, solução para o 
problema do menor". E acrescenta: 

"O que nós temos que fazer é um trabalho preventivo, é o 
subsídio familiar atuando nos pequenos Municípios, pois é ali que 
existe O __ Y~rdadeiro problema da família. Veja bem que o Governo 
Federal arrecada 75% de toda a verba e deixa, para o Estado, 20% e 
o Município fica apenas com 5%. Então na hora em que o Municí
pio fica apenas -com~5%. 'Então na hora em que o Município tiver 
condições de atender à família, no aspecto de educação, de saúde e 
de trabalho, nós vamos evitar esse corredor migratório para os 
grandes centros." ( D. Pco, 18-06-80). 

__ De fato, o abandono do menor se processa em maior número nas comu
nas do interior e dali emigram para os centros maiores. Justifica-se plenamen
te o atendimento do menor preferentemente nas suas localidades de qrigem, 
porque só assim trata-se da questão no seu nascedOurO e se evita o combate 
aos efeitos, muito mais difícil, principalmente por chegar mais agravado e em 
meio a toda sorte de patologias sociais. 

No Estado de Pernambuco, dá-se continuamente este fluxo de menores 
abandonados do interior para o Recife, agravando-se a situação das perife
rias da cidade e provocando outros problemas, como a prostituição de meni
nas. Em todo o Estado, existiam, no ano passado Uornal O Globo, de 2-9-79), 
mais de 250.000 crianças abandonadas e, dos 120 rriil menores carentes na re
gião metropolitana do Recife, eram mais de 20.000 as meninas prostituídas, 
traba:Ihando em bordéis ou perambulando pelas ruas, conforme declarações 
do Delegado Antonio Carlos Cavendish, da Delegacia de Menores. 

Assusta-nos saber qu_e a idade das que vendem seu corpo pelas ruas está 
na faixa de lO a 14 anos e que elas continuarão a exercer este mister, porque, 
primeiro, o problema não é propriamente de polícia e, segundo, ''se recolher
mos 100 meninas e encaminharmos à FEBEM, era--estoura" (mesma fonte). 

, De fato, conforme assegurava o Presidente da FEBEM, no mesmo informe, 
Heleno José Sobral de Mendonça, "não existe, por parte dos órgãos que cui
dam do bem-estar e da segurança do menor, nenhum controle com relação ao 
problema e à falta de unidades de retaguarda para menores do sexo femini
no". 

É esta a situação do Recife. Para assessora Jurídica do Juizado de Meno
res, Mi riam Rios, ela ê das mais sombrias porque "a falta de escola, de traba
lho e o abandono que leva o menor, desde a infâflcia, à mendicância, leva 
também a infrações mais graves, notadamente à prostituição". Com efeito, 
pesquisa realizada pelo Serviço Social desse Juizado de Menores mostrou 
que, em 1979, de 1.544 menores de até 14 anos que deram entrada no Juizado, 
nada menos de 67,7% estavam abandonados nas ruas da cidade. Outra pes
quisa, com 304 menores, com idade entre 14 e 16 anos, recolhidos à FEBEM; 
revelou que 64% tinham pais separados, 57% país desempregados ou vivendo 
de subempregos. 

A situação na Capital do meu Estado é agravada na época das secas nos 
sertões, quando então mais famílias, na sua imensa maioria provinda dos 
campos e sem outra qualificação profissional, vão localizar-se nos bairros 
pobres. Para se ter uma idéia do que se passa, é bastante os números forne_ci
dos pela Ação Católica Operária q•le riioStra-ram, no mesmo ano de 1979, 
que, de 100 famílias que vivem nesses bairros, somente 3 ganhavam o sufi
ciente para prover a alimentação de uma casa composta de 7 pe...;;soas. 
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O menor representa, no Brasil, uma força de trabalho considerâvel, qua~ 
se sempre exercida na clant;iestinidade. A necessidade de ganhar a vida muito 
cedo faz com que eles saiam à busca de serviço, oferecendo uma mão~de-obra 
bnata, em jornadas que muitas vezes, ultrapassam as oito horas permitidas, 
pela CLT, para o seu trabalho, desde que tenham a-tingido 12 anos de idade. 

Mas nem mesmo este limite mínimo áe idade tem sido observado, desde 
que, segundo dados oficiais do IBGE, a participação de crianças entre 10 e 14 
anos na mão-de~obr!J. brasileira foi, em 1978, de 6,5%, ''número considerado 

alto pelas organizações internacionais" (Jornal do Brasil, 15-06-80). Englo
bando uma faixa etãria mais larga, dos lO aos 19 anos, verifica-se que abran
gia, naquele ano, 22,6% da população economicamente ativa. o que significa 
que, em cada 5 trabalhadores brasileiros, 1 é jovem ou criança. Na zona rural, 
o problema assume proporções maiores, pois, de cada 100 pessoas que ali tra
balham 30 estão nessa faixa de idade e, destes 30, 12 têm entre 10 e 14 anos. 
Os dados do setor agrícola é que alteiam a média brasileira desse segmento, 
de vez que, mi zona urbana1 ela registra 17% da população economicamente 
ativa. O quadro abaixo ilustra melhor a situação: 

Jovens de 10 a .19 anos da população 
economicamente ativa na área rural (% ). 

Idade 

10-19 anos 

10-14 anos 

Norte e 

Nordeste 

37,3 

21,2 

foQte: PNAI>-78- IBGE (J. Brosll. 15-6-SO) 

C. -Oeste 

36 

18,9 

Segundo ainda a mesma fonte, a agropecuãria está empregando grandes 
contingentes de menores, os chamados 6 'bóias-frias ínirins", contratados de 
forma ilegal e pagando-lhes fnfimos salários. A procura dos menores crescem 
~tanto que, de 1970 para 1975, o nún1ero deles aumentou, no sctor, em 54,5%, 
sendo comum o emprego de crianças atê com menos de 12 anos. 

O abandono do nosso menor e um ato de extrema gravidade e com re
percussões em outras áreas sociais. Entregue à sua própria sorte e sem nenhu
ma orientação, ele afiniza-se, desde Iogo, com as áreas da dclinqaencia e para 
elas caminha cada vez mais, de vez; que as portas da sociedade lhe estão fecha
das e ele tem fome, frio, tem sede ... Somente furtando ou roubando, mentin
do e escapando, parece-lhe haver condições de sobrevivência e ele se adentra, 
cada vez mais, pos essa fenda que, amanhã. o levará às grades de uma prisão 
ou ao manicómio. 

Juntamente com uma taxa geral de criminalidade que aumenta anual
mente, os '•atos anti-sociais, praticados por menores1

' designação preferida à 
de "delinqUência juvenil" somaram, em 1975, a 111.812 (CP! do Menor, Câ
mara dos Deputados), em sua grande maioria representada pelo furto, uma 
evidência clara de que os autores provêm da faixa mais pobre. Tam~m apa
recem o homicídio, a tentativa de homicídio, os delitos sexuais e outros. Na
quele ano, os maiores índices foram na Região Sudeste, com 44,17% desses 
atos, e a Nordeste, com 37,98%, seguindo-se a Sul, com 10,35%, a Centro
Q~te, com 5~81% e a Norte, com 1,71%. 

É preciso que se entenda, porêm, que o menor abandonado delinqUente 
não é um delinqUente, mas, simplesmente, um menor abandonado. "':erta
mente que se lhe houvessem sido ofertadas condições de educação, alimen
tação e saúde, diminuiria a probabilidade de haver ingressado na marginali
dade. 

A maioria dos chamados upivetcs", conforme salientou Salim Miguel, 
Vice-Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, "morarem em fa
velas, não têm qualquer ocupação, nem 19 grau completo, e seus paíS rec:~ 
bem, Iip máximo, três salários mínimos". Segundo informes da Secretaria de 
Segurança, daquele Estado, u73% de menores, com processos, têm, em casa, 
uma renda familiar inferior a um salário mínimo. Desse total, 94% não têm 
ocupação e apenas 2% trabalham e estudam. Quanto à moradia, 84% dele> 
moram em favelas". (O Globo, 8-3-80). 

A este respeito, diz o criminalista VirgOio Luiz Donnici, Prof. da Facul
dade de Direito Cândido Mendes, que: 

uSabe-sc, sem nenhuma contestação, que Rio e São Paulo, os 
dois maiores centros populacionais do Brasil, com uma crescente 
criminalidade, possuem milhares de menores de 18 anos, totalmente 
carentes, surgindo então a rotulagem encontrada pelo povo: pivetes 
e trombadin~as. 

Sucedem-se os assaltos, sucedem-se as viol&lcias, sucedem-se 
os homicidios. Vive-se numa permanent~ insegurança, onde todos 
reclamam, embora as estatísticas dos Juizados de Menores apontem 
uma delinqUência juvenil estável, mas. eviljentcmente, estas estaUs-

DF 

35 

20,2 

RJ 

33,8 

18,4 

ES/MG 

33,1 

16,8 

SP 

25,5 

15,1 

SUL 

25 

12 

tica~ não traduzem a verdade, "fazendo parte da criminalidade nlio 
registrada a chamada cifra negra, ei~ que os lesados cm pequenas 
importâncias, sem violências flsicas, por descrença na instituição 
policial, não apresentam as queixas que deviam ser apresentadas,'. 
(Revista Ciências Hwnanas, ed.junho-setembro 1979.) 

Acreditamos, a propósito, que não serâ a aparelhagem policial, por me
lhor que seja, que modificarâ substancialmente a fisionomia desta violência 
juvenil. O que realmente se dá ê que a grande maioria dos menores delinqUen
tes provém, como dissemos, de famfiia ou grupos onde a renda per capita é a 
mais baixa possfvel, não facultando, ao indivíduo, uma abertura maior den
tro da sociedade. :1;: preciso sobretudo, atacar as causas. 

Hã, em realidade, um fracasso na socialização do menor, que, pela ca
rência de recursos ou outras causas, estâ impedido de receber a educação d~ 
vida. Segundo afirma 'o Prof. Álvaro Mayrink da Costa, Juiz Titular da 7• 
Vara Criminal do Rio de Janeiro, ué quase imposslvel superar_ as barreiras so
ciais, impostas pelo meio, quando o menos não recebe~ em seu melhor mo
mento - infância e adolescência - os modelos para a formação da persona
lidade futura, só dispondo de imagens negativas". 

Segundo o Dr. Fawler de Melo, da FUNABEM- Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor, havia, em 1976, no Brasil13.093.370 menores ca
rentes, dos quais 8%- ou seja, aproximadamente 1.120.000- eram infrato
res. Dado realmente alarmante, se considerarmos que o de abandonados -
aqueles que não têm nenhum familíar ou responsável- corresponde a 10% 
dos carenciados. O quadro que se segue, por ele oferecido, apesar de nos pa
recer que os números estão abaixo da realidade, serve para nos dar uma .\'i são 
abrangente dos menores carentes no Brasil1 naquele ano: 

1 -Região Norte (Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, P:a
rá e Amapá)- 577.662 - 4.097%; 

2- Região Nordeste (Maranhão, Plau(, Cearâ, Rio Grande 
do Norte, Para!ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e.'Bahia~ -
3.614.932 - 25.643%; 

3 -Região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio dJ Ja
neiro e São Paulo)- 6.848.543- 48.581%; 

4 - Região Sul (Paranâ, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 
- 2.322.214 - 16.473% 

5- Região Centro-oeste (Mato Grosso, Goiás, Distrito Fede
ral) - 734.019 - 5.206% 

A respeito de FUNABEM, não vemos o que possa fper cqm verbas 
minguadas. Aliâs, não será uma instituição ou outra que, ispladaqte;tt~? po
der:!. resolver o probl~ma do menor infrator. !;; necessário partir-se para um 
enfoque mais profundo, uma atenção mais concentrada i:IG Govem9 para 
esta Questão, estudando-se, inclusive, todas as conotações d~ naturezajutf_di .. 
ca que, atualmente, envolvem c, como é a opinião do Ju~ Alyrío Cavalieri, 
Professor de Curso de mestrado de Direito da• Uniyersidápe Gama Filho, 
criar-se um serviçO de liberdade vigiada, poi~ hiÍ f~ha no, sistema de pre
venção aos crimes praticados pelos menores, inCxisiindo assistência p&.rã o 
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menor-infrator. Estes menores, como os outros abandonados ou carenciados, 
vivem no Brasil quase que totalmente desassistidos, cabendo assegurar-lhes a 
garantia e o asseguramento dos seus direitos humanos, como o direito de co-
mer, o direito à vida e à liberdade. . 

Ao se tratar, com o menor, ê necessário cuidado para não encaixá-lo cm 
classificações que possa prejudicar o seu desenvolvimento futuro, como sejam 
as rotulações de ·~infratores" ou "delinqUentes". Melhor seria encontrar-se 
uma outra forma, como jâ se aventou, de "menores ou jovens inadaptados", 
apesar de pecar pela abrangência, podendo designar tanto o delinqUente, 
como o vagabundo, o psicopata, o jovem rebel9e, etc. Sobre este aspecto, es
clarece Henry Goulart, Professora de Direito Penal da Faculdade da USP: 

"No Ilrasil, o Código de menores, de 1927 classificou os meno
re5 em abandonados e delinqUentes, designações que há muito ·vêm 
sendo criticadas, pois, nem as modificações introduzidas em 1943, 
1967 e 1968 foram suficientes para colocar esse Estatuto de acordo 
com a realidade brasileira e evitar a marca moral que tal etiqueta
menta impõe ao menor desajustado, carenciado, desassistido ou 
marginalizado, expressões de uso corrente cm nosso Pafs para situar 
a criança e o adolescente alheios ao progresso social, por n•o conta
rem com meios e orientação necessários ao seu normal deSenvolvi;. 
mento fisico, moral e educacional, razões pelas quais não conse
guem a adaptação esperada pela coletividade". ( Rtvisla Justllla, 3• 
Trimestre de 1978.) 

Infrator, d~linqíiente ou o que quer que seja, no fundo, o Q1.Cnor àbando
nado é fruto da misêria, da ignorância e da falta de assistencia. 

Peg3.ndo ou não as veredas do crime, outro perigo o espreita-, o vicio das 
drogas, por onde ele, desguarnecido de uma orientação segura, geralmente 
acaba entrando. Acontece que, não raro, e'fe

1
Pcnetra pelos dois caminhos de 

uma só vez: rouba ou mata para sustentar o vício. Inicialmente, quer ficar vi
ciado para fugir da realidade ou para atender um impulso provocado pelas 
'condições sociais e que ele julga ser incontrolável. Os psicólogos têm sido 
unânimes em afirmar que muitos jovens buscam nas drogas a mãe ou o pai 

: que nunca tiveram. 
O menor abandonado, pois, pela falta de apoio familiar, 6 algu~ que 

estâ potencialmente mais propenso atingressar na dependência llsica e pslqui
ca do vício, aumentando ainda mais a caudal dos vicilidos, que tanto preocu
pa as pessoas responsáveis deste Pais. 

A problem~tica do menor abandonado, como um todo, reveste:..se.de ca
racterísticas especiais. Não será apenas com' verbas e mais verbas que será 
possível resolvê-la, conquanto elas possam ser de substancial importância mi. 
aplicação de uma politica acertada para o setor. Mas, mais importante do que 
os recursos pecuniários, são os recursos humanos apropriados para se ajudar 
esse menor a construir-se num ser consciente de seus direitos e dC:veres huma
nos, transformando-o em elemento útil à sociedade. 

Uma atitude acertada, por parte do Governo seria, então, a elaboração 
também de uma política voltada para a prepáraçã.o de pessoal especializado 
capaz de compreender, compor e tratar da qucsião, visando àqueles objeti
vos, como bem ressaltou o Dr. Fawler d_e Melo, jã citado: 

'"O problema do menor desassistido compreende aspectos pe
culiares nas várias ãreas do conhecimento empenhadas em seu equa· 
cionam~nto, o que impõe a necessidade de rever efou elaborar pro.:. 
cedimentos técnicos particulares. Porque não basta. recolher o me
nora u1;11a unidade, ainda que especializada; porque não Ç suficiente 
aplicar-lhe uma medida legalmente prevista; porque não serã so
lução apenas fazer com. que desapareça das ruas e das vistas da so
ciedade". (Revista Segurança e Desenvolvimento, n'? 170, de 1978.) 

A população infantil do mundo, conforme dados divulgados pelo Atlas 
do Banco Mundial {Carta Econômica do Banco Real, março de 1979), era, 
em 1975, de 1,428 bilhão de crianças, assim compreendidas aquelas entre O a 
i4 anos. Representava, portanto, 36,3% dos habitantes da terra, de vez que 
estes somavam 3,938 bilhões. Nesse mesmo ano, o Brasil tinha 44,971 milhões 
de crianças, o que equivalia a 3, l% do total infantil do mundo e ostentava o 
sexto lugar, conforme se vê do quadro abaixo: 

População Infantil 
( 1.000 crianças) 

i•) CHINA ........................................ . 
2•) INDIA ...........•...•.......•...•..........•..• 
3•) URSS .............••........•.•.•..........•.... 
4•) INDONasiA ............•.......•....•.....••... 
5•) ESTADOS UNIDOS ...•...........•......•...•..• 
6•) BRASIL •.•.. ·-· ... ~-.••.•...•...•.....•••••......• 

274.954 
256.162 

65.162 
57.768 
54.046 
44.971 

Com relação à população brasileira, a infantil tem sido a seguinte: 

1960 ................................................. <+3,55% 
1970 ......................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,67% 
1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . 41,97% 
2000 (estimativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 37,30% 

Segundo estes informes, temos, atualmente, cerca de 40% de nossa popu-
lação composta de crianças, até 14 anos, o que nos recomenda a olhar pelo 
futuro delas. Não apenas os menores abandonados, cm particular, mas toda a 
faixa infantil c.~rece de nossos cuidados, voltados principalmente para favore
cer o desabrochar de suas potencialidades mais belas. t;: necessária uma cons
cientização sobre o que a criança realmente necessita para uma boa formação· 
pessoal, adequando-se as nossas leis à realidade deles. 

Disse muito· bem a socióloga nOrte-americana Elise Baulq.ing, quando 
em artigo intitulado Maion'a Silenciada, assim se expressou: 

"Aos olhos da lei, especialmente no mundo ocidental, os indiví
duos são considerados "crianças" até11tingirem à maioridade jurídi
ca. Só' então adquirem plenos direifos de contrato e escolha social. 
!:lá um contraste flagrante entre o que a lei pennite e o que as 
crianças realmente fazem. A maioria dos adultos, e até mesmo os 
que são pais, não têm consiência deste cOntraste". (Revista O Cor-
reio da Unesco, março de 1979). , 

É preciso, pois, uma reavaliação profunda de como estão sendo tratadas 
as nossas crianças e jovens no Brasil, especialmente para se evitar o abando
no, cortando-se o mal pela sua raiz. Damos toda a razão a José Arthur Rios, 
quando afirma: 

"Parece que a criança necessita, para a formação de sua condu
ta moral; ter presente certos modelos que lhe sirvam de defmições 
básicas dos papêis que terá de representar no correr da sua vida so
cial, como fllho, irmão, aluno, amigo e assim por diante. Quando 
isso não acontece, a criança ingressa na vida como um ator entra 
num palco, onde não acha o ponto, não sabe O que dizer,~ às vezes, 
não sabe até o papel qUe vai representar." (Revista Brasil, da FU
NABEM, 3• quadriméstre de 1977.) • 

E quais "Serão os papéis que esperam o menor abandonado em nosso 
Pais? 

Como signatârio da Declaração dos Direitos da Criança, prot:lamada em 
20 de novembro de 1959, pela ONU, ao governo, convocando toda a sOcieda
de, cabe equacionar a questão de modo a transformar a vida destes' menores 
em algo acei~âvel e onde eles possam ter cspera~ça para o futuro. · 

Jâ é hora de se programar uma politica realista para combater .essa ver
gonha nacional, que enodoa os nossos foros de Nação civilizada e nos entris
tece o coração. O menor abandonado precisa ser olhado, não como um ser in
defeso ou inútil~ um peso a mais para os orçamentos ·municlpais, estaduais ou 
federal, mas, sim, como ser humano portador de direitos e que, amanhã, ·se 
constituirá na leva de homens e mulheres que deverão comandar este Pafs. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Orestes Quércia. -

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dili-i 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, em maio 
deste ano, indicação do Deputado Rubens Lara, no sentido de que o Gover
nador Paulo Maluf, por intermêdio do Departamento de Estradas de'Roda
gem, tome providências urgentes para a pavimentação da estrada Scte.Barras 
a São Miguel Arcanjo, no vale da Ribeira, em vista da sua importância para a 
economia da região. 

Nada mertos de doze projetas do alto e do baixo Ribeira reivindiCam o 
revestimento asfâltíco daquele trecho rodov.iário, considerando que a cstrad~ 
ao ati11gir a Via Raposo Tavares, em Gramadinho, vinte quilômetros_. depois 
de São Miguel, facilita o escoamento da produção agr!cola do baixo Ribeira, 
com destino às regiões de Marflia e de São Josê do Rio Preto, o que resulta 

uma apreciável redução da quilometragem entre o vale e o norte do Paraná, 
encurtando. em trezentos quilômetros o percurso de Sete Barras a Brasília. 

Essa redução impliCaria em maior economia de combustfveis e lubrifi
cantes, acelerada a rapidez dos transportes. 

Na situação atual, parte da produção resta inaproveitada, porque 01 

poucos turistas da região, em busca das praias do V ale, utilizam a Cap~tal do 
Estado como caminho, enquanto os caminhões trafegam em número reduzi .. 
do pelo trecho existente, e, quando eventualmente retidos pa Rcsis Bittcn-, 
court, preferem aguardar sua desinterdição ou retomam a São Paulo para rei
niciar a viagem ao SuLJ>ela R•.P!!!" _:r..'!YIIre!':.. 
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Tais transtornos decorrem d,o estado daquela rodovia, de conservação 
precária, sinalízação deficiente, metade dos seus 82 quilómetros na serra, cer
cada a viagem de perigos, daí o seu apelido de cemitério dos automóveis. 

Entregue ao tráfego, há meio século, sofrendo poucas modificações no 
traçado, que visava, antes, a servir o maior número de pequnos povoados, 
principalmente no trecho do planalto, o DER quase nada tem feito pela sua 
conservação. 

Cada Governo que se instala em São Paulo recCb-C pecfidos da população 
daquele Vale, no sentido da pavimentação da rodovia, não conseguindo Ven
cer a indiferença sistemãtica, verificada, inclusive, quando o Sr. Paulo Malui 
era Secretário dos Transportes. 

Até agora, S. Ex• não respondeu ao pedido contido na indicação do De-" 
putado Rubens Lara; por isso, da mais alta tribuna do Parlamento, .:venho 
abordar o assunto, para que S. Exf saiba que os ribeirenses não estão sós, 
nem contam à penas -com o apoio da Assembléia Estadual. 

Esperamos que, em lugar das viagens eleitorais, estenda as. vistªs para 
aquela .região, pavimentando a estrada Sete Barras-São MigUel Arcanjo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Nada mais havendo a tratar, 

vou encerrar a presente sessão, designando pitra a extraordinária de hoje a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-!-

·votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 87, de.19j~fu" 
363/79, na Casa de origem), que restabelece direito de servidores p'úbli'co~ · 1)01 

caso que especifica, tendo · 
PARECERES, sob n•s 206, 207 e 333, de 1980, das Co!lilissões: 
- de Serviço Púbjico Civil·, favorável: 
-'- do Finanças, f'll'~ 

____.de Constituição e Justiça, (exame solicitado em plenãrio}pela consti· 
tucionalidade e juridicidade. 

-2-
Votação •. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 70, de 1980 (n9 

2.641/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
'Ca, que dispõe sobre .a inscrição de médicos veterinârios militares nos Conse
lho,. Regionais de Medicina Veterinária, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 1.128 e 1.129, de 1980, das Co
missões: 

- de Segurança Nacional; ·e 
-de Saúde. 

-3-

Votação, em turno Õ.nico, do ProjetO de Resolução n9 57, de 1980, de au· 
toria da Comissão Diretora, que transforma função prevista na lotação do 
Gabinete do Presidente do Senado Federal, tendo 

PARECERES, sob b•s 1.108 e 1.109, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Finam;as, favorável. 

-4-
Discussão,- em tufno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 

de lei da Câmara n• 81, de 1979 (n• 431/71, na Casa de origem), que regula
menta o exercício da profissão de Sociólogo, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.156, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

,o SR. PRESII)ENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 39 minutos.) 

ATA DA 194~ SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDll:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES QS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume- José Guiomard - Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente --Aloysio Chaves- Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino 
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lin$- Ozires Pqntes- Di
narte Mariz- Martins Filho - Cunha Lima - Maurício Leite -Aderbal· 
Jurema - Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio 
Vilela - Pa_ssos Põrto - Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardo
so - Joãó Calmon - Moacyr Dalla -Amaral Peixoto - Hugo Ramos -

,Rd6Õrto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves 
- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia- Josê Caixeta
Lâzaro Barboza- Gastão MUller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Men
des Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa - Leite 
ChaveS- EvelãsiO Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Bros
sard"...:. Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 55 Srs. Senad_ores. }:lavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão: -

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tr:i63.Ihos. 
O Sr. ttt>-Secretário procederã à leitura do Expediente. 

B lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF(CIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 554/80, de 27 do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1977 (n' 1.286/75, na Casa 
de origem), que atribui à empresa exploradora de serviços públicos de teleco
municações a edição de listas telefõnícas. (Proj_eto enviado à sanç_ão em 27-11-
80.) 

O FI CIOS 

Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado, autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAM ARA N• 94, DE 1980 

(N• 3.360/80, na Casa de origem) 

De Iniciativa do Sr. Presidente da República 

Transforma a Fundação Faculdade Católica de Me
dicina de Porto Alegre em Fundação Faculdade Federal 
de Ciências Médicas de Porto Alegre, e dá nutras pr&vl
d'ência.s. 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. 1.0 A Fundaçã~ Faculdade Católica de Med!cio:la de Por

to Al€gxe passa a denominar-se Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porbo Alegre, dotada de' penso:nal!dade jurl
dlea de direito priva<:P e vinculada ao Ministério da Educação e 
Cultura. 

§ 1.0 A Fundação Faculdade Fedeml de Ciências Médicas 
í!e Porto Alegre, com .sede e _toro_ ~!a cidade de P():rto Alegre, Esta
c.':> ·do RiP Grande do Sul, reger-se-á por Estatuto aprovado na 
fC\l'l.m.u da leglsJ.ação em_vigor e registrado no Cartório oompetente. 

Art. 2.0 São fins da Fundação Faculdade F'edel'al. de Ciências 
Médicas de Porto A1egre: a formação de. profissionais de medici
na,. a realização de estud<>s .e pesquisas e a divulgação científica 
;~ tecnológica, esi>e-eialment,e aplicáveis, em bases nacionais, à ci
to-oncologia. 

Art. 3.0 O patr!rnônlo da FUndação passa a ser constituido: 
I - pelos bens móveis e imóveis que a,tualmente estão em 

liso e poSile da Fundação Faculdade Católica de Miedic!nla de Porto 
Alegre, e que foram doados pela Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de J;>orto Alegre; 

II ........ pelos bens e direitos que vier a adquirir; 
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ID - .por lnrorporações O•r!ginárlas de trabalhos realizadOS 
pela lnstitu:'ção; 

EV- pelos ,saldo3 de exercícios financeiros anteriores. 
§ 1.0 Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclu

sivamente para a consecução de seus objetivos, _não podendo ser 
al!enados os imóveis de sua propriedade sem prévia autorização 
do Presidente da República. 

§ 2.0 Extinguindo-se a Fundação, alterando-se oo seus obje
tivos ou deixando de ser utillzado o Hospital Gwal da Irmandade 
da Santa Ca:sa de !\.1isericórdi1a. Coe Porto Alegr,e no ensino d.e clí
nicas da instituição, reverterão à Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdi,a de Porto Alegre os bens por ela doados, sendo os de
mais bens incorporadas ·ao p'atr!mônio da União. 

Art. 4.0 Os recur,Sos financeiros da Fundação Faculdade Fe
deral de Ciências Médicas de Porto Alegre serão provenientes de: 

I - dotação C9·nsignada anualmente no orçamento da União; 
II - doações, auxí11os e subvenções que lh<> v<>nham a ser fel

tos ou concedidos pela União, Estados, 'Mlllllclpios e por quaisquer 
entidades públicas ou particulares; 

m - relhilnM-ação por servi~ prestados. ·a." entidades .públi
cas ou poa.rticularas, media..Tlte convênios ou contratos; 

IV - taJros, ~uidades ~ emolumentos que forem cobrados 
pela .prestação de serviços educsclona.Js, com observâncla das nor
màs legais em vigor; 

V ~ l'eSU!tado de operação de crédito ·e juros bancários; e 
VI --receitas eventuais. 
Art. 5.0 O Diretor da~UiJ.ilil.ção Faeuldad<i Federal de C!ên

ci81S Médicas de Porto Alegre, livremente escolhido e nomeado em 
comlssã:> pelo Presidente da. Repúbllca, dirigirá e coordenará to
das as e.tivldades da instituição e presidirá .seu Conselho Diretor. 

Parágrafo único. O ColJJS·elhO Djretor e os demais órgãos coJe
giados da Faculdade terão sua constituição e atribuições definidas 
no Estatuto e Regimento. 

Art. 8.0 A Fu'ldação Faculdade Federal de Ciênclas Médloos 
de Porto Alegre terá quadro de pessoal regido pela legislação tra
balhista, a ser aprovado, com o respectivo r..ivei s.a.l'a:rial, na for
ma do.e.rt. 19 da Lei n.0 6.182, de 11 de d<>Zembro de 1974. 

Parágrato único. -Será incorporado ·ao qua&ro de Pessoal da 
Fundação Faculdade Federal de Ciências 'Mêdicas de Porto Alegre, 
com todos os direitos e vantagens, o pessoal docente, técnico e 
adminlstrotivo que atualmente presta serviços à Fundação Fla
culdade católica de Medicina de Porto Alegre. 

Art •. 7,o Fica. assegurada. à Fundação Faculdade Federal de 
Clênciru; Mêdicas de Porto Alegre "' imunidade a que se refere a 
alinea c <lo inciso m do art. 19 da Constituição Federal. 

Art. 8.0 O Mlnlstro de Estado da Educação e Cultura desjg
narã Diretor pro tempore da Faculd.Gde, co-m :a. incumbência de 
adotar as medidas cabíveis .para reorganiza~ a Instituição e pOO
ceder à co.n.stltuição de seus órgãos rolegiados. 

Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua .publloação. 
Al't. 10. ReV<>gam-re o Decreto.Jel n.0 781, de 22 de agosto 

de 1969, e demats disposições em contrá.Tio. 

MENSAGEM N.O 322, DE 1980 

.Ex:celentissimos Senhores Membros 'do congresso Nacional: 

Nos termos do axt. 51 da Constituição, tenho a. honra de s;,b
meter à ·elevsrla deJ:beração de Vos""" Excelências, I!IC<>InPBinhado 
de Exposição de Motivo do Senhor Mlnlstro de Estado da Educa
ção e Cultura, o anexo projeto- de lei que. "tra,nsforma a Fundo.ção 
Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em Ful!ldação Fa
culdade Federal de Ciências M~ica:s de Porto Alegre'.'. 

Bro.silla, 4 de ag'OSto de 1980. - João Flgudredo, 

EXPOSIÇAO DE MIOTJiVOS N.O. 433, DE 27 DE DEZEMBIRO DE 
1979, DO SENHOR MINISTRO iDE ESTADO DA EDU'C)\;ÇAO 
E CULTURA 

Exoelentisslmo Senhor Presidente da R-epública; 

A Fundação Católica de Medicina de Porto Alell're é uma ins.
tituição e&.«!a. pelo Governo Federal, CO!lS<>Mlte o dlspooto no 
Decreto-lei n.O 'í81, de 22 de agosto de 1969, que, também, estabe
leceu a obrigatoriedade de oonslgnação de recu= no Orçamento 
Gerai <la União para despesa.s de CUsteio. e Capital 

Durante muito tempO este Ministério procUTOu estudar a po
sição dessa ir..stituição no contexto geral dos seus órgãos vin.cula.
dos, .principalmente dentro do enfoque de ser ou não a referida 
Fundação uma entidade federal de ensino superior. 

A pr:meira v~.sta causava estranheZa. a·~existênela de uma 
instituição criada e mantida em virtude de lei federal, que trazia, 
já .em seu nom·e, o qualificativo de "Faculdade Católica", o que, 
absolutamente, não se .poderia admitir, oonsiderondo que a sepa.
r"ção entre a Igreja e o Estedo é uma realidade jlll'idica estabele
cida desde os ·orlmórd;os de nossa primeira Constituição Republi
cana.. 

Em face áé;:sa. situação confusa, esbbeleclda pelos diplomas 
normativos básicos da Faculdade, vá:r:los problemas de <>rdem ad
ministrativa ·foram surgindo, como. por exemplo, -a necessidade de 
deflnlr-se a autori<l"de e<>mpetente para nomeax os seus dirigen
tes, ·em face do diSJ>03to na Lei n.O 6.420, de 3 de julho de 1977: 

A matéria foi levada ao exame da Douta Consultoi-!a GeraJ da 
República,. tendo ficado a:ssentado, no Parecer ;n_o M-14, q;ue a 
Faculdade Qatóllca de Porto Alegre é uma l"Undação Oflolai de 
Dlileito Privado, criada que foi em virtude de ato do Go-;-erno 
Federal. 

Pacificam.do o entendimento sobre a verdadeira natureza. da 
Fundação Católlca de Medidna báaica, e<>ntlda. no Decreto-lei n,o 
781/59 e ·no seu Estatuto, colocando a Instituição em sintonia com 
as demais instituições :roo.erab revestid"" de caráter fundacional. 

. A proposição deste Ministério está consubstanciada no a111exo 
ante.projeto de lei que, reV<>gando o citado Decreto-lei, dá n<>Vos 
conta.rnos à F.culdade, .a qual passará a denomlnar-oo Fundação 
Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, oonservando a .sua 
personalidade jurídica· de Fundação de Direito Priva<lo. 

Como a Faculdade, desde a sua criação, vem sellldo mantida 
qtiase que ex-clusivamente com recursos da União, a traTI.sforttl'ação 
não ensejarã 'aumento d,e despesa. 

Em face do exposto, e certo de que ,a medida ora proposta se 
acolhida, representará um grande passo para solucionar os proble
mas .institucionais e OOministrativos da Faculdade, tenho a honra 
de submeter à elevada considereção de Vossa Excelência projeto 
de lei que transforma a Fundação Faculdade Católica de Porto 
Alegre em Fundação .Faculdade Federal de Ciências Médicas de 
PortQ Alegre. 

Reitero a Vossa Exêe!ência <>s protestos do meu mais profundo 
respelllo. -'- Eduard'o Portella. 

LEGISLAÇii.O CITADA 

CONSTITÚIÇ.'!.O DA REPtl'B!JICA FEDERATIVA DO BRASIL 

EMEND~ CONSTITUCIONAL :N_o 1, DE 17 DE OUTUBRO !>E 1969 

Art. 19. ll: vedado à União, aos Estados, ao DJ.strlto Federal e 
aos Municip!os: 

m - instituir impostO' sobre: 

c) o património,. a renda ou os serviços dos partidos po!ltlcos 
e de instituições de educação ou de assl:stêncla social, observados 
""' requisitos d~> lei. 

DECRETO-LEI N.O 781, DE 22 DE AGOSTO DE 1969 

Prevê sob.re o funcionamento, como fnnda.çã.o de di ... 
reito privado, da Faculd'ad.e Católica. de Medicina. de Porto 
4J.Cgre, e dá outras providências. 

O Presidente da Repúbllca, no uso das atribuições que lhe . 
confere o § 1.0 do art. 2.0 do Ato. Institucional n.o 5, de 13 de 
dezembro de 1968; e 

oon:sideram.do- a conveniência de condicionar os investiln.entos 
educaclónals a fins altamente produtivos pare. o desenvolvimento 
<>conômloo~soclal do Pais e .para as investigações pioneira& etn 
setores especlfioos de trabalho cientifico; e 

Considerando que a fo-nnação de técnioos e espectallstaJS.; .as$0·
ciada à formaçáe> .profissklnal, é uma das diretrlzes da. nova for
mulaÇão da ooucação superior do País, decreta: 

Al't. 1,4 A Faculdade Católlca de Medicina, com se<le na Ci
dade de Porto Alegre, Esta<lo do Rio Grande do Sul, é e.u~ 
a funclonar como !·undação de direito privado, obsel:Vado o dis
posto neste Deereto-lei. 

§ 1.0 O estatuto da fundação deverá ser 'aprovado pelo Pre
sidente da IRepúbllca, mediante parecer favorável do Conselho 
Federal de Educação. · 

i 2.0 o estatuto poderá ser aJterado nas .mesmas condições 
previstas para sua a,p:rovação. 

Art, 2.0 São fins da Faculdade católica de Medicina de Porto 
Alegre a formação de p:rt)fisslonais de' medicina, à rea.lizaçli.o cdlo 
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estudos e pesquisas e a divulgaçãD cientifica e tecnológica, espe
cialmente aplicáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia. 

Art. s.o o património da fundação, de que l;.rata o art. 1.0 , 

será constituído: 

I - pelos bens, móveis e imóv~. de que atualm~nte .a Fa
culdade Católica de Medicina de Porto Alegre tem uso e posse, 
e que lhe setão d.P&d!Qs pela Irmandade da Santa Ca.sa d-e Miseri
córdia de ·Porto Alegre; 

n - pelt>s bens e direi tos q1,1e vier a. adquir:Jr; 
III - JJ<Oias doaÇões que receber; 
rv - por outras incorporações que :rreve_ttam cte trabalhos rea-

llzados pela instituição. · 

§ 1.0 Os bens e direitos da fundação serã;o utll!zados ou apli
cados exclusivamente na consecução de seus objetivoG, podendo, 
para tal fim, ser alienados. 

§ 2.0 No caso de extinguir-se a fundação, ou \Se houver mu
danças de suas finalidades ou de lOCl!lização, ou, ainda, se o hos
pital geral dJa Santa Casa de Mi,ericórdia de Porto Alegre deixar 
de ser utilizado no ensino de clínicas da instituição, os bens de 
que trata o inciso I do wt. 3.0 r,everterão_ ao .Património <la doa
dOTa. 

.Mt. 4.0 Serão recursos financeiros da fundação: 

I - as dotações a·nuaJm€nte eonsigoiladas no Orçamento Geral 
dà União, espeela.lmente para assegurrur: 

a.) retribuição pecuniária no nivel dos padrões federais co-r-
respondentes ao corpo docente e administrativo; 

b) manutenção, renovação e alnpllaçãJO das Instalações e equi
pamentos, segundo as exigências do ensino e da JJ<OSQuisa; 

e) o funcionamento do InstitUtO' <)e"l'eªquisas Cito-üneàlógl
eas; 

n - as ajudas financeiras de qualquer origem; 
m - as contribuições oriundas de convênio, acordo ou con

trato; 

IV - os saldos de exereicios financeiros encerrados. 
Art. 5.0 A f!Xldação será. wdmlnlstrada por um Conselho de 

5 (efneO) membros, nmneados JJ<Olo Presidente da RO!!J'Úbllca, e dos 
quais, obriga.torlamente, um será o Carde·ai!-Axceblspo de POrto 
Alegre, outro o Provedor da. Irmandade da Santa; Casa. de Mlse!rl
cóJ;<IIa de Porto Alegre, e, ainda outro, o Diretor da Faculdade 
Clitóllea de Mediciná. 

§ 1.0 Os membros liVrem·ente escolhidos cumprirão, no con .. 
selho, o mandato de 4 (qua.tro) anos . .sem diT,ei-t-o á roo:mdução. 

· 1 '2." Das dellbaJ."aÇôeo do Conselho caberá recurso de nuli
dade para o Ministro da Educação e Cultura 

Art. 6.0 · Revogadas as disposições em contrário, o presente 
Decreto-lei entra<"á em vi~~C>r à data; de sua publieação. 

Brasllla, 22 de agosto de 1969; 148.0 da. Ind€]J<Ondênc!Ja; e 81.0 
da República. -A. COSTA E SILVA- Tarso Dutra. 

LEI N.0 6.182, DE 11 DE DEZlEMBRO DE 1974 

Fixa. a. retribuição do Grnp<>-Mag:il;lhii,o do 'ServiÇO 
Clvll da Unlã!> e da$ Autarquias Federais, e dá outras pro
vidênclas. · 

Art. 19. :As Funda.çõe;s Educac!on-ai,s, lnstituldas pelo Poder 
Público Federal, qUe recebam subvenções ou transferência de ~e
Clll\SOS à conta do Orçamento da União, terão os valores de salá
rlQ .<lo reS]J<OCtlvo ]J<OSSOal fixados JJ<Oio Ministro de Estado da Edu
cação e Cultura. 
. , § 1.0 A partir de 1976, o Ministério da Educação e Cultura 
<leJxa.rá. de transferir . às Fu.ru!ações os l'ecur,sos para custeio de 
despesas com pessoa! docente que excedam oo valor que resul~ 
da lllplieação, a. esse pessoal, dos niveis de remuneração ora :!Jxi;.
<kiiJ; e--' CO<Irigldoo pe!Qs <reajustamentos &u]l<OrVenlentes. 

á'~:o a 'l!areela. dns ·ree'UJ:1l0s próprios da& FUndações Eldllea
clon:ais, aplicável em despesa. com JJ<Ossoal, não poderá ser superior 
a 50% <clnqfumta oor cento) dia S\Ul. "ecei.ta corrente próprlx. 

I 3.0 A receita própria a que se refere o parágrafo anterior é 
a produzida pela Fun~. como res)lltante. da \)l"eStação de ser
viços a pessoas &leal! ou "Jurldleas d~e que, no caso das de dl
;relto. públll:o, a. <Xm.tra.tação dos oorviços tenha. sido preeedlda .da 
competente llcttação e, '!blda, de dooções, oobranças de muitas, 
lndenlzaç(íes, rendimentos e operações afins envolvendo seu oopl
tàJ e >Q;!i.!:tliriôn!_?0 Vedada a. inclusão de -..lta tributária, ainda 
que vinculada, pcir · lei. k éhtldade. 
• ;.,. o O o 'o 0' •• o O •.-0. o, o ,o ,_•. •·• o o o,o o, o O o o o o o~ o • O o o o,o o o o • r o • o O O o o o • • O • O • • •~ • • • O 

PROJETO DE LEI DÀ CÂMARA N• 95, DE 1980 

(N' 3.308/80, na Casa de origem) 

·Institui o Dia Nacional da Poesia. 

O Oongresoo NacioDJal decreta: 
i\Jrt. L o Fica lnstltnldo o ma N'ac!onal da iE'oeS!a, a ser oome

mora!Cio em 14 de março de cada anJo.~ 
~t. 2.0 Esta 'Lei entrará em vigor ""'data die sua publicação, 
Art. 3.o Revo&am-se "" dlo;poodções em contrârlo. 

PARECERES 
PARECER N• 1.171, DE 1980 

(Da Comissão de Redação) 
RenaÇão do vencido- para o segundo turno regimental 

do Projeto de Lei do Senado n.0 82J de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo 
turno regimental do Projeto !d<O L<.! do Senado n.o 82, de 1979, que 
altera o ,art. 5.0 do Decreto-lei n.O 999; de c21 de outubro de 1969. 

Sala das COmissões, 27 de novembro de 1980. - Adalberto Sena, 
Pre-Sidente - Dirceu Car_doso, Relator -- Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER. N.o 1,171,-DE 1980 
Redação do vencido para.._ o segundo turno regimental 

do Projeto de Lei do Senado· n.0 82~ de 1979, que 44dispõe 
sobre a distribuição da Taxa Rodoviária 'única a gue se 
refere o Decreto-lei n.0 I. 691, de 2 de agosto de 1979". 

O Congresso Nacional decreta: 
.AJrt. 1.0 Do montante da arrecadação da Taxa RJodoviálrla úni

ca ·a que se refere o Decreto-lei n.O 1. 691, de 2 de agosto de 1979 
80% (oitenta por cento) destlnar-se-ão ,aos Estados e seus Muni~ 
cipios, vedadas quaLsquer reduções ou deduções. 

Parágrafo único , A quota-parte dos Munlcipios no rateio 
com os Estados será de 40% (quarenta por cento) sobre a al'l"eea
dação global da Tax·a Rodoviárla única. 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigo~ na da~a de sua publjcação 
e prod.uzlrá efeitos a pacrtlr de 1.0 de janeiro de 1981. 

Art. 3.0 Revogam-oo as disposições em contrálrlo e, especial
:,"']:~>f9_os arts. 6.0 e 7.0 do Decreto-lei n.0 1..691, de 2 de agosto 

PARECER N•_ 1.172, DE 1980 

(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 266, 
de 1980. 

RelatQr: Senador Dirceu -Cardoso 

A Comissão apresenta a. redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.O 266, de 1980, que acrescenta inciso ao àrt.. 171 do Códlgo 
Penal. 

Sala das COmissões, 27 de novembro de 1980. - Adalberto 
Sena, Presidente - Dirceu Cardoso, Rela to r ---;.. Mur.Uo JJ;adaró. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.172, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 266, 
de 1980, que "acrescenta inciso ao art. 171 do Código Pe-
nal, instituído pelo Decreto-lei n.0 ~.848, de 7 de dezembl"o 
de 1940". 

O COngresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 O art. 171 do Código P>enal, Instituído pelo 'Decreto-lei 
n.0 2. 848, de 7 de dezembro de 1940, co·m as alterações posteriores, 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: 

"Art. 171 .......................... , ................... . 

vn _ ____, vende, ou expõe a venda, obra de arte com indica
ção de falsa autoria." 

Art. 2.0 Esta L<.! entra em vigor na data de sua !>Ubllcaçlio. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrãrlo. 

PARECER N• 1.173, DE 1980 

(Da Comissão de Redaçiio) 

Redação final do Projeto de Lei d<> Senado n.0 130, 
de 1973 (n.O 465, de 1975, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador DirCeu Cardoso 

A Comissão apresenta a reda:ção final do Projeto doe Lei do 
Senado n.0 130, de 1973 (n° 465. de 1975, na Câmara dos De!>U-
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tactos), que altera dispositivos da Lei n.0 4.:115, de 27 de abril de 
1963, que dispõe sobre o Esta,tuto da Ordem 'dos Advogados do 
Brasil. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - Adalberto 
Sena, Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Salda-nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N.O 1.173, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.o 130, de 
1973 (n.0 465, de 1975, na Câmara dos Deputados), que 
"altera dispositivos da Lei n.0 4.215, de 27 de abril de 
1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Os arts. 71 e 89 da Lei n.O 4.215, de 27 de abril de 

1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, passam a vigorar com as seguintes altoerações: 

"Art. 71. 
:··························-···~················;:·-'"······· 

§ 4.0 Os atos Constitutivos e os estatUtos das soci~dade.s. 
civis e comerciais só serão admitidos a registro e arquiva
mento nas repartições competentes quando visados por 
advogados." 

"Art. 89 São direitos dos Advogados: 

VI- ingressar livremente: 

d) em qualquer -assembléia ou reunião de que participe, ou 
possa pa-rticipar, o seu cliente, ou perante a qual deva 
comparecer o constitulnte1 desde que munido de poderes 
especiais para tal fim. 

XVII - ter vistas ou retirar, Para os prazas legais, os 
autos dos processos judiciais ou administrativos, de qual
quer natureza~ desde que não ocorra a hipótese do inciso 
anterior, quando a vista será comum.. no car>tório ou na 
repartição ·competente." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se a;s disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi

cação. 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 569, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. :371, alínea b, dO Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n• 82, de I980 (n' 3.897/80, Casa de 
ori8;em), criando, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na· 
do Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica. 

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1980.- Jarbas Passarinho- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Este requerimento serã votado 
após a Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lins, para uma breve co~ 

mun:cação. 

O SR. JOSll: LINS (PDS -CE. Para uma breve comunicação. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais noticiam que o 
Senhor Presidente João Baptistã Figueiredo, acompanhado de vários Minis
tros militares e de comandantes de várias unidades, participou, hoje, no Rio 
de Janeiro, das homenagens das Forças Armadas às vítimas da Intentona Co
munista. 

Eu quero, Sr. Presidente, fazer o registro da Ordem do Dia do Ministro 
do Exército, que assim se expressa: 

EXÉRCITO DENUNCIA FALSO NACIONALISMO 

Esta é a íntegrã da ordem do dia do Ministro interino ·do Exér
cito, general Ernani Ayrosa, a propósito da Intentona Comunista. 

.. Meus comandados. 
O Exército brasileiro reverencia todos os anos, a 27 de no

vembro, a memória dos Bravos que se imolaram em defesa da Pátria 
e das instituições, durante a Intentona Coriüinista de 1935, um dos 
mais tristes e deprimentes episôdioS -da--nOSsa História, que violen~ 
tou a consciência nacional e conspurcou as mais caras tradições do 
nosso povo. 

Esse sinistrO acontecimento estarreceu a Nação, quer pelo seU 
caráter nitidamente antibrasileiro, quer pela brutalidade com que 
foi perpetnido. Idealizado, planejado e dirigido por agentes estran
geiros, visando à tomada do poder e ·à impLantação de um rcgim~ 
bolchevista em nosso País, o movimento eclodiu cm N atai e' 
'propagou-se ao Recife e ao Rio de Janeiro, executado por um pu
.nhadO de apãtrJdas fanatizados pela doutrina marxista-leninista. 

Vilipendiando os sentimentos cristãos da nossa gente, o respei
to à dignidade humana e os mais elementares princípios de patrio
rismo e da honra militar, um grupo de desvairados sublevou-se cm 
motins e quarteladas, lança'ndo .mão dos métodos mais repugnantes 
para a consecução dos seus torpes desígnios. 

Na calada da noite, utilizando como norma de ação a desleal
dade, o cinismo, a perfidia e a covardia, assassinaram a sangue-frio 
companheiros e amigos do minuto anterior, alguns dos quais truci
dados em pleno sono ou pelas costas, sem que pudessem esboçar o 
menor gesto de defesa. Na mente deformada c doentia dos algozes, 
impunha-se como -neCessârio o Sacrifício dos nossOs heróis, porque 
eram verdadeiros soldados do Brasil e não compactuavam com a t 
idéia de escravizar a sua Pátria a outra potência estrangeira. 

Passados os primeiros instantes de surpresa, assombro, incre
dulidade e revolta, ante o barbarismo cometido, a Nação brasileira 
reagiu unida a coesa à insidiosa ameaça aos seus valores fundamen
tais. Nos pátios dos quartéis e nos alojamentos, inspirados na místi
ca do cumprHnento do dever, na disciplina e no pundonor militar, 
muitos bravoS resistiram até o último alento, conduzidos por c::hefes 
exemplares que, dignificando os seus postos, souberam sobrepor-se 
às condições adversas. Em N atai, o povo mobilizou-se para sufocar 
o levante e, dirigidos por bravos líderes civis, participou ativamente 
dos combates e contribuiu de modo decisivo para a derrota dos re- · 
vóltosos. 

Embora ao custo de vidas preciosas, o trâgico evento serviu de 
lição e de advertência para os brasileiros. A Intentona revelou ao 
nosso povo, de modo chocante e insofismável, a verdadeira fJ.ce do 
comunismo. Retirada a sua mâscara, ficaram patentes a falâcia das 
suas pregações humanistas, o seu caráter materialista, internacional 
e totalitário, o despreZo pelos valores m'orais e esPirituais, a traição 
e o homicídio como formas de atuação política, o fim justificando 
os meios e, acima de tudo, o total menosprezo pela nossa cultura, 
pelos nossos sentimentos e por. nossas ~radições, comprovando de 
modo inequívoco a sua incompatibilidade congênita com os ideais e 
as aspirações do povo brasileiro. 

Por outro lado, a hediondez dos crimes praticados serviu como 
um brado de alerta e selou o nosso compromisso de honra com os 
máftires de 19.35, de que o supremo sacrifício de suas vidas não foi 

-em vão e que o Brasil continuará regido, por todo o sempre, pelos 
ide~is e princípios por que morreram, de liberdade, independência, 
fraternidade e justiça, que constituem a essência da alma nacional. 

Meus comandados. 
Apesar .da repulsa da esmagadora maioria do nosso povo à sua 

ideologia mistificadora, que acena aos incautos com um ilusório pa
raíso terrestre, bem diferente da_ praxe totalitária e subjugante que 
tem imposto a inúmeras nações uma minoria atuante de adeptos do 
comunismo, virulenta e teleguiada do Exterior, vem persistindo cm 
sua ação nefasta de perturbar a vida brasileira. 

Conhecendo a nossa ojeriza às suas idéias e às suas ações~ os 
títeres da sUbversão internacional passaram a utilizar uma.cstratégia 
multiforme, flexível, adaptávêl. à-s circunstâncias, num mimetísmo 
oportunista e maquiavélico, que lhes permite assumir os mais diver
sos matizes e as mais conveni~rites posturas. 

Na luta incessante travada ao longo desses 45 anos, na vigília 
incansável de todas as horas, deparamo-no·s com comunistas usan
do os mais variados disfarces . Em sua atividade secreta e clandesti
na, muitas vezes identificam-se com as causas mais nobres e justas 
desde que lhes permitam desarmar os espíritos e dissimular os seus 
reais desígnios. 

Dependendo das vantagens que possam auferir para a sua cau
sa, ora surgem como ardorosos "nacionalistas", quando o que al
mejam, em verdade, é o internacionalismo sob a liderança bolche
viSta; ora se .apresentam como pregoeiros da coexistência pacífica 
das nações,, quando a sua doutrina considera a paz como "'a conti
nuação da guerra por outros meios"; ora despontam como paladi
nos da liberdade, quando o que pretendem, de fato, é o aniquila
mento das instituições liberais, valendo-se das próprias franquias 
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que elas oferecem; ora são arautos da justiça e dos direitos h uma~ 
nos, quando o que têm feito, na prãtiéa, é a supressão dos direitos 
individuais em proveito do Estado; ora pretendem apresentar como 
compatíveis os conceitos do materialismo dialético e os da doutrina 
social cristã, quando estão convencidos, no íntimo, da necessidade 
de acabar com a religião, da eliminação de Deus e da ruína da fé; 
ora posam de intelectuais progressistas, fnfluirido deleteriamente na 
formação da opinião pública, quando têm consciência de que estão 
propagando falsos valores; ora surgem, e freqUentemente surgem, 
como patronos das mais justas reivindicações políticas e sociais, 
quando na realidade não visam a solucioriar ós problemas, senão 
agravá-los e aprofundâ-los, com o objetivo de propagar a luta de 
classes, enfraquecer as resistências físicas, morais e espirituais da 
Nação, desagregar a família e a sociedade, desacreditar a autoridade 
e desmoralizar o governo. 

Meus comandados. 
Neste dia de luto e de exaltação ao cumprimento do dever mili

tar, as solenidades são graves e singelas, misto de dor e orgulho, de 
pesar e saudade, de prece e meditação, clarins em silêncio, tambores 
em surdina e as armas em funeral. 

É um instante de recolhimento interior, de tomada de consciên
cia, de definiÇão de propósitos ,e de reafirmação de compromissos 
para com a Pãtria, simbolizada neste momento pelos mãrtires de 
1935. 

Irmanado ao povo brasileiro, de onde emana e a que serve, o 
Exército se curva perante os seus heróis, na·reriõVáção do seu jura
mento de fidelidade democrãtica. Exército brasileiro que se orgulha 
de sua formação cristã e liberal, em cujas fileiras jamais _houve dis
criminaçã.o de raça, de credo ou de condiçã.o social. Exército brasi
leiro que, sendo uma das instituições mais·· representativas da gente 
brasileira, sente na sua carne e ho seU sangue os mais profundos an
seios da alma _nélcional e com eles tem sido coerente ao longo da His
tória, nas pelejas· pela independência onde se forjou, no desagravo à 
honra nacional nas lutas continentais, na c'3.mpanha pela abolição 
da escravatura, na participação --decisiva na proclamação da Re
pública e no combate_ao nazi-fascismo noS- campos gelados da 
Itália. 

Meus comandados. 
A perfeita sintOnia- de sentimentos e de propósitos entre o Exér

cito e o nosso povo, consolidada nos momentos mais graves da vida 
nacional, é um dos alvos mais visados pelos inimigos da Pãtria. 
ConsCientes de que essa união indissolúvel representa um sério obs
tãculo à consecução de seus inconfessáVeis desígnios, como c-ompro
vado em 1935 e em 1964, periodicamente lançam mão da intriga, da 
calúnia e da infâmia, na teritativa inútil de semear a discórdia entre 
civis e militares. 

Fracassando em sua campanha sistemâtica de caracterização 
de um militarismo que jamais existiu em nossO país, os conhecidos 
pregoeiros da c_i_:z:ânia passaram a enveredar por novos rumos. Com 
o mesmo cinisinO e a desfaçatez de sempre, lobos transvestidos de 
cordeiros, ousaram colocar em dúvida, a nossa convicção democrá
tica, num vilipêndio inominável à memória dos nossos pracinhas, 
que combateram o nazi-fascismo em solo europeu, porque estavam 
convencidos, como todos nós, de que todos os totalitarismos são in
compatíveis com os nossos ideais e aspirações e tão indesejãveis e 
nocivos quanto o comunismo internacional. 

Meus comandados. 
Na reverência aos que deram as suas vidas por um Brasil sobe

rano e democrático, comparece o mesmo Exército de sempre, de on
tem, de hoje e de amanhã. Exército que continua fiel aos interesses 
supremos do povo brasileiro e à sua destinação constitucional de 
mantenedor da lei e da ordem. Exército que persevera na firme dis
posição de enfrentar e vencer os agentes da subversão, quaisquer 
que sejam os seus matizes e as suas mOtivações, porque todos são 
inimigos da Pátria." 

Sr. Presidente, essas linhas tão significativas-são lidas para que não passe 
em branco a data de hoje, que tem sido sistematiCamente comemorada pela 
M aiorül nesta Casa do Congresso Nacional. 

Ficam estas palavras, que pronuncio em nome da Maioria, para que o 
País conheça a posição do PDS nesta Casa. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Uma vez que V. Ex• falou em 
Maioria, eu me permitiria lembrar que terminei o meu discurso na sessão or
dinária referindo-me a esse episódio, trágico, lutuoso episódio da história do 
País e depositando na campa daqueles que morreram naquele funesto 27 de 
novembro de 1935, a reverência, a homenagem da Oposição. 

O SR JOSÉ LINS (PDS- CE)- Agradeço, nobre Senador, o aparte 
de V. Ex' e o incorporo, com muita honra e agrado, ao meu discurso, jâ, ago
ra, com a expressão mai·or que poderíamos considerar da maioria do Senado 
Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 87, 
de 1979 (no 363/79, na Casa de origem), que restabelece direito de 
servidores públicos, no caso que especifica, tendo 

PARECERES, sob nos 206, 207 e 333, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável; 
- de Finanças, favorável;e 
- de Constituição e Justiça, (exame solicitado em plenário) 

pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o Projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 87, DE 1979 
(No 363-B /79, na Casa de origem) 

Restabelece direito de senidores públicos, no caso que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. I"' É assegurado aos servidores mencionados no art. 49 do Decreto 

no 76.892, de 23 de dezembro de 1975, a transposição para a Categoria Fun
cional de Inspetor de Abastecimento, independentemente da exigência de 
título profissional de nível superior. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 70, 
de 1980 (no 2.641(80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a inscrição de médicos
veterinários militares nos Conselhos regionais de Medicina VeteriM 
nária, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 1.128 e 1.129, de 1980, 
das Comissões: 

- de Segurança Nacional; e 
-de Saúde. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção-. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 70, DE 1980 
(N' 2.641/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a inscrição de médicosMveterinários militares nos 
Conselhos Regionais de Medicina Veterinária. , 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 .Os médicos-veterinârios, em servíÇo ativo rio Exército, como in

tegrantes do ServiçO de Veteriflâria do Exército~ inscrever-se-ão nos Conse
lhos Regionais de Medicina Veterinária, de acordo com a Lei n9 5.517, de 23 
de outubro de 1968, e respectivo regulamento, mediante prova que ateste essa 
condição, fornecida pelo órgão competente do Ministério do Exército. 

Parãgrafo único. Na execução do disposto no caput dee~~ ~rtigo 
aplicar-se-ão as disposições da Lei n9 6.681, de 16 de agosto de 1979, observa
da a condição de médico-veterinário militar. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 57, de 
1980, de autoria da Comissão Diretora, que transforma função pre
vista na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal, ten
do 

PARECERES, sob n's 1.108 e 1.109, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídici

dade; e 
- de Finanças, favorãvel. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Sen_adores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Corilissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1980 

Transforma função prevista na lotação do Gabinete do Presidente 
do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É t .. · :.sformada na função de Coordenador de Publicações Es

peciais, FG-1, uma das funções de Subchefe de Gabinete, previstas na lotação 
do Gabinete do Presidente do Senado, na forma do art. 337 da Res. n9 58, de 
1972. 

Parágrafo único. Ao Coord_enador de Publicações Especiais compete: 
elaborar e encaminhar à Presidência o programa editorial a cargo do Gabine
te; coordenar e desenvolver o acompanhamento das atividades referentes à 
edição de obras de interesse do Parlamento, aprovadas pelo Presidente; man
ter entrosamento com o CEGRAF e com especialistas e instituições de pes
quisa, visando a boa execução das tarefas que lhes são afetas; e executar ou
tros trabalhos correlatas determinados pelo Presidente. 

Art. 29 A Subsecretaria do Pessoal, na republicação do Regulamento 
Administrativo do Senado, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, executa
rá as alterações decorrentes desta Resolução. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em conttârio. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 4: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1979 (n'43lf71, na Casa de 
origem), que regulamenta o exercício da profissão de sociólogo, e dã 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.156, de 1980, da Comissão 
- de Redação, Oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o SubstitutivO em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a paiavra, encerro a discussão. 
O Substitutivo é dado como definitivamente aprovado nos termos do 

art. 318 do RegimentO Interno. · 
A matéria voltarâ à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o Substitutivo apromdo . 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1979 (n' 431/71, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de sociólo
go, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decr~ta: 

Art. 19 O exercício, no Pais, da profissão de sociólogo, ohservadas as 
condições de habilitação e as demais exigências legais, é assegurado: 

a) aos bacharéis em Sociologia, Sociologia e POlítica ou Ciências So
ciais, diplomados por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reco
nhecidos; 

· b) aos diplomados em curso similar no exterior, após a revalidação do 
diploma, de acordo com a legislação em vigor; 

c) aos licenciados em Sociologia, Sociologia e Política ou Ciências So
ciais, com licenciatura plena realizada, até a data de publicação desta Lei, em 
estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou -reCOnhecidOs; 

d) aos mestres ou doutores em Sociologia, Sociologia Política ou Ciên
cias Sociais, diplomados até a data de publicação desta Lei, por estabeleci
mentos de pós-graduação, oficiais ou reconhecidos; 

e) aos que, embora não diplomados nos termos das aüneas a, b, c, e d, 
venham exercendo efetivamente, hã mais de 5 (cinco) anos, atividade de so
ciólogo, até a data da publicação desta Lei. 

Art. 29 É da competência do sociólogo: 
I - elaborar, supervisionar, orientar, coordenar, planejar, programar, 

implantar, cont_ro1ar, dirigir, executar, analisar o_u avaliar estudos, trabalhos, 
pesquisas, planos, programas e projetes atinentes à realidade social; 

II- ensinar Sociologia Geral ou- Especial, nos estabelecimentos de ensi
no, desde que cumpridas as exigências legais; 

III - assessorar e prestar consultaria a empresas, órgãos da adminis
tração pública direta ou in_direta, entidades e associações, relativamente à rea
lidade social; 

IV - participar na elaboração, supervisão, orientação, coordenação, 
planejament~, programação, implantação, direção, controle, execução, anãli
se ou avaliação -de qualquer estudo, trabalho, pesquisa, plano, programa ou 
projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social. 

Art. 39 Os_ órgãos púl:;dicos da administração direta ou indireta ou as 
entidades privadas, quando encarregados da elaboração e execução de pla
nos, estudos, programas e projetes sócio..:econômiCos aó nível global, regional 
ou setorial, manterão, em carãter permanente, ou enquanto perdurar a referi
da atividade, sOciólogos legalmente habilitados, em seu ,quadro de pessoal, ou 
em regime de contrato para a prestação qe•serviços. 

Art. 49 . As atividades de sociólogo serão exercidas na forma de contrato 
de trabalho, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, em regime do 
Estatuto dos Funcionários Públicos ou como atividade autônoma. 

Art. 59 Admitír-se-ã, igualmente, a formação de empresas ou entidades 
de prestação de serviços preVistos nesta Lei, desde que as mesmas mantenham 
o sociólogo corno responsável técnico e não cometam atividades privativas de 
sociólogo a pessoas não habilitadas. 

Art. 69 O exercício da profissão de sociólogo requer prévio registro no 
órgão competente do Ministério do Trabalho, e se farã inediante a apresen
tação de: 

I - documento comprobatório de conclusão dos cursos previstos nas 
alíneas a, b, c e d do art. 19, ou a comprovação de que vem exercendo a profis
são, na forma da alínea e do art. 19; 

II - carteira profissional. 
Parágrafo úriico. Para os casos de profissionais incluídos na alínea e do 

art. 19, a regulamentação desta Lei disporá sobre os meios e modos da devida 
comprovação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data dares-. 
pectiva publicação. 

Art. 79 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (ses-
senta) dias. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matêria constante 
da Ordem Oo Dia, passa-se à imediata apreciação do requerimento de urgên
cia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nO? 82, de 1980. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa,) 
Estã aprovado. 
~provado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.· 

Discussão, em primeiro turno, do Proje'to de Lei da Câmara D9 
82, de 1980 (n' 3.897/80, na Casa de origem), de iniciativa do Se· 
nhor Presidente da República, 'que cria, na carreira do Ministério 
Público do Distrito Federal e na do Ministêrio Público dos Terri
tórios Federâis, os cargos que ~pecifica (dependendo de pareceres 
das Cúmissões do Distrito Federal e de Finanças). 

Solicito ao nobre Sr. Senador M urilo Badaró o parecer. da Comissão do 
Distrito Federal. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG. Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, são criados, pelo presente projeto: de lei, oriundo 
do Poder Executivo, quatro cargos de Subprocurador-Geral, 21 de Curador, 
três de Promotor Público, um de Promotor Substituto e doze de DCfensor 
Públ~co, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal. 

Também na Carreira do Ministério Público dos Territórios Federais são' 
criados três cargos de Curadtir, dois de Proritotor Público e oito de Defensor 
Público. 

A despesa relativa à aplicação da lei correrá à conta dos recursós atribuí
dos ao Minist~rio Público do Distrito Federal e dos Territórios. 

O projeto foi submetido à deliberação do Congresso N adonal, pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 51, da Constituição, acompanhado 
de exposição de motivos em que o Ministro da Justiça informa o seguinte: 

"l:f.á efetiva necessidade de criação de cinqUen~ e quatro novos 
cargos nas carreiras do Ministério Público do Distrlto Federal e dos · 
.Terri~órl:Os;' 
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Tal exigência se torna maior em vii'tude da vigência da Lei n"' 
6.750, de 10 de dezembro de 1979, que deu nova estrutura ao Judi
ciário no Distrito Federal e nos Territórios; 

Referida Lei n"' 6.750/79 não fixa correlata e simultaneamente, 
o novo número de cargos indispensáveis à atuação do Ministério 
Público, sem cuja intervenção não poderá funcionar o Poder Judi
ciário; 

A despesa mensal resultante do preenchimento de todos os car
gos ora previstos, na conformidade de cálculos rea~iazados pela SE
PLAN, deverã situar-se em torno de Cr$ 3.400.000,00. 

A matéria foi aprovada pelos Órgãos Técnicos e pelo Plenário da Câma
ra dos Deputados. 

Os argumentos expendidos pelo Ministro da Justiça, evidentemente me
recem acolhida. A reformulação promovida na Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios exige providências correlatas, a fim de que a esperada presteza 
do Judiciário não venha a ser freada por deficiências do Ministério Público. 

Ninguém desconhece que a ati vida de dos Juízes está umbelicalmente vin· 
culada à rapidez e à eficiência da ação do Ministério Público. 

Somos, por conseguinte, pela aprovação do presente projeto de lei. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Raimundo Parente, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do Scrihor Presidente_ da Repúbli~ 
ca, está sob exame desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei que •'cria, na 
Carreira do Ministério Público do Distrito F:ederal e na do Ministério Públi~ 
co dos Territórios Federais, os cargos que espec_ifica". 

A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça assim 
justifica a criação dos Cargos: 

"Com prOposta para que seja reconhecida a excepcionalidade 
prevista no art. 29 do Decreto n"' 84.817, de 18 de junho do corrente 
ano, em face dos motivos adiante expostos, tenho a honra d~ sub
meter à elevada consideração de Vossa Excelência, com vistas a pos
terior encaminhamento ao Congresso Nacional, o incluso Projeto 
de Lei destinado a criar 54 (cinqUenta e quatro) novos cargos nas 
carreiras do Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri
tórios. 

Trata-se, sem dúvida1 de medida de efetiva necessidade, ta.nto 
mais reclamada em razão da vigência, neste exercício, da Lei n9 

6.750, de 10 de dezembro de 1979, que dou nova estrutura ao Judi· 
ciãrio no Distrito Federal e nos Territórios. 

Revela frisar, por oportuno, que o Governo ao editar referida 
Lei não chegou a fixar, correlata e simultaneamente, o novo número 
de cargos indispensâveis à atuação do Ministêrio Público, sem cuja 
intervenção não poderá funcio_nar o Poder Judiciãri~. 

Daí a importância do Projeto em apreçO-que,- apesar de propos
to dois meses antes da expedição do Decreto n• 84.817/80, mencio
nado ao início, somente agora estã sendo apresentado em virtude de 
apreciação- complementar junto aos órgãos têcnicos do Departa
mento Administrativo do Serviço Público e da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República, conforme autos do Processo 
MJ n• 2.420/80. 

Cabe destacar, por fim, que a despesa mensal resultante do 
preenchimento de todos os cargos ora propostos, segundo cálculos 
atuais conferidos pela SEPLAN, deverã ficar em torno de Cr$ 
3.400.000,00, (três milhões e quatrocentos mil cruzeiros), o que evi
dentemente não constituirá maiores preocupações de ordem orça
mentária." 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a proposição colheu pa
receres favorãveis das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. No 

Plenãrio, a matêria foi aprovada na Sessão de 14 de novembro. 
No que diz respeito ao aspecto financeiro, Vale ressaltar que a criação de 

cargos proposta, e cãlculos da SEPLAN, implicarâ em gastos mensais de Cr$ 
3.4~.000,00 (três-milhões e quatrocentos mil cruz~iros). 

Prevê o art. 39 que as despesas com a aplicação da Lei concorrerão à con
ta de recursos atribuídos ao Ministério 'Público do Distrito Fed~ral e dos Ter
ritórios. 

O projeto foi objeto de exame do DASP e da SEPLAN, que reconheoo· 
ram a procedência da criação dos cargos, indispensáveis ao bom funciona
mento do Poder J udi~ârio no ~Distrjtp _Federal e os Territórios. 

Â vista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei 
,da Câmara n• 82, de 1980. 

Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bom!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os pareoores são tavorave1s. 
Completada a instrução da matéria. passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação da matêria que, nos termos do 
inciso II do art. 322 do Regimento Interno, depende, para a sua aprovação, 
do voto favoráVel da maioria absoluta da composição da Casa. ha~endo, no 
entanto, acordo de Lideranças poderemos fazer a votação simbólica. 

Consultaria, então, aos nobres Líderes dos Partidos se estão de acordo. 
(Àssentimento dos Líderes.) 
O Projeto estã aprovado pelO voto simbólico das Lideranças. 
Aprovado o projeto, em primeifo turno, e decorrido o interstício de 48 

horas previsto no art. 108, § 3"', da Constituição, o projeto serã incluído em 
Ordem do Dia para apreciação em segundo turno. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1980 
(n' 3.897/80, na Casa de origem) 

De iniciatiVa do Senhor Presidente da República 

Cria, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na 
do Ministério Público dos territórios _Federais, os cargos que eSpecifi· 
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Ficam criados, na Carreira do Ministério Público do Distrito 

Federal, os seguintes cargos: 4 {quatro) de Subprocurador-Geral, 21 (vinte e 
um) de Curador, 3 (três) de Promotor Público, (um) do Promotor Substituto e 
12 (doze) de Defensor Público. 

Art. 2'1 Ficam criados, na Carreira do Ministério Público dos Terri
rórios Federais, os seguintes cargos: 3 (três) de Curador, 2 (dois) de Promo-
tor Público e 8 (oito) do Defensor Público. · 

Art. 39 As despesas com a aplicação da presente lei,correrão a conta 
dos recursos atribuído~ ao MinistériQ Público do Distrito Federal e dos Terri
tórios. 

Art. 49 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
art. 59 Revogam-se as disp_osições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente Sessão, designando para a próxima Sessão ordinãria 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nfil 149, de 1978 
(n• 5.721/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Ro· 
pública, que autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na área 
urbana da Guajará-Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dâ' outras 
providências, tendo · 

PARECERES, sob nl's 180 a 182, de !979, e 1.118 a 1.120, de 1980 das 
Comissões: ' 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali· 
dade ejuridicidade; 29 pronunciamento: contrário à Emenda n"'l de plenário; 

- de Economia - 1"' pronunciamento: favorâvel; 29 pronunciamento: 
contrário à Emenda nt' 1 de plenário; 

-de Finanças- 1"' pronunciamento: favorável; 2"' pronunciamento: con
trário à Emenda n9 l de plenário. 

2 

Vot_ação, em turno ünico, do Projeto de Decreto Legislativo n9 12 de 
1979 (n' 12/19, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo' en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Fede
ral da República Federal da Nigéria sobre serviços aêreos entre seus respecti
vos territórios e além, concluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

PARECERES, sob n•s 964 a 967 e 1.121, de 1980, das Comissões: 

. - de ~e~a~õ~s Exteriores!, 19 pronunciamento - solicitando diligência 
JUnto ao Mm1ster1o das Relaçoes Exteriores; 2"' prononciamento- (ouvjdo 
aquele Ministério) favorável, nos termos de substitutivo que oferece; · 

- de Constituição e Justiça, favorável ao substitutivo da Comissão de 
Relações Exteriores; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorâvel ao Subs6-
tutívo da Comissão de Relações Exteriores; e 

--de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Relações Ex-
teriores. · 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legi~lativo n.., 31, de 
1979 (n9 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratífiáã-ô texto do convênio 
sobre transporte internacional terrestre, aprovado pela 8t. Reunião de Minis
tros de Obras Públicas e Transporte dos Paíese do Cone Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das Comis-
sões: 

- de Rela~õcs Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras -Públicas. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'» 122, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão- de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n'» 845, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas de propriedade 
da SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de ManatiS à Empresa 
Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, apoiado pelos Senado
res Franco Montara e Cunha Lima; e 

- de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do_ Senador Afforiso Ca
margo. 

5 

,votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123; de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n' 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agro
pecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus - ~UFRAMA. à 
Agrupecuãria Dimana, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões; 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca

margo. 

6 

Votação, em turno-útlico, do Projeto de Resolução n9 124, de 1980 {apre
sentado pela Comissão -de Legislação Social como· conclusão de seu Parecer 
n9 872, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas à Empresa Matei 
Agropecuâria S.A., tendO 

PARECERES, sob n•s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição c Justiça, pela Constíiucionalidade e -juridicidade, 

com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca

margo. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 130, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n'» 886~ de 1980), que suspende a execução do n9 17, e do inciso II, do art. 
106 do Decreto-lei n'» 5, de 14 de março de 1975, e o Decreto ''N" n9 1.135, de 
26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l47, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclr.isão de seu Parecer n9 1.112, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizer operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo . 

PARECER, sob n• 113, de 1980, da Comissão 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro .. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n'» 541, de 1980, do Senaàor 
José Richa, solicitando urgência, nos termos do art 37~ alínea "c" <;lo Regi~ 
menta Interno, para o ProjetO de Lei do Senado n9 145, de 1979, de autorin 
do Senador Itamar Franco, qUe dispõe So'&re a localização, no territóri.o ni~ 
cional, de usina que opere com reatar nuclear, e dá outras providências: 

10 

Discussão, em~ turno único, do Projeto de Resolução n'» 148, de 1980 (a
presentado pela Comissão de FinançaS c_om6 coiltlusão de seu Parecer n9 
1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empr~timo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte miw 

lhões de dólares)_ destinado aos programas integrados de produção agrope
cuâria, tendo 

PARECER, sob n• Ll15, de 1980, ôa Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n.., 568/80, de adiamento da 

discussão para reexame da Comissão de Finanças.) 

11 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 73. de 
1980 (n9 3.598/80, na .Casa de origem), que cria o Quadro Permanente da Se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s L095 e L096, 'de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apresenta de n'» 

1-CSPC; e 
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da ConiiSsão de Serviço 

Público Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, EVANDRO CAR

REIRA NA SESSÃO DE 25-II-80 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho dois 3ssuntos a tratar da 
maior relevância._ A exigUidade do tempo que me ê concedido, lO minutos, 
obriga-me a uma abordagem direta. 

Assunto primeiro: 
No dia 2 de maio próximo passado, Os trabalhadores da Rede Tupi de 

Televisão deflegraram uma greve pela falta de pagamento dos seus salârios, 
ampliando o movimento com vistas a um total saneamento nesta área da tele
visão brasileira. No dia 18 de junho, o Governo resolveu tornar peremptas as 
concessões de sete emissoras de televisão do grupo associado, acenando com 
a esperança deu~ novo mercado de trabalho para esses quase três mil traba
lhadores. 

Estamos jâ hã cinco meses da decisão governamental, e até agora o Go
verno não decidiu sobre os novos concessionáriOs. -Os trabalhadores co
meçam a se preocupar com a morosidade desta decisão e. sobretudo, com a 
onda de pressão que se desenvolve nos corredores palacianos. quando todo 
Inundo sabe que a decisão deveria estar respaldada apenas e tão-somente nos 
estudos realizados pela Comissão Técnica do Ministério das Comunicações. 

Urge uma decisão, uma decisão que precisa ser tomada tendo em mente 
o problema social que foi criado com a decisão governamental, porque mui
tos dos trabalhadores de alguns Estados encontram-se em situação de verda
deira penúria. 

Para algumas empresas, o Governo estâ pagando empréstimos por conta 
de salãrios atrasados, fias em outros, como o caso específico de Minas Ge
rais, os trabalhadores estão desempregados e não recebem qualquer ajuda go
vernamental. 

Consta, Sr. Presidente, que o Governo pretenderia decidir empós o dia 5 
de dezembro, exatamente depois do encerramento deste período legislativo, 
para que a sua decisão não sofresse contestações e discussões acerbas nos ple
nários das duas Casas. 

Assunto segundo: 
O que me traz à tribuna, é de magna importância. Trata-se do procedi

mento irreverente, inconseqUente e inadmissível do Sr. Danlel Ludwig dentro 
do Território Nacional. 

Sr. Presidente, não é possível que estejamos a aceitar e a contemplar in
sultos à nossa soberania, insultos que nos aviltam, nos agravam seriamente. 

O Sr. Daniel L_u_dwig, além d6 quisto qtie inseriu no Território NaciOnal, 
entre o Estado do Pará e o Território do Amapã, que é o próprio Jari adqui
riu outras glebas e até direito de lavra, Sf. Presidente, o que não que-i dizer 
propriedade nem domínio da terra. O Sr. Daniel Ludwig adquiriu o direito de 
lavra-acima das jazidas de bauxita da Cia. Vale do Rio Doce, no rio Trombe
tas, estimadas por baixo em 250 milhões de toneladas de bauxita e decide ven
der, alienar esse direito de lavra à ALCOA, uma multinacional que cuida do 
bezieficiamento da bauxita no mundo inteiro. 

Realizou esta operação sem_a menor consula ao Go__verno brasileiro. sr. 
Presidente, o que não constitui tão graride insulto, ffiaior insultO aÚ1da 6-
quando o Brasil, ~ndividado em torno de 60 bilhões de dólares, assiste con
teçnplativamente ao Sr. Dan_iel Ludwig vender o direito de lavra por 2 bi· 
lhões, b de -burro, Sr. Preside"nte, 2 bilhões e 500 milhões._ de dóla"res_ o direito 
de lavra sobre essa bauxita, que é apenas um prolongaineitto das reservas da 
Companhia' de· Mineraçãd-Rio do Norte, subSidiãria- da Vale do Rio Doce. 



7288 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO CO_NGRESSO NACIONAL (Scção 11) Nm·embro de 1980 

Sr. Presidente, não estou compreendendo e nem entendendo onde estão 
Ctfilselho de Segurança Nacional, quando a noss~ soberania é insultada desta 
forma. Esse insulto não tem cabimento e precisa ser respondido à altura. Esse 
direit_o de lavra pode ser cassado, Sr. Presidente, pela Presidência da Repúbli
ca é da competência do Presidente cassar o direito de lavra a qualquer um a 
quem lhe tenha sido dado esse direito ou essa concessão. Caberá portanto à 
Presidência da República, nesta hora, cassar o direito de lavra. E, se interes
sasse ao Brasil, nós, então, negociaríamos diretarnente com a ALCOA, rece
bendo esses 2 bilhões e 500 milhões de dólares, não autorizando o Sr. Daniel 
Ludwig a se locupletar com o produto desta venda insólita e despudorada. 

Como alguém pode vender direito de lavra? Um estrangeiro vender direi
to de lavra? Ele não fez nada naquela terra, não a beneficiou, nem sequer a 
cercou com arame farpado, como pode alienar por 2 bi- b de burro, Sr. Pre
sidente-, 2 bilhões e 500 milhões de dólares, ainda exigindo, numa qlãusula, 
o direito de receber uma percentagem, royalties, a partir de 1990, sobre a pro
dução dessa bauxita? 

A DOCEGEO jã chegou à conclusão de que as reservas contidas na ârea, 
em que foi concedido o direito de lavra ao Sr. Daniel Ludwig, somam a muito 
rtais de 250 milhões de toneladás de bauxita, talvez alcançando 500 milhões 
de toneladas. 

Isso é inadmissível. O Sr. Presidente da República e o Conselho de Segu
rança Nacional têm que tomar uma atitude de imediato, cassando o direito de 
lavra do Sr. Daniel Ludwig sobre essas minas de bauxita no rio Trombetas. 

Sr. Presidente, muito obrigado pela benevolência. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO 
CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

Jornal do Brasil, 5-11-80 

LUDWIG VENDE À ALCOA JAZIDA 
DE 250 MILHÕES DE TONELADAS DE BAUXITA 

São Paulo -A ALCOA (Alumínio da América) confirmou ter compra
do do Sr. Daniel Ludwig, dono do Projeto Jari, sua lavra de bauxita no Parã 
com 250 milhões de toneladas e avaliada em 2 bilhões e 500 milhões de dóla
res (Cr$ 150 bilhões). Com essa transação, ficam as empresas multinacionais 
detendo 60% das reservas de bauxita do Norte e 50% de todo o Brasil. 

A negociação provocou mal-estar no DNPM (Departamento Nacional 
de Produção Mineral), devendo o assunto ir ao CSN (Conselho de Segurança 
Nacional), para estudo. A ârea que pertencia ao Sr. Ludwig é prõxima à da· 
Companhia Mineração Rio do Norte, que tem uma reserva de 600 milhões de 
toneladas, hoje controladas pela Companhia Vale do Rio Doce. 

A ALCOA, que estâ expandindo suas atividades no Norte do País, já co
meçara a comprar reservas-de bauxita para alimentar seu complexo industrial 
de São Luís do Maranhão, onde construirá uma unidade que produzirá 100 
mil toneladas anuais de alumínio a partir de 1984. Para a usina de São Luís,jã 
está sendo contratado um empréstim.o de 700 milhões de dólares. 

Até 1990, quando pensa iniciar a exploração da reserva comprada ao Sr. 
Ludwig, a ALCOA utilizará a bauxita d~ Companhia Mineração Rio do 
Norte. A companhia de mineração do Sr. Ludwig. uma empresa limitada, foi 
negociada diretamente com a ALCOA, que não disse por quanto a comprou, 
alegando dificuldade em calcular a operação. 

Adianta que, no pagamento ao Sr. Ludwig, estã previsto um percentual 
do minério retirado a partir de 1990, a ser pago à o veridedor, que, desse mo
do. terã sempre um royalty sobre o minério extraído. Da reserva serão retira
das por ano 2 milhões 500 mil toneladas de bauxita, num trabalho de lavra 
durante 100 anos. 

Solução 

Uma solução para a nacionalização da nova reserva da ALCOA seria a 
sua transferência para a Compania Mineração Rio do Norte que tem 46% do 
seu capital controlado pela Companhia Vale do Rio Doce. Da sua consti
tuição participam ainda, com 10%, a Companhia Brasileira de Alumínic~t do 
Grupo Votorantim, com 19% a ALCAN- Alumínio do Canadâ; com 5% a 
Noosk Hídro; com 5%, a Billingtton (Mineração Rio Xingu, da Shell); com 
5% a Reynolds do Brasil; com 5% a Alumina Espanha, da Espanha e com 5% 
a Ardal Suardall Werk da Noruega, que está negociando sua participação 
com os outros sócios, (o negócio jâ foi aprovado em assembléia da empresa). 

A ALCOA negociaria a lavra que comprou do Sr. Ludwig em favor da 
cessão de minério da Rio do Norte, entrando como sócia do empreendimen
tq. As duas reservas somadas (a de Ludwig c da Mineração Rio do Norte) 
equivalem a 850 milhões de toneladas de bauxita. 

Em outubro de 1970, diz um prospecto da ALCOA denominado "O Pro
jeto da ALCOA em São Luís" a empresa começou a operar no Brasil, com o 
inicio do f,;ncionamento de sua fâbrica em Poços de Caldas (MG), sob ara-

zão social de Companhia Míneira de Alumínio (ALCOMINAS). Hoje a AL
COA produz 210 mil toneladas de alumina e 90 mil de alumínio. 

Confirma lambérri que estã em negociações para a compra da ASA -
Alumínio do Nordeste S.A., Produtora de Laminados e Extrudados, unidade 
localizada no Recife. A_matriz estã nos Estados Unidos, onde foi fundada em 
1888, logo após a descoberta do processo industrial de produção do metal, 
por Charles Mario Hall. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 26-11-80, E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Como Líder, pronuncia o se
guinte disêufso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 1934, chegou a Londri
na o emigrà'nte japonês de nome Juhei Muramoto. ali se estabelecendo com a 
exploração comercial de secos e molhados. 

No estabelecimento se revesava com a esposa. Aí Muramoto, numa ati
vidade permanente em que não havia horãrio, os dias se alongavam pela noite 
e os fins de semana eram lembrados apenas em razão do maior volume de tra
balho, pois os sitiantes somente costumavam ir à cidade aos sábados e domin
gos. 

Como era comum entre os emigrantes japoneses de então. à prosperida
de económica se antepunha a numerosidade de prole. Em 11 anos tiveram 
onze filhos, todos vivos. 

· Quando a família já era expreSsiva, reSolveu Juhei Muramoto capitalizar 
pequena parte dos seus ganhos para uma ajud~ futura na criação de família 
tão numerosa, pois o japonês, secularmente, é orientado para a previdência. 

Em 1•-12-39 subscreveu a Apólice 359.904 da Sul América Capitali
zação, no valor de vinte e cinco contos de réís, em cuja Cláusula 2• estava esti
pulado, como obrigação da seguradora, .. pagar ... Jhe esse capital garantindo 
no fim de um período de 30 anos, com o direito ainda de participar dos lucros 
relativos ao exercício em que o título completasse 15 anos (Cláusula 4•). 

As prestações foram rigorosamente pagas no vencimento como atestam 
todos os comprovantes aqui em meu poder, devidamente selados. 

Em 5-3~56, faleceu o nosso ilustre personagem, entre as lágrimas da es
posa, dos onze filhos, comparecendo ao seu enterro expressiva parcela da po
pulação de Londrina, onde sempre foi muito querido e respeitado. 

O filho varão mais velho continuou no encargo de realizar o pagamento 
das mensalidades, o que fez com o mesmo rigor até o ano de 1962 -quando, 
contratualmente, se deu a isenção. Restava aguardar o decurso dos anos fi
naís para efetiva percepção dos benefícios~ E isso veio a ocorrer a 19-12-69, 
quando se perfez o período de! 30 anos de iniittefrupto cumprimento das obri
gações. 

A companhia somente se manifestou em 10-10-78, após provocação dos 
herdeiros. 

Naquela data enviou carta ao filho mais velho do subscritor da apólice, 
nos seguintes termos: 

São Paulo, 10 de outubro de 1978. 
limo. Sr. 
Takeshi Muramoto 
Rua Duque de Caxias n9 61 
86.100 - Londrina - PR 

Prezado Senhor: 
Ref: - Título n• 359.904 

Acusamos em nosso poder cópia de sua carta datada de 24 de 
setembro recém-findo, endereçada à nossa Sede Social no Rio de Ja
neiro. de cujo teor nos inteiramos. 

Em atenção. vimos informar-lhe que sendo a data de efeito do 
título em epígrafe dezembro/39, já tem o seu prazo vencido desde 
dezembro/69. 

Assim sendo, pedimos que nos remeta o epigrafado assinado 
por V. 8' no anverso, devendo sua firma ser reconhecida por tabe
lião, acompanhado do cartão de quitação com término em de
zembro/62. 

De posse desses documentos, em ordem, remeteremos o cheque 
para pagamento do resgate. 

Aguardando suas providências, firmamo-nos, 
Anteciosamente, Sul América Capitalização, S.A., Sucursal de 

São Paulo. - Superintendente da Administração. - Chefe do Expediente. 

Depois de remetidos todos os documentos em ordem, com a firma devi
damente reconhecida, como exigia a carta, passou a família a esperar a re
compensa. 
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.. Esta chegou, acompanhada de correspondência da Sul Am~riCa Capitali-
zação com o n9 Exp. 3.164, de 27-11-78. A carta estâ vazada nos seguintes ter
mos: 

São Paulo, 27 de novembro de 1978 
limo. Sr. 
Takeshi Muramoto 
Rua Duque de Caxias n9 61 
86.100- Londrina- PR 

Prezado Senhor: 
Ref: - Título n• 359.904 
Pela nossa correspondência n• Exp. 2885j3:t7-datada de 24-10-

78, remetemos-lhe o cheque n9 005.987, contra o Banco Mercantil 
de São Paulo, S/ A., a favor de V. S•, da importância de Cr$ 25,00, 
para pagamento do resgate do título em epígrafe. 

- Não tendo essa correspondência chegado às suas mãos, segun-
do dizeres de sua carta datada de 21 do corrente, estamos 
considerando-a extraviada. 

Todavia, para que possamos emitir novo cheque, pedimos nos 
devolver a declaração anexa firmada por V. S•, devendo a firma ser 
reconhecida por tabelião. 

Na expectativa de suas providências, firmamo-nos, 
Atenciosamente, 
Sul América Capitalização, S.A., Sucursal de São Paulo. 

Superintendente da Administração. - Chefe do Expediente. 

Aqui estã a recompensa: um cheque de vinte e cinco cruzeiros, pago de
pois de trinta anos de coiltribuição, que deu para comprar a Folha de S. Pau
lo, de hoje, em cujas páginas 6 e 7 é divulgado um grande anúncio da Sul 
América, Com o retratO de Rui Barbosa e esse título: 

"A SUL AMÉRICA LAMENTA O DESAPPARECIMEN
TO DE NOME FULGURANTE DA LISTA DE SEUS SEGU
RADOS; E CONFIA QUE O EXEMPLO DE PROVIDENCIAS 
DADO POR RUY BARBOSA, NOTÁVEL CATADUPA DE 
IDÉIAS TRIUMPHAES, SEJA SEGUIDO POR SEUS COMPA
TRIOTAS." 

Hã, também, no mesmo anúncio; transcrição de carta da esposa de Rui 
Barbosa e outra de Epitâcio Pessoa agradecendo a presteza, eficiência e van
tagem do seguro. Isso em 1917 e 1923. 

D. Ai Muramoto, a viúva, está muito insegura acerca de como responder 
a essa afronta da Sul América. A Dra. Toshiko Muramoto, sua filha, nos es
creveu carta onde retrata sua revolta e repugnância a tal situação. 

Isso ocorreu no Brasil, depois da Revolução de 1964, que foi feita com a 
ajuda de banqueiros e das seguradoras, para o seu eterno benefício, e de seus 
sucessores e dos sucessores dos seus sucessores. Trinta anos de pagamento 
ininterruptas, para depois de tanta expectativa receberem um cheque de Cr$ 
25,00! -

Pegue-se o patrimôniO líquido da Seguradora, na época, confronte-se 
com o de hoje, e vejam que a inflação, para este efeito, não foi considerada. 
Vinte e cirico cruzeiros! O cheque tem o n9 5987, datado de 24-10-78. 

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente, pela Liderança do PMDB. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE .O SR. LEITE CHA
VES, EM SEU DISCURSO: 

h\!'-CJ)...:V1!.RC~ . .....:rn. l>f SAO PAULO S. A. 
~ AG C.f N!PA1 U( r, AO l'AULO lSP) 

rl(lf' Ju!•t• !"J.r•r,olfl, !I!! c 6; 

A~.'..:~:_...;;-·~1i_::n:""r<!1Cft0 !--:- -:- -:-!-: ..... :-! _ •-· ·-· :--êUASUAORDCM 

SAO Pfi.ULO 24 DE Olttt.lbl.""O DE 19_73 
~ SUl nMlRICn CAPJinLIZflCAO, S. JL - su_i. A'<ERICA-:-CAPITALIZÃÇ~ -

SuCURSAL. OE ~ÃO PAULO-It~SC,C~G C-~= 0>10.9~4. 0002·::il ~~UCU-RSAL .DE _SAO PAULO ,....-:·:.---~- •• -_.., 

.~ . ~---:<'c-~~ . ,..;c---) 
í __ _:co~N~I~A~0~.0~10~.~~~2:_ ______________ ~~~------~·=-~=-=· ==========-=--====<e=====-::-::'==-~~~§§~-~-~·==-==~~ 
I 

l
i "'' •, [')'')I' r:· "l •:• •·• "' !') ·• •:• "' "l ··~''.)r:·,,~·'') •i: ~- '-·~ .. ~. ~•~~.J •• ,.,,,,,..- ·-· , idli.l•,;,,. 11 ... \ .... rir i" 

---·~·- ...... -·---------
r:1 nu (.ln 1:1 :~. t:i :;: !:l 1:. :;~ ~~~ 

J 

L 

s '.,r..~ 
I. 

j ..... '··-·t.. I l\I P O H TA'YTE' '' •'.':J 

·~. 

. r·.:~ 

1 .~..,. '' '·Pedimos co..m.unicar· ã Sociedade as 

mndunc;:as de domicÍlio indicando o número do tftulo. 

Solicitamos apresentar este recibo na 

ncasião- do ,pagamento -da anuidade subseqÜente_ 
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SUL AME:RlCA CAPITALIZAÇÃO, S. A. 
C"'~ITAL. ( f\111,0,1-ll'Af)O) C•l :rt.-.-.ot 

sl::nt' SOCIAL..- R.U~ ?A ,._~EGA. -41• RIO 01:: J.A,NEtt•O 

• 

SEL"A"o-0 COM 

Crt;, .... ~.,5~;~: . 

Novembro d~ 1980 
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~- Sexta-feira -~ 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

C O N D Ç Õ E S GER.A.ES 
onJI;:Cl'O .ç f"L':-.CCIO.'\.-\.'\!ESTO H.\ f'OCH.:HJ •. IiE 

Ar'f., 1 - A f.k>cttd<~dc, ·rut.oll:Lda ;.:...rn. t:u•urcccr • 
rCOtlJ,n:ll.ll., tt:rn pú~ o1.Jj1.t:to tt. t..._.;....t,•:.J .... ;. ... ()_ uM t·.utra
clas t•Hc.-ctuu.n._, Jn·lt..::~ ~~·,rt..ltl~Jh·::. (H• t:~u!t>~ t:: lL l:'tJ:•s
tlLUl!o' ... u oc cuínt"'·~ l'·~l<ll.tit.lC.ot~ p .. ,:;n'"~.:. er:l lit:UC.:l .. 
:c:a·nto tt.xo <•V .. r..t~·c:; .. ~u.nl.l•·: .. ~ l!.I'U.Ll:J.U: ,,(.r:t~'IC, &.., .. 
t.IUl rvrno _t.<,l!•\a ll.h tJu:.r,"""' u;·.·;r...yut.:4 p.....,r.;M.U~.S Lor...r~ O 

lo.~;:'c~ ~~;.;.Át: 5S~~cC.:~~~~;J~:~·~.-x!;.:fY6 Plli:».mt:n>.o· dto 
l.Wnllu!n.a. Jo1a. h t.4tr.•ua lluci.I..IJ cvu<;tl~!•L.tHI~Ia u;l'!
W\.oS 11. ~·runt·ua I:.lcw.AUtl.D.tic e ru l.Ol}'Obtus t!.Lll.'b-..:J.e
cWu.s pur J.el. 

Att. 3 -- .h Sc.clec!.o.de cow;.tltuLré. ns rr!.cn·M ID.D. .. 
th•!m.atlt·~ I!~~ilna.:> k snt.l.=o.!.t•!.-~ de LOc1!.16 oa a.cua 
COll.lplOllU.!>I:IOII~ 

(A«rlf'scldos da p<trta do 
lucro• CODf. art. 1J ). 

SI "M rnt·n.~alt.:'IAI"!~f d~J.~ dota f~i"hT.('tTo,. r.:;.:ms Ji 
t·.r.tl\"t·n·m l'·~f;.~.&, (l p1.:::uH .. r t<·ru d;ro•l'...> Ultf~Wil~e fiO• 
1Jc!taçr..o r;.ua, u \ll.l1 ~·;.!t..or dt· r:·. l"••tt' {~uc tl1 ;·~·l·•c:h·rll. 
do nul:•t:ro do a;.:u(.r.J c:ual l:l.S !OJ•·:_,,J~l~u .. d!·& J:lei: un.
tnc-:ute r:;~r;<<.S l'l V<.:t>Cl~u.s. !;; ,'rl) \"WUt 1oe c:n:oo:ra l.D,. 
dlCI~O :C.& t.n.~U.a. llt.:...lJ.:.O .. 

lG annos g:'93US000 
17 J0,9!5Sli0U 
IS 11'952S5aO 
19 ]3,015SOLIO 
20 14'135SUOO 
21 ]5,315SliUO 
22 
23 

t6:5!i2S500 
17:b77S500 

2.1 nnnos 
25 
26 
27 
28 
29 
30" 

18,7375500 
19,617SS00 
20:6:!75500 
21:G17S50iJ 
Z2:GS5SU00 
23.8!25500 
25:000$000 

1 
l 
I 
I 

Novembro de 1980 
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'i 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL tSeçào II) 

. ..--- .... -- -·-:--~-.--;---··~-----~.,.-::-------.. ----

SUL AlUERlCA CAPITAJ,IZAÇÃO 
-COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA 

So:.ledadtl: Anonyma ,.utN.z:~Ua e- flscnh:adôl, pelo Gove_ri'O Fl!ld&ral Cap1:a1 ::>.OOO·C00$000 

&de Soci.lil: l~ua Ouvidor, esq. de Ouit,,nd.ot - I< IO DE JANEIRO 

RECIBO 
N9 "2645 

I 
l 
{ 

CARTÃO DE QUiTAÇ?i.O DI\S Mt:NS;;LlDJI.DC..S 

. . . '3S <)O!)'-' 
DO TITULO N. 0 ,~ ..... ~,~; · .... _.J .• 

' . . ' . . . 

Sexta-feira 28 7293 

ObscrVé.'lç:1o in-:r.porf..anie-0 portàrtor cfo·tilulo 'ctever~l. p:-~gn.r adiant<tdamente a sua'mens::l!id~tte no dia· 
1.\) de c.1da mez, ou, o t:l.-tís t::tH.Ltr, no decorrer do prazo de \-?raça. :.' · 

. · Convi21n r. ;'to- \~squcc-r-r qut! si a mensalidJ.de n.Lo fôr paga né;;te pr:azo o titulo incorrera nas conscqt:l.:'n .. 
· cias nelte in.liC"nd,;s nas c:~-ndiçQcs g~rnes. . 

f..::.tf.: ''CilrJ.i.o n·cibo" qtw i1r.,, em poder do pon.adar do titulo conterá as quitaçõe-s das mens~litiildes . 
. .:\!i.cobr«nça:; PI.!' lo anE!nlt! ou cobrat.!nr n?lo s~'ta obrigatorias, e assim, se porventura, csH~ não se ~presemar é 

dc'-"Cr do port.1.~Cir cb 1i:uto, nv prnzo nd!e m~ncionldo,reaHzJ:r opas;:unento tl;~. mensalidade â Socicd.Jl"h~ (iut. 9 d~ titulo.) 

o 
. ·~ 
~ o _.., 

I _/ ,,.-

·•· .'IE ,\,.-~-t' .--..~--·----
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CARTÃO Dt: QUITAÇÃO DAS MEN~>AUDAD!~S 

-DO j'rt'iJLO "o ;{G 9 S10 4 r ... • . . .. .... . . .. . COMO. .\, ... 1;:r-.V _,_ 

Mf:NSALIDADE RS •.. .:J;J;,<ü{\\ .................. . 

Observaição in1portanto:- A m~..•nsalid.ulc dc·,er!~ :.cr riaga' ;i~lí-ndad:u.u.:nt..!; ist~) f:, uo (lia I, r, tlc cad,, nh";'l, 
ou. o mo;., hu~l.1r, dcuLL'tl do pr.uo t·stiptd;ldO na~ <:ontlit;:\·s Gt:ruis impt·~·ssu.s no verso dt);:;. título:>, -..vitHu!lo n~l;;m 
que (I titulo, irh'i.Wt.t IU:i conseqtt<.~llCÍl\!> nd,1 previ:.t((s, 

Este "cs.dJo-recil1o ". qm: ficn C: ln po.!r.:r do pod.~,~,·a· do H tu] o, éontcrá as qui.iao:;i'!l!s ,Ias' num~>\1j,b,!t:~, çum 
<t rubrka J,-, rCl'C:bcdur ,1utor-Íz.1Jo ~~ ü cnrimUo ofici.r.l da :--;c·,,_i~·dad<:"- • 

.r\"1 •• .-obrança::; pda Socied .. JJe não silo ohrig.lturia~·- E' ;Jcver_ Ja port.ldur do Htulc • .sempre qnc n.:ra ft>l' j)rllÇH'".IIIu, 

n•nfi~r- o I•·lf;am...:tiLo \~·' flli'ILSa!irbale di,·ébmcnfc. ú Socictl_,,.!• C :u·t. 9 <lo tíltli(J),. 

.•. . 
i ... 

.;-, 
o 

'o ,. 
o 

lj 

~ J 
... J 
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~:~~~~--·-~-:-.---·-~~--~~···'*~'V'I'!""';''·~~~~~:~ll'"'"~~"'."' '!· .......... ~~: 

~ ~(.~;;;";-;{'·;!"y;t)'~---.:r~..; CARtÃO D<:': QUIIACÃO DAS l.1ENSAL,.IDAt:YF.:S· 
I l_)~'lL·ht•lT\I.l:t.i)~~·\:;~,: 3 h:(\ q o ! 
~ ),~):2:f~J~i2"'~y DO TITULO N.

0
.,.; .Ü~Lc ..... ~1 

! · MENsALI~AoE Rs ........ · ... .so::ooo ............................ .. 
{ S•zr . ................ J.JJ.;J!.·;r...~:;;IHLi.,,Q.'r:Q ..................................................................... · ......................................... / 

t 
[. 

Eizdcr,•çrJ: ...... R.t+:" .... .':I.9~.r1l.~.r~J~ ... :535. ....... ::-.... 1!9.i.Ú!X.U.N;.k ..... ::: .... ~:.!i.J.:!ihiJ ........................................ . 
ObscrvZ~ção importante~- A mensalidade flcvcr!i 2er pas•~ ntli.ulludameute, i::.to é, no 1lb ],0 de cada mi·,, 

ou, o .P.tai:~ tar1laa·, denti'O ·do pru:.:o ~stipulado nas Condiçõl!s Gerai~ imprcs.sas uq vcr~o dos Htu!os, evif,mdo óls.-im 
qu~· o titulo, incorra nas 'onseqncnCiõl•: n~bs previsl.\s, · . . 

Este ''c.:H'tlf,,·rccih~~". que não tJcve ter rasuras de qualquer cspecie, fica· cm poder do portaJor (lo Hfu!c1, .. , 
conter.í. 1\S quib,·J~s d.1s mensa.liJadc·s. C"om a rubrica do recebc:dor aulorizadu e o c.arlmho ofici!ll Ja Sm.·iclludc. 

As col•tH!JÇ\1.~ pd.1. ~odéJ . ..nle nú.o sãõ-õhri~atcrias. E' Jever do-portador do título, sempre que niio lôr proc:ur.-..do, 
l'l!'all:..ar o pots.aaucnto ~la mensi.llidud~ t!ia·él.nmente .á Socicdcu..le ( art. 9. dú titulo). 
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.suL AMÉRICA cAl?i"TAt,.IzAÇÃo s:·A:· 
'{'c() o ' 

CART Ao DE:: QUITI'.yAO DA,S MENSALIDADES c;o ~rg00o 'N,'. tL.P .. V.< .. ,.,-~,1: 
MENSALIDADE RS, .5.0.';, ............. ------·--·"· .. 

Novembro_d_e __ l980 

.s11 r . .... ~WJ:.E.::I: ... ~;~,~l\.iO_T_Çl ___ ....... __ ............................ , ....................... o. _______ ,_ ... .. 

Elr,Jcrcço:. IWLH.~.i~il:~_~;.J,;_ .. ? .?. 2 ... : ... ~O):!J)rl,~liA •:; .K~.:t:?:~l§:~; .......... ,_ .... _·_ , , , .. 
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~ ...... ---, 

!
·.· SUL AlVíERICA CAI:'tfALIZAt;Â~)~.s, A. 

0 
r.::·~ <' 

CARTAO DE QUITAÇÃO DAS MENS/,:_IDADES .DO TiTULO N .... •.l.;!.~-~Q.;"J 
""' .H. r(') !""\•"'. 

MENSAUDADE tÓ!'l.>_;>0Y>'-~':J ......... : 

.Sur . ..... J.UUEI . .J:liJ.BJ,J;~ QTQ .................... c .................... ~ .......... _____ ...... . 
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TITULO N.•_;3_5j}Jl_ Q.~~ 

MENSALIDADE &it50,0.0 ... : .. 

S11 r ..... :.J:llliÉl __ ;.t1.!.)Rb1!QT.Q _________ ..•...•. __ ................................. :.: .. .. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

A mt•nsali&ade dcvc.r-á ser paE'a õ-~dianh.damente, tsfc) é. na. .dia. 1.0 de- c:•d.a mL-s, 
ou, o ·mail; t.arda.r, den{ro ~o pr••zo c:sfipulndo n.r.s CoHdiçf'l<!s Gcr~is imp:-c~>so1s -11o • n·rso 
ciC>s. títubs, 1;'1.--it.at:do nssim que o H!ulo incorra nns cons~quén_ci;ts. n.clns p•_e"-·i~tas. 

_F:!.le "C.adão recibo•·; que não d'cve -ter rasur<ls de qu;'!lquer cspc-de, fica cm 
I'od~I- ·<lo porb,dor do tHulo, c. C"O~fe:-á as quitações dns men~alidadC"~. cr.Hn.a ruh:-ica do 
reccLcdor. âutori;;...:-.do c· o.; carimbo ofi.::i.::l. da ~ociednde. · · 

As C.!)~rznçcs pela ,Socict!adc n1io são obrigatóriaS. E' dcv~r do portador dO 
t[tuto, !.cmpre que não ~ôr pro~urac!o, rcaHzur o paz<!mcnto d?J. rncr:salit!:oct~ 
rlirébmcnte á SQci~d.::;do {&.rt .. 9 do tittJio). 'ro~t,..;<~ ,,. 3 :.~:.o-t~;-tt-:&.A..e. 
---'-·~ ' . -
~ .i·'J.. t: 
~ ~_j<{> ~ "' ~ 

·~ c .. 
~ 

•. ,.. 

"(~~:;~· 
"-"~ 
··~i\t'" 

..... ., 
ii: 
ã ... 
"' ... 
"' 
t: 
3 .. 
~ 
~ 
'" 

t-' 
o 

:;: 
" õ .. 
'C. 
"' 

f ·e 
§: .. 

11. 

• . ... 
~ 
::l 

.ii 
< 
:. 

~ 
::.1 
e 
J: 
c 

" ... 
;; 

... .. ... .. 
...... 
c 

" 5 
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rr· .. ""' -T"'_,.-~~----~,...,....,.... ............ ~..,....,.-,...,-.-~~~-~ 
f . SUL A"'\iÉRÍCA CAPITALIZAÇÃO, S". Â. , 

c'::Or-ci" .... NH!,O, N'-CIONM .. ,. ........ P'"VO>U:Cr-1'1: A ~'C:ON .. ',41Ã ~C ... P"ITAL. IOP".O.Lfl.AOO·Cn:l j.o.D(:.t~ ... 
:St"OE 50C1"'-L: RU,I,. OA o\L.f' J.,O["OoJ., .l1 - RIO OE: ~AN.Eif,O .. 

CARTÃO DE QUtT.AÇÀO DAS MENSALIDADES DO 

. 3'59904 __ TITULO_ N ..................... " 

MÉNSALIDADE. f.r,~~~~9-~--------
Stlr. ~.:. J:v:-!:J:;f .. l::-Y:,R\liQ '10. ~. ~ .. · ... , ............ ''------~--- : .. "-': .. :----~----: 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

. A tnr:n!'on1idadr: dcvr:rá ser rasa .~<diant;tdbmenic, ·i;to é. no dia Lo de cadn mas. 
Ou, O m"is h.rdRr, dcnho do prtl:tO estipnbdo nr•s Condi~·õe& Çcr.,is imprc~!'otlS no 

.• verso dos títulos, c:vit11.ndn assim que o tílu[o mcorr-a nns um~equl,ncias 1~cbs pre,·isfa~ll!~ 

' . E~te ··carHi:o rt"cato':, que r.ão devo ter r~~uras. de qu<;lqucr CSp('cie, fie:;],~ 
rm poder do pMüdor do Lhulo, e. conterá ns quiL·u,·ü{'"s tbs uu.·nsali,lad..:-s., com a 
r.1hoica do recebcJ~)T autoríz.:uJo C' o carimbo ofici:1l flo1 Soc:t·dotde. · 

As cobrn;nç~s ~da· Sockd~de ~ão são obr:igatórias. E' dever do p.o:-bd~r 
do títuft'l, scu1~re quso n5n fôr procurado, rca.ti:.ãr-~" pagnmcnto da mcns~li
dade dfréta.m~o:_f'e._á Socicdólde (ãrtr 9 do título).. FOotM. a ..... ,e.H~. ,. ·~- « ...... c. 

. ·r-,; ....... ~--~'i;)::.. -.-~-.. : .. : . -':~:~ ·I· J -'~·:-..::..-,.:,~~?~'fr ··--:~ 
~ • ~-C> _g. :i·'l!t-'. ~ 

c:; .l>:·""r,. • ··~ • t .~1•\'~ . ~ 
; .;.;_.:t o > ,·.· :; 

~ .... ~ . .. ~:,t ~ 
;_; .&;1.:_. ~.~ =: 

.t;: 
..... , ;c 
~·~,f . .!i ' .. 

::.~-;.r .. 
2: 
"' ·'· - . 

,·..,I~ .. 
~-, 

. 'vv 3: . k.if 
~ 

1:.'..'~ 
õ 

.;.~;~. 
.. :e 
"' 

"' ... 
"' .. 
h 

"' <. 
o 
..; 

"' ... 
"' ... 
-~ 
" " .., 
~ 

. 

/~;.'!~ 
O"t.\.:0 

; !.~~· 
.;~~-

-~ 
> a-
a: 
E 
"' 

t;: ... 
" " ,. 
Q 

.... 
"' ·r;; 

•\• 
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OBSERVAÇÃO lfrlPORT/\NTI:::- A monu.ildl!.rio davori ser p.11.ga adlantu.damentd', loto é, no dia 1,0 da cada rnõa, aa, o -~ala tardar, dentro do pr•:to'•ttlpulad:) na• Con-o 
dJçO.a Gan•L• hnpr<~a•oo• no \'Or~" tlOI t/tulul, awll .. f\tiU aaaun qua ., titulo l"c:orra naa conaaQL~IIr.lal f\Oiaa provlat&a. 

~ 10ta ''(:llrU.u reciiJo'•, c:;ua náo d.ov• to r r••ur•s dll quatquar o"pet.ie. fie• am ,IJad~r do portaoor d.3 tit1.1io, Cl1 ÇC:Inta.rt aa qulh.çOoa .dai rncn ... !lda<fll-. 001'1\ a· rJ.Ibrlct; do, 

"'"~do~:":;~;:~:ç:~~o Q~1~'';,~"ci~~~~~ ~i.:0:i"ud.~ob';IJ;at.trlas. É dncr do portador dq titulo, sempre ctue nio f6t prGcundo. ruti.J::ar q paa:r:.mcnto da mans111idad .. 
dill'á.tJimonta a ::.. .. u;.aud..,,:le (lllt. ' do t1tulo), 

,.CftM,' .. 4•UOOt•t .. U 

1.0 fcvcr~lro 1.0 M.arço 1.0 Ab.il 1,~;~o Junho 
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1.c Jentiro ; ', 1.0 Março 1.~ Abril 1.~ M1io 1.• Junho 



Novembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

SUL Al\rf..:RICA CÁPITAL'IZ'AÇ;\O,·s. 'A; 
COMPANHI ... H ... ClCN ... L I"I•~A FAVOft~f.:ft A. 'ttO/'olQMIA • CA.t'ITAI. HiALIXAUO Clt$ ZO.CI,OO,O(l0,00 

SEDE SC'CIAL: HU.o\ DA Al,.FÁNOF.GA, 41 -mo, or;:: JANEIRO 

CARTÃO DE QUITAÇÃO' DAS MENSALIDADES DO TITULO. N.• · ~ t"·-ooo / 
MENSALIDADE CRS:.,!~~~i~ .•. L ... : ... · 

3.59.90/f 

~ex:ta~feira l8 7307 

. s 11 r •.. :.J:Uimi..1~Q'J:Q., ..................... _____ ····~··················'--···----·, ...... _ .. c •••••••• ; ••..••• ,.: ••• , ••••••• ; ••••••• , ••. 
OBSERVAc;ÁO IMPÓRTANT~~-: A men~o~lld~dc devtré ~er P"5" .adi,ntdd<~mcntc;lsto é, 'no di11 1.o de: c.ad.a rnb, ou, o m•is to~~rd.at, d(ntro do pruo utlpuJaao nas Con• 

dlçÕC:f Gero~ i~ lmprCHoiS· n!) \'trso do!> Utulos, c:vit.ando o~uim que o titulo lncorr~ nu canu.quCI'Icl.s neln prevlsto~s. · . · , • , 
E.stc: "C.!IItiio n:t~Go", que n<io dcwc tou nnur•s d11 qualq~acr csp<~:cü·, hc• cm poder do portador. do titulo, c, conteri .Í$ qult•.;éu ~n rncnulld•du, com • rl.lbrlc• do 

tcccbcdor o~utorlz.ado e o urlrr.bo ollciGI da Soc•cd<~de. , . · ·· . · . • . ,,, . 
As cobrança• pfiiQ Soc.lcdod• lliiico tiio obrlsotõrlas. · t dcvcr do portador do t:tulo, h:mpu: que nãa lôr prcc:urado, rc•ll.~:cu o pagamento da MCnlalldodc- dlrita~n~n1c 

.a Soclsdnd• ~orl. 9 do titulo). Fo~;,;; ·;~c • ;(I.OO~:. a---16 

1.• Ju1hca, "1.0 Agosto 1.o Outubro 1,' Novembro 1.0 Dezembro 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<çilo II) 

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S; A . 
COMrA1\"1JJA NACIONAL :rAR~ F.\VORECER A ECONOMIA 

Sociedade Anopima- C.pi~l (Roalí.r.ado) CrS 20.000.000,00 

stDE SOCIAu RUA DA ALFÂNDEGA, 41 -ESQ. QUITANDA 
· (Edi!icio Sulacapl 

CAIXA POSTAL. 4.00 - RIO DE .JANEIRO 

49/ .NC! Üh028 

•fe~ito ~ vu que outro 
Mia podAdo DO not~pectivo 
cartloo de Quitaçlo. · 

•, 
:· ············----···--···----·--

I" 
I 

·i !I 

\i 
j! 
;; 

I 

Novt!mbro de ]980 



Novembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSo NACIONAL (Seçio II) 

' SUL A~.ÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S. A. 
COM.P.AJ'\JJJ.'I. N.~CJONAJ.. P.\RA F.'-\'ORLCER ~\ ·1-:CONO:O..IU. 

SociedAde Anonima- Clll'litl\1 cn~atiudo) Cr$ ,20.0G().D00,00 

sí:oE SOCIAL' RUA DA ALFÁNDEGA, 41 ~ESQ •. QUITANDA 
(Edificio Sulaeapl ., 

CAlXA POSTAL. 4~0 - RIO DE JANEIRO 

~ 49/ N9 0fl033 Cr$~~~~ 

r Recebi do S~r .. ::&.~--~~~.e:?."~------·--. . . ...... ~ - . 
• a quantia de ~~~çpr,.····~······y·--··-p_/ 
~ correspondertte à .. _mensalidade:-:-do: .... :fii~i-:·-:-·····de ....... :i!.~-
i :::=::r--:.a~;;~~.-:;-;;"~ 1o.'?Z •- htulo_._ 

F..ste riiiCibo nu. aarn·. 
t!Feit.o uma vea que outro 
-et<tja p ... !Uido Do rupe:ctivo 
Rrllo do QUil.tl.çlo. 

SUl. AMÉRICA CAPITAI.IZAÇ.ÃO, s.· ·A. 
COMPANHIA NACIONAL PNt.A. FAVORECER A ECONOMIA. - CAPITAL RfAUZADO CR$ 20.000.000,00 

SEDii SOCIAl. I RUA CA ALFANDEGA, ""I - R10 OE JANEIRO 9 o 4 
CARTÃO DE ,QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES DO TiTULO N: .... .,. ...... 3.5.~ .................... . 

MENSALI DAOE CR$ .. Cr .• $_5_Q.;Q.Q..,... . ·.. .: ...• 
Snr ..... ~l. .... M'Q!Wf.Q~1'Q.. __ -'--·--·---·--·-.. --c:.,." ................... ~.';" ......... - ... ~ ..... -'-----····-··•·· ..... :.Q_AL __ v. ........ ,c 

•t,o Janeiro t.o Fevereiro !,o Março· !.o Abril ·'!~o Maio l.o Junf!o 

* * * * 1C * 
* * * * * * 

* * * * * * .... 
I!) 

I· 1.o Julho l.o·Agôsto !.<1 Setembro cn !.o Outubro l,o Novembro 1.~ Dezembro .... 
I ~~ r* . *· ~ -\1. * ~ 
. ·-;'t * ~~~ Y'l. _).~ /(' A ~ ... ... .. v 

I . ' . 
:X 

* 
.•. , ,., .. ~ ... 

i' ~( ~ , .... ~ 
;Jy_'-<.. 'r" 

l. 
l: '•'• 
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Novembro de 1980 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) Sexta-feira 18 7311 

SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO• S. A • . -~ , .. C9!1 HIA. NACIONAL PARA FAVORECER A ECO\I.OMIA. - CAPITAL atALIIADO CR.$ 40.000,000,00 

.y A• RH/ SEDE sociAL: RUA DA ALU.~. DEGiA .n - RIO DE JANEIRO · ~ 1 . . m.;; .-. . ·~ o 35890!~1' 
cARTÃO rJ~ QUITAÇÃO DAS MENSALIDADp DO TITULO N .................................................... . 

I; . . "·- ;1!:50 CO .I 
~ /:. MENSALIDADES CR!>r: ........ ~ ........................... .. 

Sr .•. :~~--~RP. ~ .... .!.S?~ ..... _· ............ _ ........ --.. ·---~---ll···.: ...... , ................ - ............... , .. _ .... Q ... tL.t.. .. - ............................. . 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:_... A men~olldcda deverá ser PotJO odiorUodom;:onte,, Isto 6, no dlo"J.o do t:~,o- ~.ou. o m_ol-s tordor,"denti-o do pM:zo 

·e'lfipolodo nos Condiçôcs Geral!- lmpu~·uos no vcno c.h:_s titule», evitando assim ~ue o titulo lneorro nas t:Onc.qqucnr:IOS nela-s prcv•stas. 
tsta "Cortõo recibo", que não due f•t '?•ura~ d~ que~lquor espétl11, lu:o em podar do portador do titulo, e, cantcró 0'5 quitações dos ml!nsolidadcs, 

com a rubrico do rece-bedor outorl%odc.'l a o c_or•mbo oftclol do Socl~dodo~. : •· 
A• .c6branços pela: Sod~od• não 1&0 obrlgofórlos. 1' dev•r do pottlldor do titulo, sempre que ttlio fór procurado, reolfxar .. o pOtarrs•nto d'OI 

mensalidade dlnlt~Ment• ~ Soclc:dod• (ort, 9 do titulo). fi FORM. 3-A 60.000 • 4~53 
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Nonmbro de 1980 

• 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

SUL AM~RICA. CAPITALIZAÇÃO, S. A; 

_______ Sr .. J .. U J:1. Ü .. .M. \/.lU!. M,. O. 1-_Q, ... -------------------------------- --~~ 
-~O..h,JJ.'\J..k.'>,.~.---.. ,--.J:>"P""' -~ ......... , maior , re>idente---------------~-'-

----1\iõci&.;audadt'j(} -~~~1). ./ ~ ' , 

---fl...----~---fri~-~-----tP-4-XJ..!U.> .. \II.!SS:.!t:Ué~ portador do 

Titulo N.• •• 3.~.'i.:.'1..J:J.'i. ...... ----------------------------·-··--·_;_·-----Do valor- ?• 
______ ;;2_-:i.~:OOO,OO .............. , combinaçH":t, ... G.. •.. N. ... V ........ -;;------~--~----~ 
emitido ........ em ..• J'!..J.--~----1 19.3.9., .. -., com efeito desde __ _};._ / ... G. ..• l 19.3.?:: .. 

entregou o }' ~1,~!~ ~ o último CiJrt.Jo de quitação, efim ele ser feito -Â-----·'..u~------· 
.. l?~~--------------------------------------------- . -o--

-----------------------------------------------------
_./o.õ~-------,---s:. .... de ••• B2·~----------:._ de 19.5S: .. · 

------------~---C-·------------~ 
N. B. - Este· t<tlão deve ser devolvido -'O dgente no ato dtJ conclu~ão 

ÓiJ operéfçSo. 

Form. 2!j{}-10/XI T.-/:ifJ(jf/5-2-46 
S . .4. C. ~ (Para(, 'Portado~) 

....... .-- ~. 

_, 

S.xta-felra Z8 7313 
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Novembro de 1980 

MISA 

Presidente 
Luiz Viana 

1 •-VIce-Pr•sldente 
Nilo Coelho 

2~-VIce .. Pr~sldente 
Dinarte Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-S•cretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secr•tárlo 
lourival Baptista 

4•-S•cr•tárlo 
Gastão MüUor 

Suplent•• de Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 
Passos Parto 

COMISSOES 

Oiretor: Antônio Carlos de Nogu11ira 
Local: Anexo li ...:... Térreo 
Telefon~~s: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO OE C,OMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de SOuza 

local: Anexo 11 -Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelósio '(!eira 
Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
.3. Martins Filho 
4. José tins 

1. Evelásio Vieira 
2. leite Chave!'> 
3. José Rkha 

1. Jutahy Magalhães 
2. Affonso Comargo 
3. JÔão Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Silrgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quarto!õ·feiras, ài 10100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo~" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conote 
Více-Presidente1 Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mondes Canale 1. Raimundo Parente 
2. Jos6 lin& 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1, Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevldes 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO]';Al. {Seçào II) 

LIDERANÇA DO BlOé:O PARlAMENTAR DO 
PARTIDO 00 MOVIMENTO DE~OCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

Paulo Brouard 

Vice-Líderes 

Humberto Lucena 
Jolé Richa 

Marcos FrO"ire 
Mourb Benevidos 
Nelson Carneiro 
Oresh15 Qu&rcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce .. Líd•re,. 

Evelásio Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme Fon50ea - 21 1·3493 
Reuniõe!õ: Torç-as-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 

1,9-Vic~·Presidonte: Aloysio Chaves 
29-Vice-Prosiden~l!l: Hugo Ramo5 

Titulares 

1, Bernardino Viana 
2. Helvídio Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Quércia 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

Suplonte.t 

1. lenoir Vargas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4, Milton Cabral 
5.' Luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Limo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardo50 

Assistente: Paulo Roberto A, Ca.mpbs-- 2-H-3494 
Reuniões: Quartas-feiro!'>, às 10:00 horas 
local: Saio "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: -
Vice-Presidente: Lázaro Barboza 

Suplentes 

1. Martins Filho 1 .. José Guiomard 
2. José Sorney 2. Tarso Outra 
3. Pa_ssps Pôrto 3. Benedito Canela~ 
4. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Dalla 
5. Aff-onso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

liDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR 00 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbos Passarinha 

Vlc•-Líd•r•• 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino VIana 
Jos6 Uns 

lamento Júnior 
Moacyr Oalla 

Murilo Badaró 
Jutohy Magalhães 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lcizaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membro!'>) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 
4. Lenoir Varga-s 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1 . Roberto Saturníno 1. Jos6 Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quilrcia 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Neve5 
4. Pedro Simon 
Assistente, Francisco Guilherme Theos Ribeiro- 211-3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 hora~ 
local, Solo do Anexo "B" 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vii:e-Presidenta: Jutahy Magalhllos 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. Jo!'õé Lins 
2. Tarso Outra 2 Amon do Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloy!õio Chaves 4. Pedro fedrossion 
5. Aderbal Juramo 
6. Eunice Michilos 

1. Adalberto Sena 1. Mart::os Freire 
2. Evelásio Vieirci 2. Gilvan Roch.-:J 
3. Franco Montoro 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 0!00 h{> r a• 
toCai: SOlei do Anexo S" 

COMISSÃO DE FINÀNÇAS - (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice-Presidente1 Toncrodo Noves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Joào Lúcio 
3. Lomanta Júnior 
<b Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolõ 
6. Alberto Silva 
7. Ainafai·FiÚian 
ã. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mondes Canale 

1. Cunho Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
A. AmftMi ~ixoto 
s'., Pedro Si~o~ 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

·1. S~l~;!n~~ Oerzi . ~ ... 
.2. JJ!.!x..F.êr.og!'l~q_ .fJ.çJre: 
3. Jessé N-eiro 
-4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Man:os Freire 
3. lóxoro Barboza 
--4. José Ridto 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211·3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
~ocal: Sala "ClóVis Bovilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidenht: Lenoir Vargas 

Titulares 

1. lenoir Vargas 
2. Helvldio Nunes 
'3. MOrtins Filho 
4.. Moacyr Dalla 
.5 •. tvi~ Fer.nandR. FreirÇ: 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montoro 
2. Humberto tucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. ~~.u1ice Michi/es 
-4. Benedito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa- 211-3497 
Reuniões: Quintas--feiras, às 11:00 horas 
tocai: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO nE MINAS E ENERGIA - (CME) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares 

1. lui.z Cavalcante 
\2. Mihon Cabral 
3. Alberto Silva 
--4. Amon de Mello 

1. Oin:eu Cardoso 
2. hamar Franco 
•3. Henrique Santillo 

Suplentes 

1. AHanso Camargo 
2. JOão Calmon 
3. Jutahy Magalhlies 

1. Gilvan Rocha 
2. Roberto Sctumino 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.4~ 

Reuniõe.s: Quartas-feiras, lls 1 1 :00 horas 
local: Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomonto Júnior 
V~ee-Presidente~ Orestes Quórcla 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Mclgalhães 
7. lenoir Vargas 
8. Moacyr Dallo 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quérdc. 
3. Itamar franco 
4. Evandro Carreira 
5. lózaro Barbozo 

1 . Aftonso Camorgo 
2"': Evelósio Viêira 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
. 2. João lúcio 

3. Aderbol Juremo 
4. José Sarney 
5. Murilo Badarô 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
·local: Sala "R~ i· Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇ;i.O 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Send 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. JoCio ê:almon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Bodaró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

!.!sSj~ten!e: FsHiiD.Q~ ~br~hà'o '!~-~Ar~Jo. - 211·3~66 l 
Reuniões:· Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala ··"Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso· Outra 
19-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 
~-VICe-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulare$ 

1 ~ T ano Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Dorzi 
4. tomanto Júnior 
S. Mendes Canale 
6. Adérbal Juremo 
7. Afrr: .. Pinto 
8. Wnc.. •• Vargas 

· 9: JoSé Sorney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaws 
2. Podro Pedrossian 
3. ,_ f 

. 4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
--4. José Richa 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Novembro de'-1980 

1. Marcos Freire 
2. Mauro Bctnevides 
3. Leito Chaves 

~~~sistenfe: Leili:i Lfiivas Fério- Costa - 211!.497 
Reuniêes: Qua~:-~iras, eis 't1:00.horaS' 
Local: Sala "Ruy BOrbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 

-(Í membros) 

,COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
·Vice-Pr"'id~•= Henrique Santillo 

Titulares 

1. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
.4. José Guiomard 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique &Jntillo 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Dorzi 
2. Jorge Kalumo 
3. a.nodito Canelas 

1. José Richa 
2. Adalberto S.na 

Assistente: Lida Ferreira da Racha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NAOONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇ;i.O 

Presidente: Jorge Kalumo 
Vice-Presidento: Mauro Bctnovidos 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Pa,.-nto 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furfan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barrote 

3. Orestes Quércia 

~_ilitÍ(f1te..: :!f,~~~e.iiriºF dÔs S~n!~•- Camello -. ~1 1-349? 
aeuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIL - (CSPC) 

(7· membros) 

COMPOSIÇ;i.O 

Prosidente1 Evandro Carreira 
Vico-Prosicfento, Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo PaNnttl 
\ 2\-Luiz Fernando F~ei~i 
3. Bernardino Viana 
.4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. lózaro Barboza 

1. Affonso CGmorgo 
2.· Pedro Pedrosslan 
3. Aderbol Jurema 

1. O......Qu4tdo 
2. Ewlólio Vieira 

! :&~~-~~~~Rôéhã·=-.m_~ 
Reuni6osl Quinto .. feiras, às 9,30 horas 
Local. Sala "Ruy llarbosa" - Ànao II 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBUCAS - (CT) 

[l mernbros) 

COMPOSIÇÃO 

'Titulpres 

Presidenhh Benedito Flllrreira 
Vlce-Presidente: VIcente Vuolo 

.suplentes 

1. Benedito Ferreira· 1. Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÃ/UO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) 

1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. ló:zaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérda 

Assistente:· Mar;celino.dos-.Saritos CameUo- 211-34'99 

Relmiões: Terças-feiras, às 10:00 hora5 

local: Sala "Ruy Barbcsa" ~ Anexo 11 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Locah Anexo li -Térreo- 211-3507 

Sexta~reira 28 7319 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy - 211-351 O 
Mouro Lopes de Só - 211·3509 
Clayton Zonlorend - 211-3508 

q SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQUERITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cn.~z 
local: Anexo 11- Térreo - 211·3511 
Assistentes: 

Clizabeth Gil B. Vlanna - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Femandes- 211-.3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10·00 

HORAS 

Q9,3Q 

1Q,OQ 

10,30 

I hOO 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUYBARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal-4139 

C.S.P.C. 
Ramal-4154 

QUARTA SALAS ASSISTENTE c.e.c. ANEXO"B" seRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-4154 RUYBARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-4139 ROBERTO RUYBARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-4154 LEOA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal-4154 

seRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. 
Ramal-4139 

LEI LA 

ANEXO"B" 
<:.E. 

Ramal-3888 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
12,00 C.R. -FÁT.I/i\,1,1 

RUYBARBOSA 
Ramal-4139 

C.R,E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS .Ramal - 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seçio 11 
ANO XXXV- N• 156 SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi

dente, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N• 134, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e 
cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I• ~a Prefeitura Municipal de Mauã, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta 
e Um mil, qu3:trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA. naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta: Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi,. 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.- 135, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, a elevar, em Cr$ 122.090.354,00 
(cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqüenta e quatro cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Es,ado de Mato Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 122.090.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa 
mii, trezentos e cinqüenta e quatro cruzeiros), o montápt<; de sua dívida consolidada, a fim de, que possa contratar um emprésti
mo de igual valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso !3.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
H'!bitação ~ BNH, destinado ao financiamento da implantação \lo Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as con
cliç.ões admitidas pelo Banco Central do Brasil no ,respectivo prodesso. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 136, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar uma gleba de terras públicas, totalizando 31.971 ha (trinta e um 
mil, novecentos e setenta e um hectares), situada na Fazenda Porto Alto, no Município de Acará, aos adquirentes que 
menciona. 

Art. I' ~o Governo do Estado do Parã autorizado a alienar uma gleba de terras públicas, desmembradas da Fazenda 
Porto Alto, situada no Município de Acarâ, naquele Estado, com a ârea total de 31.971 ha (trinta e um mil, novecentos e setenta 
e um hectares), constituída de onze lotes rurais. 
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Parágrafo único. A alienação será feita aos adquirentes com posse mansa e pacífica, cultura efetiva e morada habi
tual, a seguir discriminados, conforme Processos protocolados sob n•s 147 a 154 e 156 a 158, de 1979, no Instituto de Terras do 
Pará - ITERPA. 

Antônio Miranda de Oliveira 
Francisco Miranda Cruz 
Rubens Francisco Miranda da Silva 
José Miranda Cruz 
Vicente Miranda Cruz 
Arthur Rodrigues da Silva 
Francisco Miranda de Oliveira 
Osvaldo Miranda Cruz 
José dos Reis Lopes da Rocha 
Joaquim Miranda Cruz 
Pedro Miranda de Oliveira 

2.910 hectares 
2.976 hectares 
2.214 hectares 
2.998 hectares 
2.976 hectares 
2. 996 hectares 
3.000 hectares 
3.000 hectares 
2.915 hectares 
3.000 hectares 
2.986 hectares 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 28 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

·SUMÁRIO 

l-ATA DA 195• SESSÃO, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1980 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Oficio do' Presidente do Supremo Tribunal Federal 

-cN• S/43/80 (n• 90/80-P/MC, na origem), encaminhando, ao Se
nado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordinário n"' 92.688·7, do Estado de São Pau
lo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 634, de 1"'-4· 75, do 
Município -de Rinópolis, do Estado de São Paulo, e não da Lei n"' 535/72, 
da mesma Municipalidade, proferido anteriormente. 

1.2.2 - Pareceres 

Referente às seguint'es matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 52/80 (n• 3.143-B, de 1980, na origem), 
que "dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 194Õ''. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 59/80 (n• 1.425-B, de 1979, na ori
gem), que '4altera o art. 19 da Lei n"' 5.698, de 31-8·71, que dispõe sobre as 
prestações devidas a ex-Combatentes segurados da Previdência Social". 

- Projeto de ResoluÇão n• 57/80, que transforma função prevista 
na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal. (Redação final.) 

1.2.3 - Relatório 

l~ à seguinte matéria: I 
- Veto parcial do Presidente da Repllblica ao Projeto de Lei do Se

nado n"' 267 /80-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federai a abrir 
crédito suplementar até o limite de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, 
setecentos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), e dâ outras pro
vidências. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Recebimento da Mensagem n' 315/80 (n' 547 j80, na origem), 
pela qual o Senhor Presidente da República. nos termos do disposto do 
art. 42, item IV, da Constituição, submete ao Senado proposta do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda para que a Prefeitura Municipal de Itajaí
SC, seja autorizada a realizar operação de crédito, para os fins que especi
fica. 

1.2.5 - Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 334/80, de autoria do Sr. Senador 
Cunha Lima, que introduz alterações no Decreto·lei n9 413, de 9 de janei
ro de 1969, que dispõe sobre títulos de crédito industrial. 

- Projeto de Lei do Senado n9 335/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre a atualização do salário sempre que o 
custo de vida sofrer aumento igual ou superior a 10%. 

- Projeto de Lei do Senado n• 336/80, de autoria do Sr. Senador Pe
dro Simon, que dispõe sobre privilégios assegurados às empresas de audi
tagem de capital nacional, e dâ outras providên~as. 

- Projeto de Lei do Senado n' 337/80, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que dispõe sobre o registro. funcionamento e atividades 
das Ordens Honoríficas, Dinãsticas e Nobiliãrquicas, e dã outras provi
dências. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Avaliação sobre o compor
tamento do Programa Nacional do Álcool - PROÁLCOOL. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Reivindicações dos pro
motores públicos e membros do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro. 

SENADOR HELV[DIO NUNES- Análise sobre a distribuição dos 
recursos do FINOR nos últimos cinco anos. 

SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre o movimento 
encet~do pelos suinocultores da Região Sul do País. 

SENADOR LJZARO BARBOZA - Deficiência do ensino no País 
e, em particular, no Estado de Goiãs. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Aduzindo novas conside
rações sobre os maleficios causados pelo fumo. 

SENADOR JOSE RICHA -Procedência das reivigdicações dos sui
nocultores do País. 

1.2.7 - Apreciação de matêria 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 57/80. Aprovada, nos 
termos do Requeimento n• 570/80. A promulgação. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n• 149j78 (no 5.721/78, na Casa de ori

gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a alie· 
nação de bens imóveis da Uníão, situado~ na ârea urbana de Guajarâ
Mirim, no Território Federal de Rondônia, e dâ outras providências. 
Aprovado. À sanção. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12/79 (n• 12/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da 
Nigéria sobre serviços aéreos entre seus respectivos territórios e além, con
cluído em Brasflia, a 10 de janeiro de 1979. Aprovado nos termos do substi· 
tutivo da Comissão de Relações Exteriores. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 31/79 (n' 32/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do convênio sobre transporte internado· 
nal terrestre, aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públicas e 
Transporte do_s Países do Cone Sul. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n"' 122/80, que autoriza a alienação de ter
ras públicas de propriedade da SUFRAMA- Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A. Votação adiada por falta 
de quorum. --

- Projeto de Resolução n"' 123/80, que autoriza a alienação de ter
ras públicás no Distrito Agropecuârio da Superintendência da Zona Fran-
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ca de Manaus - SUFRAMA, à Agropecuâria Dimonat Comércio e In~ 
dústria S.A. Votação adiada por falta de quornm. 

- Projeto de Resolução n9 124/80, que autoriza a alienação de ter~ 
ras públicas à Empresa Matei Agropecuãria SfA. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- Projeto de Resolução n• 130/80, que suspende a execução do n• 
17, c, do inciso II do art. 106 do Decreto-lei n• 5, de 15 de março de 1975 e 
o Decreto "N" n• 1.135, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de 
Janeiro. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 147/80, que autoriza o Governo do Esta~ 
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos}, destinado 
ao programa de investimentos do Estado. Votação adiada por falta de quo
rnm. 

- RequeriinentO ri9 541/80, de autoria do Sr. Senador José _Richa, 
solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c do ~egimentó Inter
no, para o Projeto de Lei do Senado n• 145/79, do Senador Itamar Fran
co, que dispõe sobre a localização, no território nacional, de usina que 
opere com reatar nuclear, e dâ outras providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 148/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuãria. Votação adiada por falta de quornm. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 73/80 (n• 3.598/80, na Casa de ori
gem), que cria o Quadro Permanente da Secret-ªrl-ª do Tribunal RegiOnal 
Eleitoral de Mato GrossO do Sul. e dâ outras providências. Discussão en
cerrada, em segundo turno, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Considerações 

sobre o movimento reivindicatório dos suinocultores do sudoeste do Esta
do do Paranã. Demissão do Ministro Eduardo Portella, da Educação e 
Cultura. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Memorial da Associação de 
Exportadores de Cacau da Bahia, denunciando tratamento diferenciado 
entre exportadores de a..IDêndoa e empresas associadas a grupos multina
cionais. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Possibiliades econômicas 
do Estado da Bahia nos setores energético, agrícola. pecuãrio e de mine
ração. Aproveitamento da estrutura disponível baiana no setor de cons
truções. 

SENADOR JAISON BARRETO- Reivindicações do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque - SC. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Paulo Brossard, pronunciado na sessão de 27-ll~SO. 

3- MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 195~ SESSÃO, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura 
PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E LOURIVAL BAPTISTA 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume - Eunice Michiles - Aloysio Cb_;1ves - Jarbas Passari-_ 
nho- Alexandre Costa- José Sarney- Bernardino Viana- f:lelvídio Nu
nes- Alrnir Pinto- Josê Lins- Maurício Leite- Aderbal Jurema- Luiz 
Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
Dirceu Cardoso -João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Ro
berto Saturnino- Lázaro Barboza- José Fragelli- Mendes Canal e-Af
fonso Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison 
Barreto - Paulo Brossard. 

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos -trabalhos. 

O Sr. }9-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/43/80 (n• 90/80-P/MC, na origem), de 27 de novembro do corren
te ano, encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 92.688-7, 
do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 
634, de 1• de abril de 1975, do Município de Rinópolis, do Estado de São 
Paulo, e não da Lei n9 535/72, da mesma Municipalidade, proferida anterior
mente. 

(À Comissão de COnStituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECER N• 1.174, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n.• 52, de 1980 (n.• 3 .143-B, de 
1980, na origem) , que "dá nova redação aos artigos 184: 
~e 186 do Código Penal, aprovado pelo n..creto-lei n.• 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Projeto sob exame, or!giná.rk> da Câmara doo Deputados, 
de ln:iclativa do Senhor Presidente da República, encamlnhado 
com a Mensagem n.• 220, de 16 de junho do corrente ano de 
1980, dâ mva rooação aos a.rt!gos 184 e 186 do C'ódigo Penal 
vigente. 

2. Na. Exposição de Motivos ao Senhor Presidente da Repú
blica, que acompanha a matéria, esclarece o Senhor Ministro de 
Estado da Justiça que atende ela "às normas adolla.d"-S pela Con
venção InternAcional sobre a PVoteção de Produtores de Fono
gramas contra a reprodução não autorizada de seus FonOgramas, 
concluída em Genebro.. a 29 de outubro de 1971, e p-romulgado no 
Brasil, pelo Decret~ n.O 76.906, de 24 de dezembro de 1975". 

3. As inovações do Projeto são as seguintes: 
1.•) o caput do a.It. 184 do Código Penal, que atualmente reza: 

"Art. 184. Violar direito de autor de obra literâr!a, cientifica ou 
a:rtistica: -Pena - detenção, de três meses_ a um ano, ou multa, 
de utn cruzei.ro a cinco ctU2eiro.s", passa a ser-: "Axtt. 184. Vlol3JI" 
direito arutoral: Pena - detenção de três meses a um 1a:IlO, au mul
ta de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 10.000,00". 

Como se vê, dâ-,se uma oonceltuação algo diversa, e maiS 
ampla, do delito tipificado no artigo, atualizruldo-se, ademais, a 
pana oorresponden te. 

2.•) No lugar do atual parâgrafo único, que diz: "Parágrafo 
único. Na mesma pe!la incorre quem vende ou expõe à venda, ad
quire~ oculta ou tem em depósito, para fim de. venda, obra llterá-
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!ria, cientf.ffca. ou artist!ca, pro<luzida com violação de direito 
autoral", dispõe o novo parágrafo V?: ._1

_' .§ _l.o Se a violação con
•lstlu na reprodução por qualquer melo, no to<lo ou em parte, para 
fins de comércio, sem autorlznção .expressa "do autor ou de quem 
o represente, ou consistir na· ;epro<lução de fonograma e video!o-
nograma, sem autor:lzação do pr:Jdutor ou de quem o repre.sen-
tante: Pena: reclusão de um a quatro anos e multa de ......... . 
Cr$ 10.0()0,00 a 50.000,0J", c<>mpleta.ndo o novo parágrafo 2.0 : 

<I§ 2.0 Na mesma .pena do parágraf1o anterior i:Q,corre quem vende, 
expõe à venda, introduz no País, adquire, oeulta ou t.em em depó
sito, par:a o fim de venda, original ou cópia de obr_a intelectual, 
fonograma ou vldeofonograma, produzidos com violação de direitD 
autoral''. -

Faz-se, .portanto, a amp!lação da tlplcidade e a atualiZação, 
com agravamento, da pena correspondeu:~. 

3.a) Qüanto -ao art. 186, "nos crimes .previstos neste capítulo, 
som·ente se procede mediante queixa, salvo quando praticados em 
prejuízos -de entidade de direito rpúbllc.o", que .passa a ser: "Art. 
186. Nos .crimes previstos neste capítulo somen_te_ ___ s·e _procede, me-
diante queixa, -$alvo _g,U~f!dO praticad~s em prejuízo de entidade 
de direito _públloo, empres·a públiüa, sociedade de economia mista 
ou fundação instituída pelo Podai Público, e nos .casos :prev'lstos, 
nos §§ 1.0 -e 2.0 ~.do a;rt._184 desta lei", explicita-se o conceito de 
entidade públ!ca, excluindo-se do p=e~d!mento mediante queixa 
os delltos tlp!f!cados nos §§ 1.0 e 2.0 do arLlM.~ 

Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, foi a matéria 
examinada quanto à oo.nstitucionalidade jur5dkldade e técnica 
U.g!sla.tim pela douta Comissão de Coílstltuição e Justiça d<wuela 
Casa, que a considerou irreprensivel sob tais aspectos, aprovando-a, 
ainda, no mérito. ~~ _ ~ ~ ~ 

Assim. à vista. do disposto no a.rt. 100, !tem m, letra b, n.0 1, 
combinado com o art. l,OO, !tem I, n.O 6, do Regimento Interno, 
cabe-nos, a.penas, o exame do mérl:to. . . - : -

Nesse particular, basta observar que o_ Pro}eto atuallza e con
ceitua melhor dispositivos importantes do Código Penal, tlp!f!
eando situações delltuosas que constituem- autênticos frutos no 
campo do direito autoral. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Proposição, por 
oportuna e conveniente, em seu mérito, cm a seguinte emenda 
que apresentamos: 

EMENDA N.O 1-CCJ 

Dê-se a _seguinte tedação: 

"A.rt. 1.0 

Art. 184. VIolar direito autoral: 
Pena: detenção de um mês a três anos ou multa de vinte 
a cem vezes o valor das ORTN (Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional)."~ 

Sala das Com.i.$_ões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercido -- Bernardino Viana, Relator - Leite 
Chaves - Aderbal Jure1na - Almir Pinto - Murilo Badaró -
Franco Montoro com voto em separado --_Raimundo Parente -
João Calmon - Helvídio Nunes - Moacyr Dalla.. 

VOTO EM SF.l'i\RADO DO SR. SENADOR FRANCO MONTORO: 

O nobre Senador Bernardino Viana, Ilustre relator da proposi
ção em_ tela, concluiu seu brilhante paree~r opinando pela sua 
~aprovaça.o. 

Pedimos v_ist_a __ do processo, com o fim de aprofundar o exame 
de ~lguns aspectos do projeto. 

O primeiro a nos chamar a s.tepção é o da muita. Aliás, diga
se de passagem, um dos fatores que levaram o Executivo a enca
minhar o projeto ao Congresso Nadonal foi justamente o do av!l
tamento da multa cominada pe>la lei penal vigente. A inflação 
amesquinhou de tal modo essa pena que ela está presentemente 
reduzida. a mn e clez cruz~Jros (art~ 184). Realm·en_te, a multa 
desapareceu. O prDjeto pretendeu atualizá-·la, aumentando-a para 
o mínimo de dois mil .e o máximo de dez núl cruzeiros. Entretanto, 
como vivemos em inflaçáJo: crônica há muitos anos e como e.erta
mente ainda viverem-o.~ muito mais. é fácil prever que, daqui à 
algum tempo, o leglslat.vo terá que -elaborar novo texto le.gal para 
corrigir o valor da multa. Melhor seria estabelecer deS<le logo 
outro critério que evitasse iol ccntlngêncla. O~ maJfa.dado novo 
Códig·o Penal, que não chegou a entrar -em vigor, previa a espécie 
í' instituía o sistema de dias-multa calculado com base no salâr:io 
mlnimo, reajustável agora ~emestralmente. É claro que não pode
mos adot•nr tal_ctitéri .. · ~F:'f'l:•s qnant.J :}. pena do art. 184, mesmo 
porque a Lei n.0 6.205, de 29-4-1975, descaracterizou o salário ml
nlmo como rator de correção monetária. To<lavla, como as atuall
zações monetárias atual!nente se fazem com blh'le nas ORTNs, não 

hav:eria ln-conveniente em fixar as multas c.om base nesses títulos, 
mensalmente ·reajustados. _ 

F.m fa·ce dessas considerações. o voto que ora temos a honra 
de_ trazer a esta ComissãO é. no: sentido da aprovação do projeto 
que se encontra pendente- àJe nossa deliberação, mas com a emenda 
que temos a honra de oferecer à deliberação dos nossos pares e 
que acompanha este voto~ 

EMENDA N.''fl C()J 

Art. 1.0 

Art. 184. Voolar direiw autoral: 
Pena:· detenção d_e _ ___l.l_m_ mês a três anos ou multa_ de vinte a 

cem vezes o valor das OJI.TN (Obrigações Jl.eajustáve!s do Tesouro~ 
Nacional). 

Sala das Comissõ-es, 26 de nov.embro de 1980. - Franco ~lon~ 
toro. · 

PARECERES ro<os I.l75 E !.176, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei d~ Câmara.n.0 59, de 1980 (na 
origem n.0 "1.425wB, de 1979), que "altera o art. 1.0 da Lei 
n.o 5.&98, de 31 de agosto de 1971, que dispõe sobre as 
prestações_ devidas a eX:wcomba~entes segurados da Previ~ 
dência Social". 

PARECER N.0 1.175, DE 1980 

Da Cõinissão- de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves 
o projeto em- exame, originário da Câmara (los Deputados, visa 

a reduzir de 5 am)s de ida-de, fixado pela Lei Orgânica da Previ
dência ·social, quando ~·e tra'ta.r de aposentadoria ' 4por velhice do 
segurado .ax-combatente, como tal o definido pela Lei n.0 

_ 5.315, 
de 12 de setembro de 1967". 

Em decorrência do mandamento .constitucional expresso .no 
art. 197, o ex-combatente, participante da última guerra mundial, 
tem asse-gurado o direito de aposentar-se após 25 anos de serviço. 
Foi uma medida tomada, entre. outras, pela Pátria agradecida, em 
.rec:mhecimento à bravura daqueles que combateram no campo de 
batalha ein defesa da causa da lib.erdade. 

Suc.ede, porém, como acentua o Autor da proposição, persiste 
um'a obrigação do País, "de cunQ.o legal e moral", de amparar esses 
brasileiros .. Nesse sentido, e adotando o mesmo critério da_ lei 
citada, o projeto busca reduzir a faixa etária de aquisição do direito 
à apo::entadoria por velhic.e aos 60 anos, no caso de segurado do 
s.exo .masculino, e 5·5 anos, se do se~co feminino. 

A proposição nos parece cot;rente e justa, pois, -se reconhecido 
pelo Estado o direito à redução da ·aposentadoria por tempo de ser
viço, as mesmas razões hão de prevalecer para a aposentadoria por 
velhice. 

Além do mais, -deve ser levado _em conta que o ex-combat-ente 
não deve ter seu limite médio de vida a~erido pelo comum dos ci
dadãos -b1~ãsileiros, como lembra muito bem o -Autor do projeto, 
em faCê do grande desgaste físico sofrido na guerra. Assim, a idade 
de 65 _anos, prevista na Legislação Geral da Previdência, não d~v·~ 
prevalecer para esse tipo especial de .segurado. 

Ante essas considerações, manlf·estamo-nos pela aprovação do 
proj-eto. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - Helvídio ~u~es, 
Pre::fdente - AJoysio Chaves, Relator - Jutahy Magalhaes -
Raimundo Parente - Lenoir Vargas - Moacyr Dalla. 

PARECER N.0 1.176, !)E 1989 
·-·· .. 

Relator: Senador .Jorge Kalume 

Sob exame da Comissão de Finanças o Projeto de L~i da câ.:.. 
mara, de autoria do ilustre Deputado Alípio de Carvalho, q_u_e altera 
o art. J.O da Lei n.0 5.ô9S, de :n de agosto de 19~1, que dispoe sobre 
as prestaçõ-es devidas a ex-combatente segurado da previdência 
social. 

Justificando sua proposição, destaca ? autor: 

"O preSeilte projeto ___ de lei, -ao alterar o art. 1.0 da Lei 
n.0 5.698, de 31 de agosto de lll71, que "dispõe sobre as 
prestações_ devidas a ex-combatente s-egurado da Previ
dência Social e dá 01.1tras providências", tem por objetivo 
conceder aos' nossos ex-cOmbatentes da Segunda Guerra 
Mundial o direito à aposen tador!a por velhice aos 60 (ses
senta) anos de idade para o segurado do sexo masculino ... e 
55 (clnqüenta e cinco) anos de idad-e, para o do sexo 
feminino. 
Alguns benefícios foram concedidos, no decorrer dos anos, 
aos ex-combatentes da Segunda Grande Guerra, porém, a 
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nosso ver, atá h()j_e não se· a-s&egurou, a tão valorosa classe, 
uma série de outras vantagens que ela está a merecer, 
dentre as quais se inclui a que este projeto pretende esta
belecer. 
Cabe aqui recrordar que os componentes da )!'orça Expe
dicionária BrãSHeira foram justamente aqueles considera
dos plenamente sadios para combaterem nos campos de 
batalha pela causa da llberdade. 
Desse modo, continua o Pais com· uma obrigação de cunho 
legal e moral em ampará-los dentro daquilo que for pos
siv·el. A Pátria resgatará da dívida contraída uma parcela 
apenas. 
Cumpr-e notar __ que muitos desses homens tém se mantido 
trabalhando à custa de grandes esforços físiCos e mentais. 
Todavia, mesmo aqueles que voltaram aptos, já na faixa 
etária entr-e os cinqüenta ·e cinco e sessenta anos de idade, 
se sentem muitos alquebrados em raz'ão dos desgastes pro-· 
vocados pela guerra e também pelo gra:nde esforço em con
tinuar trabalhando para se sustentar-em e aos seus. 
Dai a razão do pr-esente projeto de lei que, com justiça, 
busca apenas diminuir, em cinco anos, o limite de idade 
para que o ex-combatente possa .se aposentar por v-elhice. 
Assim, sendo, o ex-combatente do sexo masculino segurado 
da Previdência SOcial teria <iir-eito à aposentadoria por ve
lhice aos sessenta anos de idade, e o do sexo femi~inp, aos 
cinqüenta e cinco anos, ao invés de, respectivamente, aos 
sessenta e cinco e s,essenta anos de idade, conforme vigora 
atualment·e." 

Na Câmara dos_ D~putados, a iniciativa mereceu pareceres fa
voráveis das Comissõe·s de Constituição e Justiça, . de Trabalho e 
Legislação Social e d·e Finanças, sendo aprovada em Plenário, na 
sessão de 2 de outubro último. 

A proposta estabelece o_ mínimo de 6ú (sessenta) contribuições 
t::revidenctárias mensais e assegura o direito à aposentadoria por 
velhice aos 60 (sessenta) anos para o homem e ao.s 55 (cinqüenta e 
cinco) anos para a mulher. 

o projeto tem toda a procedência, reoonhecendo a Pãtria, atra
vés de Lei, um direito àqueles homens e mulheres que, arriscando 
a própria vida~ lutaram bravamente em campos da. Europa. 

Trata--se de providência legal de grande just~ça, que merece 
todo o nosso apoio. 

SOb o aspecto financeiro, nada temos a opor ao projeto. 
A vista do exPosto, manifestamo-nos pela aprovação do Pro

jeto de Lei da Câmara n.0 '59, de 19'80. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1!l80. ~ Cunha J.ima, 
Presidente - ,Jorge Kalume, Relator - Affonso Camargo - Rai
mundo Parente - Jutahy Magalhães-- ViCente Vuolo - Amaral 
Peixoto - Tancredo Neves - Teotônio Vilela. 

PARECER N• 1.177, DE 1980 
t'Da Comissão de Redaçãol 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 57, de 1980. 
Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A comlssão apresenta a redação final do Projeto _de Resolu

ção n.0 57, d-e 1980, que transforma função ·prevlsta na lotação 
do Gabinete do Presidente do Senado Federal. 

Sala das Comissões, 28 de novembro d~ 1980. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Card"Oso, •Relator -~aldanha D-el"Zi. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.177, de 1980 

Redação final do Projeto de Resoluçãc n.0 57, de 1980. 
Faço .saber que o Senado Federal aprovou, e eu;-- Pre-

sidente, nos t~rmos do art. &2, item 3.0 ,do Regim·ento Interno, pro
mulgo a segumte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1980 
Transforma função prevista na lotação do Gabinete 

do Presidente do Senado Federal. 
O senado Federal re.solve: 
Art. 1.0. É transformada na funç·ão de Coo~d-enador de Pu

blicações Especiais, FG-1, uma das funções de Subchefe de Ga
binete, ;previstas na lotação do Gabinete do Presidente do Senado 
Federal, na forma do art. 337 da Resolução n.0 58, d•e 10 de no
vembro de 1972. 

Parágrafo único. Ao Coo_rdenador de Publicações Especiais 
compete: elaborar e encamii.thar à Presidência o programa edito
rial a cargo do Ga'binete; coordenar e desenvolver o acompanha
~ento das atividades referéntes à edição de obras do intm;esse do 

Parlamento, aprovadas pelo Presidente, manter entrosamento com 
o CEGRAF e com especialistas e ins·tituições de ,p·esquisa, visando 
a boa execução das tarefas que· lhe são afetas; e executar outros 
t.rabalhos correlatas determinados pelo Presidente. 

Art. 2.0 A Sul:isecretarJa do Pessoal, na republicação do Regu
lamento Administrativo do Senado, .aprovado pela Resolução n.0 58, 
de 10 de novembro de 1972, executará as alterações deco.rrentes 
desta Resolução. 

Art. 3.0 Esta Resqluç-ão entra _em vigÕr na data de sua pu
blicação. 

Art. 4.0 Revogam-se- as dislposições em contrário. 

RELATÓRIO N• I, DE !980 (DF) 

Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Veto Parcial 
do P:rcsidente da República ao Projeto da Lei do senado 
número 267, 6.1e 1980 (DF), que autoriza o Governo do Di-s .. 
trito Federal a abrir Cl'éditos suplementares at,á o limite 
de Cr$ 4. 717.500 .GOO,~O (quatro bilhões, setecentos e dezes
sete milhões e quinhetos mil cruzeiro(:;) e dá outras provi
d(ncias. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

O Senhor Pres!dente da Rep.úblfca, nos- termos dos. arts. 5n, 
parágrafo 1.0, e 31, item IV, da Constituição Federal, decidiu 
':etar o art. 5.0 do Pr·o.Jeto de Lei C.o Senado n.O 267, de 1980' (DF), 
que autoriza o G.:Jverno do Distrito Federal a abrir créditos suple
ruentares até o limite de quatro _bilhões, s-etecentos e dezassete 
milh6es e quinhentos mil cruzeiros e dá outras prov:d_ência:J. 

São os seguintes os dispositivos constitucion:üs em que se· apóia 
o Chefe do Governo, para vetar parcialmente o Projeto em refe~ 
rência: 

"Art. 59. 

§ 1.0 Se o Presidente da República julgar o projeto. no 
todo ou em _parte, inconstitui·onal ou contrário ao jnteress.e 
público, veta-lo-á, total nu parcialmente, dentro de quinze 
dias úteis, contados daquele em que o receber, e comuni
cará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senad·o Federal o,; motivos do veto. Se a sancã.o fJ.r negada. 
quando estiver finda. a sessão legislativa, o- Pre.sidente da 
República publicará o veto. 
"Art. 81. ~.Compete plivativamente ao Presidente da Re
pública: 
IV - vetar projetes de lei." 

Por conseguin,te, o Chefe do _Governo dec_idiu vetar, parcial
mente, o Projeto de Lei do Senado n.0 267. de 198J !DF), por con
siderá-lo inconstitucional, na parte vetada, uma vez que - con
forme assinala nas razões do veto - compete, de forma exclusi ... 
va, ao P·residente da República, a· iniciativa de leis que d!sponhain 
sobre matéria financeira, criem cargos, funçõe.} ou empregos públi
cos ou aumentem vencim·entos ou a d_espesa .pública (art. 571 I e li 
da Constituição vigente). 

Como razões para a impugnação feita, expõe a Mensagem 
número 430, de 12 de novembro em curso, da PresiQ.ência da 
República: 

"Citado dispositivo. (art. 5.0 do PLS n.0 267, de 1980 - DF) 
que se incluiu no Projeto por.fo-rça de emenda, instituindo 
para o Governo do D:Strito Federal encargo financeiro em 
tema de remuneração de pessoal, sem que lel de iniciativa 
do Presidente da República o propicie, constituiria prece
dente incompatível com -o princípio do artigo 57 da Cons
tituição Federal. 
Ademais, dar-se-Ia solução particular e imprópria p.na o 
problema de perda do p.oder aquisitivo de vencimento.s, 
CÇJ~templando, com o abono, apenas um~ parcela dos ser ... 
vidores do complexo adm!n!.stllativo do Distrito. Federal, 
sem correspondência eom o tratamento dispensado pela 
União e pelas demais unidades federativa.s a reu pes:"oal. 
cuja remuneração se corrigirá, adequadamente, mediant-e 
reajuste geral. 
Estas, as razões que me c-ompelem s, vetar parcialmente o 
referido Projeto de Lei e que ora submeto à elev?tda c-cnsi-' 
deração <:!os Senho_res Membros do Senado Federal." 

Ante o exposto; considero os senh"Jres Senadore.1 devidamente 
informados e, por conseguinte_ em condições de jul,gar o Veto Par-. 
ela! do Presidente da Repúblia, ao Projeto de Lei do Senado 
número 267, de 1980 (DF). 

Sala das comissões, 27 de novem.Q.ro de 1980. - L-ázaro Bar
boza., Presidente em exercício - Passos Pôrto, Relator - Moacyr 
Dalla - Adalberto Sena - Affonso Camargo - Saldanha Del"'li 
- Murilo Bairaró. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n~ 315, de 1980 (n~ 547(80, na ori
gem), de 27 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do disposoto do art. 4'2, item VI, àa Consfituição, submete' ao Sen..~dc 
proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que a Prefeitura 
Municipal de Jtajaí - SC. sej~ autoríúdã a realizar operação de crédito, 
para os fins que e-specifica. 

A matéria será despachada à~ Comissões de Economia. de Constituição 
e Justiça e de Municípios. 

. O SR. PRESlDENTE1(L·Jurival Baptista) -- Snbrc a mesa, projctos de 
le1 que sclo lidos pelo Sr. 1~'-Secretário. 

São lidos os segubues 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 334, Dr: 1980 

Introduz alterações no Decreto-lei n9 413, de 9 de janeiro de 
1969, que "dispõe sobre tftulos de crrdtto industrial". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O Decreto~lei n9 413, de 9 de janeiro de 1969, pássa a vigorar 
com as seguintes modificações: 

"Art. 17. O crédito pela nota de crédito industrial tem privilé~ 
gio especial sobre os bens discriminados no art. 1.563, do Código 
Civil, cedendo apenas à preferência dos créditos de natureza traba
lhista na foi'ma prevista em lei." 

"Art. 22. Antes da liquidação da cédula, não poderão os bens 
apenhados ser removidos das propriedades nela mencionadas, sob 
qualquer pretexto e p.sra onde quer que seja, sem prévio consenti
menti> escrito do credor, salvo quando se tratar de execução por cré
dito preferencial trabalhista. 

"Art. 57. Os bens vinculados à cédula de créd!to industrial 
não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do cmi· 
tente ou do terceiro prestante da garantia real, salvo se a dívida 
referir-se a crédito preferencial trabalhista, cumprindo a qualquer 
del~s denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da 
diligência, ou a quem a determinou, sob pt:na de responderem pelos 
prejuízos resultantes de sua omissão." 

Art. 2'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Y Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Vários dos dispo~itivos da Consolidação das Leis do Trabalho, assim 
como de diplomas legais extravagantes, dão ao crédito de natureza trabalhis~ 
ta ou crédito em favor dos empreg2dos, preferência sobre todos os demais 
créditOs (vejam-se, a r-espeito, os arts. 144. 350, 449 e 768, da CLT, bem como 
a Lei n9 4.839, de 18 de novembro de .1965. o Decreto-lei n'i' 192-, de 24-2-67, e 
o Decreto-lei n., 585, de 17-7-69, além da Súmula 227r do Supremo Tribunal 
Federal). 

Entretanto, o Decreto-lei n9 413, de 9 dejaneÍro de 1969, que criou títu
los de crédito industrial, dentre eles a nota de crédito industrial e a cédula de 
crédito industrial, pretende, através de seus artigos 17, 22 e 57, que os créditos 
decorrentes de qualquer dos documentos acima referidos guardem preferên
cia absoluta sobre todos os demais créditos. Pretende, mais. que, quando haja 
penhor-a -oe.--seqHestra-f}GF-i-Aadimplemento- de -um dos documentos aqui refe
ridos, excluída fique a possibilida.de de utililação doS bens vinculados à ga~ 
rantia respectiva para qualquer fim, ainda que se trate da cobrança de uma 
dívida trabalhista, por exemplo. 

Tais dispositivO-S, além de evidentemente pretensiosos, eis que querem 
dar à garantia do crédito indust'rial constituído nos termo~ da legislação refe
rida a condição de reserva absoluta, conflitam abertamente com outros da le
gislação trabalhista consolidada e de lei~ esparças como as já mencionadas 
atrás, sem os terem revogado expressamente. 

O fato é que, na prática, muitas rci:lamatórias trabalhistas, já em fase de 
execução. têm sido suspensas ou por qualquer modo tornadas ineficazes, com 
reai;; prejuízos para os reclamantes, em r::i:iãiY de providências de creCores 
bem mais aparelhados e poderoso-;. além de esp<!rtos (bancos, geralmente) 
que, atravi::s de emb\!fgo~ uu- mc-did:u; judiciais com a mesma força, acab~m 
obtendo o 'illbre~tam;;onto ou a Im::-terg:.1çê"o dr.fini1ivii éos dirdtos de simp:es 
trabalhadores 

Por t::>to que nos parecem indispensáveis as atteruç(les aqui pmpostas ao 
Decreto· lei n" 4!3, de 9 dc:::jaileiro de 1969. Elas Yisam C"i..."~!lSign::~r. na prf.pría 
legislação conct:rncnte aos !ítuíos de crédito industrial, que esse crédito, uma 

vez constituído, tem pref~rência sobre tudo, menos sobre os cálculos prcfe
renciars de natureza trabalhista. 

Sala da!i Sessões, 28 de ncvembro de 1980. - Cunha Lims.-

(ÀJ Comfssõf:.s _de Co_r.stf:uicào e Justiça, àe Legf·;/aça-.,.~ Soda/ e 
de Ecor.omla. 1 

PROJETO DF. LEr DO SEJ'\ADO !"'lj'ç 335, OE 19~ft 

Dispõe sobre 2 atua!b:eção do ~aíárlo '*"mp1·e- (!Uf' ~) cu~t~.> de- vide 
-- sofrl?r gumc·f!to igual o!J supednr a !0% (dez píH l;:l''!tc '· 

O Congrr:sso _t-Iac-ional dc.:-reta~ 
Art. 1~ Acrc:scerrte-se ao art. J9, da Lei nt> 6.708. dt;; o:>.tubro de- 1979, o 

seguinte: 

.. Parágrafo único. A Correçã"o de. que trata e:ste artigo será de
vida quando, em períodc- de tempo inferior, o !ndice Nacional de 
Preços ac Consumidor (!NPC) registrar elevação 'gual ou superior 
a dez por cento:• 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em conffár1o. 

- J ustificaçio 

O atual _sistema de reajustamento semes~rat dos saiârios representa ine
gável progresso em relação ao sistema anterior, que estabelecia· a revisão 
anual. 

Mas os fatos estão revelando aspectos negativos do regime vigente, que 
pode e deve ser aperfeiçoado. 

Realmente, com a inflação anula~da ordem de 100%, os salários sedo 
majorados de 50% no fim do semestre, Esse aumento elevado irá acarretar 
brusca elevação dos níveis de_inflaçào e preços. 

E, de outro lado, durante seis. meses, os ~salariados terão sua remune~ 
ração progressivamente corrolda. 

Mais justo e de caráter antiinf1acionãrio será o sistem·a de reajuste auto
mático dos salários, sempre que a inflação atingir 10%, a contar da data de 
sua última fixação. 

Esse r-eajuste automático terá caráter antiinflacionár!o, porque a inflação 
deixará de interessar àqueles que a prornowrr. ~dela se benefici.êi.m. As empre
sas que elevam o:o; preços são as mesmas que pagarão a elevação dos- salários. 
Nessas condiç-ões, a elevaç5o automática dos •ralãrios, sempre que o índice de 
preços atingir a 10%. atuará como mecanrsmo- psicológico de contenção da 
inflação. Esta perderá seu atrativc· corno elemento de concentração de renda. 

E os assalariados terão sua remuneração prontamente corrigida, ao invé~ 
de serem castigados durante seis meses com a progressiva corrosão dos seus 
salários. O reajuste automático é, assim, _a forma efetiva de defesa do traba
lhador, porque impedirá que a inflação recaia maciçaníente sobre os assala
riados. 

O sistcm_a propo~to vem sendo aàotado na França e em outros países, 
com efetivos resultados no combate à inflação. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de l980. - Franco Montoro. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 336, DE 1980 

Dispõe so~r• privilégios assegurados h empr ... s de audltaeem 
de caPit3i"-rl3doiiil: C -d~(õu-t:ras -j)fõVldêOd3S.- - --- ------ -

O Congresso ~acional decrc;ta: 
Art. i9 As empresas públicas de economia mista ou subsidiárias dessas 

bem como as fundações de direito público ou dotadas pelo Poder Público so· 
mente poderão ser aurlitadas por sociedades de capital nacional, domiciliadas. 
no País. 

Parágrafo único. Ressa!vs.~se o caso de inexistência de Ci!tpre!a. nado
na~ especializada no controle contábil/financeiro da sociedade a ser at:.ditada; 
nesse caso, o contrato de audit<.""~ria terá de ser aprovado pe:!o Senado Federal, 
mediante proposta, jus.tificada pelo Ministro de Estado ao qual esta sociedE.~ 
de estiver subordinado ç parecer do Tribunal de Cont.as da União. 

ArL 29 As empre'ias de auditoria de capital nacional te-.rão, it;u~lrnentl!t 
pfefl!têneía, ·em igu2!dade de condições. para ~;on!r<::~te.ç9.o púr ~rr:pr~a!- pri~ 
vad~ts, dominadas ou não por capital nac!cntiL 

Art. 3~ Consíê_era~se emp-:-csa de .audito....J.a de capital nacicnsJ aquela 
organizada segundo as !'=lS b-rr;s!leiras, rc:gis.tra-ia:i tVJ res.pr.C'ÜVO Conge\'"tr.· Re
gional de Comahilldade: domicili2.da no Bra:t!l .: controlada por p:..s~oa (g) 
nacional (is) de direito prívado. 
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Art. 4' Contratada auditagem de empresa de capital nacional, meneio· 
nada nos arts. I' e 2' desta Lei e enquanto durar o contrato, ~ vedado à socie-
dade de auditoria: ~ 

a) alterar as condições estruturais, dispostas no art. 3•, sem pr6via au~ 
dimcia do Senado Federal; 

b) fundir·se, associar~se ou interligar·se a empresa transnacional ou es· 
trangcira de mesmo objctivo social; 

c) sublocar os serviços objcto dos privil~gios ora estabelecidos. 
Art. St As empresas de auditoria nacionais, transnacionais ou estran· 

geiras slo obrigadas, igualmente, a: 
1-observar cm seu segmento definidor a proporção de 2/3 de cidadlos 

brasileiros, legalmente habilitados, perante o Conselho Regional de Contabi· 
lidade, para o exercício dessas funções t!cnicas; 

II - manter absoluto sigilo sobre a natureza, situação, conjuntura eco· 
nômica e procedimentos da empre!a contratante de seus serviço; 

III - prestar esclarecimentos e trasmitir informações, sub jlducla, aos 
órgãos de fiscalização financeira do Congresso Nacional, quando provoca
das; e 

IV - eximir-se de qualquer a"ociaçi!o supranacional que implique na 
divulgação nilo autorizada dos informes previstos no item n, acima. 

Art. 6• Ressalva-se da vedação constante do item IV do art. ·5• desta 
Lei as associações, a nível' técnico, que impliquem a aquisição e transfuí!:ncia 
de tecnologia especifica e aperfeiçoamento do padrão de anAlise da empresa 
nacional. 

Art. 7• As empresas de auditoria que operam no território nacional, 
ejou que auditarem empresas brasileiras domiciliadas no exterior ficam res. 
ponsâveis perante a Lei, por crime de perjúrio, no caso de informações, eco· 
nômicas não autorizadas no País ou fora dele. 

§ 1 • O crime e considerado de açilo pública, cabendo ao Minist~rio 
Público, civil ou militar, o inicio da ação. 

§ 2'> Quando a prestação de informações sobre empresas privadas, de 
capital nacional, transnacional ou estrangeiros, implicar prejuízo As contas 
nacionais, o principio estabelecido no§ anterior tambem e auto-aplic!vel às 
empresas de auditoria, naCionais ou não. 

§ 3• Fica eleito o foro brasileiro para prosseguimento da açlo, devendo 
a empresa brasileira ou a empresa nilo·nacional ser representada por advoga· 
do brasileiro, legalmente habilitado. 

§ 4• As ações de que trata este artigo serão instruldas, na fase de levan
tamento, perante o Conselho Administrativo de Defesa EcC\nômica - CA· 
DE. 

Art. 89 Os contratos de auditoria, celebrados no Exterior, por empresas 
domiciliadas no Brasil, terão pr~via aprovação do Senado Federal, ao qual o 
respectivo Ministro de Estado justificarâ as razões da escolha e o refugimento 
aos provilegios '?ra estabelecidos para a empresa nacional. 

Art. 9'1 O Poder Executivo baixarâ Decreto no prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, regulamentando esta Lei, inclusive no que tange aos registras no 
Banco Central dos serviços pagos ou recebidos no Exterior, bem como à 
publicação de atos pelo CFC e CRCs. 

Art. I O. Esta Lei entrará cm vigor no exerci cio fiscal que seguir ao de 
sua aprovação. 

Art. II. Revogam-se as disposições em contrArio. 

Just!Rcaçio 
Impõe-se que se ordene o processo de fiscalização dos atos sociais e fi

nanceiros das empresas domiciliadas no País que aqui operem ou o façam no 
Exterior. Em termos macroeconômicos, sua contribuição para o acerto das 
contas nacionais pode ser relevante. 

2. Outra forte razão que milita em nosso apoio ~a ocupação de amplo 
segmento profissional por pessoal t~nico brasileiro. Consolida-se mercado 
de trabalho especifico e evita-se a sangria de preciosas divisas fortes. Face li 
Lei nt 6.404, a auQ.itagem passou a .. ser atraente campo de atividades para o 
universitârio nacional. 

3. Nilo menor dtslderatum é o de evitarmos a divulgação indevida de 
informações sobre a conjuntura empresarial do País. 

3.1- Não é desconhecido que as empresas nilo-nacionais sentem-sedes
compromissadas com o planejamento brasileiro; 

3.2- Nas Universidades americanas,~ comum encontrar-se listagtem de 
serviços oferecidos por empresas do tipo que operam no Brasil, no tocante a 
informações econômicas, conhecidas nos procedimentos de auditoria; 

3.3 - Embora microeconômicas, essas informações notadamente no 
caso de uma PETROBRÁS ou de um Banco do Brasil (at6, hã pouco, audita
do por Price, Waterhouse), ou da IMBEL essas informações assumem con~ 
tomo macra:, dada a densidade operacional e a dominação estrat~gica setorial 
dessas emp~_s. 

4. O Projeto de Lei pretende atribuir privil~gio a pessoas nacionais. 
Nada mais legitimo, não ferindo direitos e prerrogativas, ~constitucional e 
legítimo. Aos poderes da Nação compete criar ou ampliar o espaço social 
para os cidadãos nacionais. 

5. Por outro lado, o País se defronta com serias problemas no campo 
profissional. A importação de .. caixas pretas" estreita o mercado de trabalho 
c agrava o subemprego. e o que traduzem os ditos e atos mais recentes. 

6~ Os Sindicatos não só do estado, como do resto do País, têm,. repeti· 
das vezes, denunciado o fato da '6 invasão" do mercado de trabalho de audito· 
res por cidadãos não· nacionais. Sobre con$tituir generoso favorecimento (im
portação do desemprego alienigena), implica na expulsão do elemento naciri· 
nal, recusa de oportunidades e conseqüente diminuição do produto nacional 
gerado. 

7. Nilo é desconhecido, também que o setor serviço ~ rcsponsAvel pelo 
envilecimento de nossas relações de troca. Em 1979 pagamos USS + 2 bi, so· 
mente da soma líquida desses agressos. Estanca, em parte, sangramento, ~ ato 
patriótico e de interesse governamenal. Para não se dizer que a Oposição não 
colabora, af estâ fórmula - sem pretensões miraculosas - de diminuir os 
percalços de nosso Balanço de Pagamentos. 

· 8. O Projeto interessa a todos: 
a) a juventude universitário encontrará maiores estímulos à opção pro· 

fissional, no campo da auditoria; 
b) a empresa nacional terá o compromisso de fidelidade das sociedades 

auditantes e recomendações perfeitamente acordes com a preservação dos in
teresse nacionais; 

c) o Governo poupará divisas e aumentará a oferta de empregos, sobre· 
tudo no segmento qualificado, que constitui ponto de estrangulamento dos 
mais notáveis; e 

d) o mercado de trabalho nacional receberá correções das distorções que 
significam a pletora de trabalhadores semi ou não·qualificados mascarando o 
cumrpimento da uLei dos 2/3", quando o segmento mais significativo fica 
para os de fora. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1980. - Pedro Simon. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Re
lações Exteriores.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 337, DE 1980 

Dispõe sobre o registro, fundonamento e oth1dades das Ordens 
Honorificas, Dinásticas e N oblllárqulcas, e d' outras provtdênclls. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 A concessão de condecorações e medalhas culturais e comemo· 
rativas por entidades honorificas e afins, obedecerá às disposições desta· Lei. 

Art. 29 As entidades de que trata o artigo anterior não poderão, em ne
nhuma hipótese, auferir qualquer modalidade de lucro financeiro, sendo ve
dada a cobr3nça de quaisquer importâncias pela concessão de medalhas ou 
t!tulos honorfficos. 

Art. 3• As entidades poderão ter as seguintes categorias de sócios: 
a) efetivos - aos quais compete o pagamento de mensalidade para o 

custeio das despesas da entidade; 
b) beneméritos - que fizerem doações em dinheiro, móveis e imóveis, 

revertendo ao fundo de caixa para obras de benemerência; 
c) colaboradores ou mantenedores que fizerem doações ou colabo .. 

rações; 
d) honorários- que foram considerados cidadãos beneméritos c úteis à 

comunidade e ao Paf~. 
Parágrafo único. Nenhuma condecoração ou medalha poderá ser ou

torgada sem que haja prévia aprovação do Conselho de Honrarias e Meritos, 
sob pena de nulidade da concessão c de cassação do registro da entidade. 

Art. 4• ~vedado às sociedades ctvico·culturais, institutos culturais, he· 
râldicos ou mcdalhísticos, academias de letras independentes ou centros de 
assuntos c confrarias, a concessão de condecorações nos seguintes graus: Ca
valeiro, Cavaleiro Oficial, Comendador, Cavaleiro Grande Oficial, Cavaleiro 
Grã-Cruz, Colar e Grão-Colar. 

Parágrafo único. Os graus de que trata este artigo somente poderão ler 
concedidos pelas Ordens Honoríficas, Dinásticas, Nobiliárquicas, Civis ou 
Militares. 

Art. 59 e vedado a quaisquer entidades, ordens ou instituiçõC! a repro
dução de medalhas ou condecorações utilizadas pelas Forças Armadas e ór
gãos públicos em geral. 

Art. 6• Silo excluld:!s das exigências desta lei as Ordens que tenham 
existência legal hã mais de 20 (vinte) anos. 

Art. 7• Os. dirigentes das entidades de que trata esta lei são obrigados a 
apresentar, em prazo a ser flxs.do pelo Poder Executivo, cm regulamento, do-



I 
7328 Sábado 29 DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !li "'o\'embro de 1980-

cumentação que comprove exercerem suas atividades sem qualquer remure
raçio. 

Art. 89 As comendas, medalhas e trtulos concedidos por entidades cu
jos dirigentes venham a ser considerados inidôncos serão nulas, não gerando 
qualquer efeito. 

Art. 99 As instituições cavaleirescas, honoríficas, dinâsticas c nobiliâr
quicas estrangeiras somente poderão funcionar no Pais mediante pr~io regis
tro no Consulado do Brasil na Nação de origem, comprovando sua idoneida
de. 

Pcirágrafo único;- As instituições estrangeiras atualmente em funciona
mento deverão, Ílo prazo mâximo de 90 (noventa) dias, providenciar o cum
primento da exigência de que trata este artigo, sem o que serâ cassada a autoP
rização para seu funcionamento. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias. 

Art. II. Esta lei entra em vigor na data de suá publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justlll<açio 

As medidas consubstanciadas nesta proposição impõem-se para que se
jam coibidos abusos e indiscriminada distri~uição de láurc::as, medalhas eco
mendas de vários graus por pessoas não quãHficadas, vendendo, sob variados 
rótulos, o que somente pode ser obtido por mérito real. 

Com esplendor e pomposidade, as festas servem de atração e estímulo à 
vaidaderonde e quando verdadeiras fortunas são tragadas e o "agraciado" 
recebe, na ingenuidade e ao desamparo da lei, glórias quixotescas, de insti
tuições, na maioria das vezes, ilegais e, como tal, sonegadoras de impostos e 
~4estelionatârias" sentimentais. O proliferamento do cham_ado .. mercado de 
m.edalhas" é tão grande que os '"corretores:', depois de verificarem a facilida
de na ~rrecadação de somas vultosas, fund3.m, também, as suas ordens, socie
dades, institutos, centros de estudos, academias de letras independentes etc., 
aumentando a girândola da mâ-fé, com a aplicação dos mais solertes golpes. 

Tal procedimento, desvirtuado dos verdadeiros valores morais e concei
tuais, é uma epidemia, grassando em todos os Estados da União, protegidos 
que se tornam pelos "agraciados", às vezes homens públicos de prestígio, au
toridades civis e militares que, na maioria das vezes, se ajoelham aos pés de 
marginais e refinados espertalhões, para rectbercm de boa-~, sem profundo 
ou sequer perfunctório exame, uma suposta honraria, de quem honra nem 
poderes legítimos tem para licitamente conceder. Mas, na maioria das vezes, 
verifica-se que, certos "chefes de ordens etc., sem escrúpulos", condecoram 
assassinos, traidores da Pãtr.ia, homens no•...Jriamcnte sem honra, encobrindo, 
assim, pela exaltação pública~de falsas virtudes, pessoas desprezíveis, por suas 
vidas pregressas ou atuais, apenas porque, dos negócios desonestos, a "com
pra de honorabilidad,e custa mais caro" e são sofregamente desejadas e ofere
cidas como .. capa". O que quer, este autoprojeto, ~ o privilégio regente de 
Justiça e Punição aos exploradores da bo,a fé e incentivadores da ingenuidade. 
É dever do Legislativo estar atento e produzir leis que assegurem o principio· 
da moralidade,' do respeito às coisas s~rias, previstas na exegese dos nossos 
Códigos, de forma que a anarquia, a exploração~ os crimes de sórdida nature
za não campeiem com· tranqUilidade, nG agere in fraudem /egis, quando, na 
realidade, praticam o agere contra legem. 

Sala das Sessões,. 28 de novembro de 1980. - Amaral Furlan. 

(Às Comissões de Conslituiçao e. Justiça. de Educaçao e Cultura 
e de Finanças.) 

O SR. PRESIDEJiiTJL(LQurival Baptista)- Os projetos que vem de ser 
lidos serão publicados c remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PJ. Lê o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs, Senadores, ao completar cinco anos e ao terminar o pre
sente ano legislativo, é interessante que se faça uma avaliação sobre o com
portamento do Programa Nacional do Álcool :- PROÁLCOOL 

As notícias veict~ladas nos órgãos de imprensa dão conta de que, at~ se
tembro próximo passado, jâ se en·contravam implantados 2,5 milhões de hec
tares de cana-de-açúcar e a produção de álcool jâ alcançara 4 bilhões de li
tros. 

A posição, cm 14 de janeiro do corrente ano, dos projetas de destilarias 
de ãlcool que já haviam sido enquadrados no PRO ÁLCOOL, era de 86 proje
tes na Região No r te-Nordeste, com a produção prevista de I bilhão e 708 mi
lhões de litros e 161 na Região Centro-Sul, com a produção prevista de 4 bi
lhões e 1 10 milhões de litros. Ao todo, havia 247 projetas aprovados pela Co-

missão Nacional de Álcool, com uma produção prevista de 5 bilhões c 818 
milhões de litros de álcool. 

Vale ressaltar na execução do Programa, a ação do Banco do Braail que, 
até o final de setembro, 145 projetes industriais já haviam sido contratados, o 
que equivale a mais de 19 bilhões 9e cruzeiros e a um aumCnto, na produção 
diária, de aproximadamente 17 milhões de litros do combustíveL Estâ previs
ta, ainda para este ano, a coQ.cessão de financiamentos no valor global de 8,5 
bilhões de cruzeiros, destinados à construção de 21 novas usinas. Quando es
tas começarem a funcionar,a capacidade global de produção de álcool scrâ de 
2,5 bilhões de litros de álcool na atual safra, 3,1 na próxima, 3,4 no ano agri
cola de 82/3 e 3,5 na safra de 1983/84, época em que as 166 usinas atingirão 
capacidade plena. Além disso, o Departan1:ento de Normas e Assuntos Indus
triais- DENAl, daquele Banco, estã examinando mais 28 projetes, que to
talizam investimentos superiores a 17 bilhões de cruzeiros. 

Esse fato comprova que o Banco do Brasil lidera inquestionavelmente o 
financiamento dos novos projetas porque, se em setembro passado, a pro
dução era de 4 bilhões de litros, nesse total estava incluida a produção das 
destilarias anexas e de outras jã existentes ao ·tempo em que se iniciou o 
PROÁLCOOL. 

Hã quem tema pelo insucesso do PROÁLCOOL, face às metas que se 
pretende atingir na agricultura, a curto prazo, no que se relaciona com a pro .. 
duçção de alimentos para o consumo interno, para a exportação e para suprir 
o programa energético. 

Fernando Homem de Melo, em seu trabalho .. A Agricultura nos anos 
80: Perspectivas e Conflitos entre Objetivos de Politica", estima que as exi~ 
gências de expa.nsão da área para a programação agrícola, 1978/85 seria: 

I. Exigências 
a) Produção de álcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3.000 ha 
b) Produtos exportáveis 
- Com a repetição da taxa de crescimento de 3,7% verificada no 

período 1968/77 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 12.156 ha 
-Admitindo o crescimento da área em 10%, como se deseja 

. .•...................•.....•...•......•................ 16.709ha 
c) Produção de a_limentos para consumo interno . . . . 12.644 ha 
d) To tal necessário 
I• opção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 27.820 ha 
2• opção ................. _ .•••.. , . . • . . . . . . . . . . . 32.373 h a 

2. Previsão de Expansão da ârea 
a) Taxa de crescimento de 3,7% ao ano . . . . . . . . . . . • 15.241 ha 
b) Taxa de crescimento de 5,0% . . . . . . . . . . . . • . . . . . 18.278 ha 
3. Diferença entre Previsão c Exigências 
a) I• opção e taxa de 3,7% .........•.....•..•. ·-· 
b) I• opção e taxa de 5,0% ...........•.......•... 
c) 2• opção e taxa de 3,7% ...................... . 
d) 2• opção e taxa de 5,0% .•..................... 

12.579 ha 
9.542 ha 

17.132 ha 
14.095 ha 

Como se sabe, as culturas de mercado interno são: arroz, feijão, mi!ho, 
mandioca, batata, e cebola; as de exportações: soja, amendoim, laranja, algo
dão, cana-de-açúcar, fumo e mamona; e a cultura energética: a cana-de
açúcar. 

Em conferência pronunciada em junho passado, em Belê,m, o Ministro 
Amaury Stabile, da Agricultura, afirmou que o Brasil para atingir as metas 
estabelecidas pelo Governo, no setor agropecuârio, precisa incorporar. 
anualmente, ao· processo produtivo 4,5 milhões de hectares de terras novas, 
numa expansão firme e sustentada de lO% ao ano. Mesmo que a taxa de pro
dutividade, disse ele, evolua além das previsões, que se obtenham melhores 
preçes de mercado ou que a economia de combustível aumente, a taxa de cx.
pansão da ârea cultivada não poderá cair a niveis inferiores a 4% ao ano. 

Para obter esse desempenho, continua ele, o setor agropecuârio exigirá 
recursos de 20(} bilhões de dólares anuais e a duplicação da taxa de expansão 
verificada nos últimos dez anos, que foi de 3,5% ao ano apenas. 

As previsões do Ministro Anlaury Stabilc não diferem muito das mani
festações por Homem de Melo. Os custos apresentados pelo eminente Minis
tro são de tal magnitude que representam 80% do PIB de 1978 e 73% da previ
são do PIB para este ano, cerca de 272 bilhões de dólares. O ilustre Prof. Ho
mem de Melo norteia o seu pensamento nos antecedentes do setor, na sua 
infra.estrutura c nos recursos financeiros disponíveis. As dúvidas persistem 
com os otimistas de um lado e os pessimistas do outro. 

Os produtores de veículos auto motores _acreditam que nilo vai faltar âl
cool carburante, e alardeiam que um quarto dos carros vendidos este ano, 
isto ê 250 -mil, são movidos a álcool; que, no próximo ano, só a Vo~kswagcn 
espera vender 120 mil carros a ãlcool este ano e, no próximo~ prev~ que 80 por 
cento de sua produção de automóveis, que ê estimada em SSO mil unidades, 
serão de carros a ãlcool. 
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De janeiro a agosto deste ano, o consumo de gasolina caiu 1 O, 7% cm re
lação a igual período de 1979. e o Ministro César Cais, das Minas e Energia, 
anunciou ontem que, em 1981, haverã uma redução de 210 mil barris/dia nas 
importações de petróleo, passando do nlvel atual de 960 mil barris/dia para 
750 mil, no final do próximo ano. 

O Jornal do Brasil, em sua edição de 14 do corrente, faz uma avaliação 
do desempenho do PROÁLCOOL em seus cinco anos de existência: enseja
ram a aprovação de 303 projetós de destilarias, com capacidade total para 
produzirem 6 bilhões e 100 mil litros por safra de cana e mandioca. O total de 
financiamentoS contratados atingiu 2S bilhões de cruzeiros,Jâ tendo sido libe
rados 17 bilhões. 

Das 303 destilarias jâ aprovadas, 166 são anexas a unidades produtoras 
de açúcar e 137 autónomas. As anexas têm capacidade para produzir 2 bi
lhões 799 milhões de litros por safra e as autónomas, 3 bilhões 298 milhões de 
litros. Todos os projetas, até agora, aprovados exigirão investimentos que so-
marão 53 bilhões e 361 milhões de cruzeiros. __ _ 

Dos projetes aprovados, segundo a Comissão Executiva Nacio~al do Ál
cool- CENAL, 290 usarão a cana-de-açúcar como matéria-prima, uma usa
rá o babaçu e as demais mandioca. Apenas 13 projetas não contam com re
cursos do PROÁLCOOL. Estes têm capacidade para produzir 167 milhões de 
litros por safra, exigindo investimentos de 1 bilhão e 258 milhões de cruzeiros. 
Os demais 290 projetas exigirão recursoS industriais no valor de 52 bilhões 
103 milhões de cruzeiros, sendo 41 bilhões 682 milhões de cruzeiros, através 
de financiamento do PROÁLCOOL. 

Até agora, conclui o noticioso, foram apresentados à CENAL 344 proje
tas, sendo que 41 foram indeferidos: 11 em 1978, 13 no ano seguinte e 17 este 
ano. Dos projetos aprovados, 20 foram em 1975, 79 em 1976, 61 em 1977, 64 
em 1978, 36 em 1979 e 61 em 1980. A meta da CENAL é atingir, no período 
1985/6, a produção de 7 bilhões de litrosjsafra, mas poderã entretanto, ser 
elevada para pouco mais de 10 bilhões de litros. 

Face aos recursos escassos, com a área de expansão agricola, muitos 
problemas surgirão. ij:averá opções de escolha do plantio de determinados 
produtos pelas vantagens financeiras que venham a oferecer. Não é novidade 
se faltarem no mercado alguns produtos alimentares de consumo interno que, 
em determinada safra, o Governo terá que importar para satisfazer a deman
da, como estâ ocorrendo este ano com o arroz, feijão e milho. Mas não deve
mos desesperar. A preferência pelo cultivo de determinado produto 
manifesta-se claramente no caso da soja que, no ano passado, ocupava área 
de 8,7 milhões de hectares, correspondente a um quarto de toda área cultiva· 
da do País. 

A grita durante a programação do Ministério da Agricultura vai ser ge
ral. Será motivo de criticas, de letras de samba e frevos, de mofas, de incom
preensão, de palpites e sugestões os mai~ idiotas. Com tudo isso há os que não 
desanimam e crêem no PROÁLCOOL como uma das soluções econômicas 
mais intereSSantes para a crise energética brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURN1NO (PMDB- RJ- Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os pro
motores públicos, os membros do Ministério Público_ do meu Estado, estão, 
hã várias semanas, em vigflia institucional, objetivando o atendimento de rei
vindicações que, até agora, têm sido objeto tão-somente de evasivas e pro
crastinações por parte do Governo do Estado. A vigflia é um protesto e não 
admirará a ninguém se, amanhã, continuando o tratamento desatencioso que 
vêm os promotores recebendo por parte do Governador, evoluir a vigília para 
uma forma de protesto mais indignada e mais grave. Melhor do que eu, me
lhor que qualquer outro poderia fazê-lo ao dizer das razões dos promotores 
fluminenses, leio para esta Casa o memorial da Associação do ~inistêrio 
Público do Estado do Rio de Janeiro dirigido ao Sr. Procurador-Qeral da 
Justiça: 

"MEMORIAL 

Associação do Ministério Público 

Ao Exmo. Sr. Procurador~Geral da Justiça. 

O exercício do poder, no Estado de Direito, tem seu equilíbrio 
assegurado pela atuação de alguns poucos órgãos, dentre os quais se 
destaca o Ministêrio Público, a cujos membros - Procuradores e 
Promotores de Justiça - compete promover e fiscalizar a aplicação 
da lei em prol do bem-estar comum. 

Insubstituíveis, em face da Constituição da República, as 
funções do Ministério Público não podem sofrer limitações ou cer· 
ceamentos de qualquer espécie, sob pena de romper-se o equilíbrio, 

com a conseqüente manipulação do poder ao sabor de interesses 
ilegítimos e espúrios. 

A atuação multiforme dos Procuradores e Promotores de Jus
tiça expressa-se vivamente na ãrea criminal, também como guar
diães da moralidade administrativa, além da proteçãd que oferecem 
aos valores ético-sociais basilares, como a famOia e os incapazes. 

Desse quadro rígido de atribuições não podemos abdicar. 
Por asSim ser, preocupa-nos Cada vez mais a situação aflitiva de 

nossa instituição no Estado do Rio de Janeiro, vulnerada, a cada 
dia, por graves omissões do Governo Estadual, que vêm solapando 
e fatalmente conduzirão o Ministédo Público ao descrédito, diante 
da comunid3.de a -que serve e presta obediência. 

Profundas anomalias estão a atingir o Ministêrio Público sob 
as vistas do Chefe do Poder Executivo de nosso Estado, tornando-se 
necessãrio e inadiâvel compartilharmos nossas fundadas apreensões 
com Vossa Excelência. 

Estamos desarmados no desempenho de nossa funções. Contra 
isto, protestamos. 

Os fatos abaixo articulados demonstram, abundantemente, a 
gravíssima crise em que se debate o Ministério Público Estadual. Se
não, vejamos: 

1. Não estão sendo preenchidos, através de concurso público, 
os vazios existentes na Carreira. Por outro lado, não se criaram car
gos de Procuradores e Promotores de Justiça para funcionamento 
junto aos novos Juizos e Câmaras instalados. Tal carência, que se 
eleva a mais de 40 (quarenta) cargos, importa, obviamente, em pre
juízo incalculâvel ao andamento dos processos e à rápida adminis
tração da Justiça; 

2. Igualmente prejudicial se revela a falta de recursos huma
nos e materiais à disposição da Procuradoria-Geral da Justiça, no 
apoio aos seus Promotores, que se vêem às voltas com ausência de 
auxiliares administrativos, material de expediente, instalações ade
quadas e verbas próprias, até mesmo, para locomoção e envio de 
correspondência; 

3. Muito embora o Miriistério Público seja instituição forjada 
em Quadro Único, seus membros percebem retribuição salarial di
versificada. Promotores de igual categoria, mesmo tempo de serviço 
e idênticas atribuições auferem vencimentos com desníveis de até 
70% (setenta por cento); 

4. Por derradeiro, a retribuição salarial percebida pelo Minis
tério Público é notoriamente aviltante,"incompativCl com suas mag
nas responsabilidades, estando a exigir,jâ desde março de 1975, am
pla revisão, a exemplo do ocorrido com o Poder Judiciário e diver
sas categorias funcionais, como as Polícias Civil e Militar e os Auxi
liares de Justiça. 

De notar-se, neste particular, que os vencimentos do Promotor 
de Justiça viram-se aberrantemente depreciados após a Fusão, a 
ponto de se tornarem inferiores aos venCimentos percebidos por 
vârios integrantes das categorias citadas e por ele fiscalizados, o que 
vem ferindo, de maneira frontal, os mais elementares princípios ad
ministrativos. 

O acúmulo de funções e o atendimento simultâneo a Comarcas 
distantes são outros aspectos que estão a merecer, também, trata
mento concligno, sendo certo que Os atuais valores atribuídos a tais 
aumentos de encargos são irrisórios, ou inexistentes. 

Diante do insólito quadro acima exposto, cuja correção depen
de da iniciativa exclusiva do Exmo. Sr. Governador do Estado, que 
se mostra irredutível a tantos ãpelos que lhe têm chegado, prove
nientes, inclusive, de membros do Poder Legislativo e da Imprensa, 
decidimos, como medida preliminar, encaminhar a Vossa Excelên
cia o presente Memorial, dando início, simultaneamente, a Vigilia 
Institucional dos membros do Ministério Público junto ao Gabinete 
de Vossa Excelência, até que sejam atendidas nossas justas e legais 
reivinclicações. 

Unidos e convictos da solidariedade de Vossa Excelência, escla
recemos que esta Vigília não deverâ importar em prejuízo ao anda
mento dos processos, especialmente os que se referem a réus presos 
e Justiça Gratuita. 

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1980.- Leôncio de Aguiar 
Vasconcellos, Presidente- Antonio Carlos Biscaia, Vice-Presidente 
- Ronaldo de Mede_iros e Albuquerque, Diretor Administrativo -
James Tubenchlak, Diretor Cultural - Sonia Simões Correa Fortes, 
Ditetora Assistencial- Waldy Genuíno, Diretor Tesoureiro- Er
tu/ei Laureano Matos, Diretor Relações Externas- Luis Fernando 
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Ribeiro Matos, Diretor Social - Carlos _Alberto Torres de Mel/o, 
Conselheiro- Neje Hamaty, Conselheiro- Cláudio Ramos,~ Con~ 
selheiro - Maria Cristina Palhares dos Anjos, Conselheiro - Luiz 
Fernando de Freitas Santos, Conselheiro- Valneide Serrão Vieira, 
Conselheiro- Carlos Antonio da Silva Navega, Conselheiro- Bra~ 
zilmar Moraes Pinheiro, Conselheiro_- João Batista Storduto Car~ 
valho, Conselheiro- Nicanor Mediei Fischer- Ekel Luiz Sérvlo de 
Souza - Sérgio de Andréa Ferreira - Everardo Moreira Lima -
Raul Caneco de Araújo Jorgt!.' 

Como vêem os Srs. Senadores, trata-se de uma exposição objetiva das di~ 
ficuldades que os membros do Ministério Público do Estado vêm encontran~ 
do para o exercício mais cabal, mais perfeito de suas atribuições, de suas res~ 
ponsabilidades, e uma atitude que revela uma decidida posição de inconfor~ 
midade com relação ao não atendimento de seus requisitos, que são requisitos 
mínimos. São reivindicações que, além de justas, têm sido unanioiemente re
conhecidas por todos aqueles que labutam, que têm interesse, que têm li~ 
gações com as causas do Ministério Público, reiviridicações que se colocam 
entre aquelas de absoluta necessidade e de impOstergãvel atendimento. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, não é a primeira categoria de funcionário 
do Estado do Rio que manifesta essa inconformidade e assume uma postura 
de rebeldia: professores também já o flZeram; as professoras conveniadas 
também. Estão, agora, num mesmo estado de indignação, lixeiros e motoris
tas; os policiais, ta-nl.bém, já protestaram de diferentes maneiras. A insatis~ 
fação, diria mais, a revolta do funcionalismo público do estado é flagrante e 
geral, os salãrios são indignos, aviltantes, como indignos são os processos de 
favorecimento e gratificaÇão para os apadrinhados. Os reajustamentos estão 
sempre abaixo, e muito abaixo, da inflação e o sistema de mérito nas pro
moções e escolha das chefias vêm sendo substituídos pelo critério do cliente
lismo e da submissão aos interesses da mãquina político-eleitoreira do ~tado. 

ConseqUência inevitável desse· estado de coisas é a baixa qualidade dos 
serviços, o alastramento da corrupção e a atitude de inconformidade por par~ 
te daqueles servidores dignos que se recusam a assumir essa posição de avilta~ 
menta. Não admira, pois, que tantas e tão diversas categorias protestem e re
corram à paralisação sob diversas formas, como eu disse, professores, lixei
ros, motoristas, policiais, conveniadas, e agora, promotores. 

Mas, Srs. Senadores, se isso se passa no Rio de Janeiro, algo de muito 
parecido atinge a todo o funcionalismo federal,_ em estado de d_esalento total, 
quando não de rebeldia declarada. Salários çacia v~ Jnais_ baixos, num qua~ 
dro de inflação galopante, reajustamento só de ano em ano, sempr~ inferiores 
á inflação. Ainda agora leio nos jornais que se cogita de atribuir-um percen
tual de aumento de 70% aos vencimentos do funcionalismo, para corrigir o 
poder aquisitivo de salários desgastados por uma inflação que jâ chega a 
II O% e, ainda mais 139 salário negado, tratamento que submete esses funci
nârios ao vexame, à humilhação, à injustiça e ao descaso. 

Enfim, Sr. Presidente, uma série de fatores coloca esses homens de vo
cação indubitável para o serviço na situação em que se encontram, de incon
formidade e mesmo de indignação. 

Aproveito para ler dois pequenos trechos de um memorial cuja cópia re
cebi, memorial de autoria também de associações de Funcionários Públicos 
da União. Leio, Sr. Presidente: 

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1980. 

Vivemos uma época de apreensões, descontentamento, extor
sões, privações de toda ordem. 

Estamos, a todo momento, vendo decrescer e quase desapare
cer os nossos reduzidos meios de sobrevivência, únicos que implo
raríamos, até, que não nos fossem denegados. Afinal, é questão de 
sobrevivência ... 

Cientes estamo~, pois a promoção é grande, da fase inflacio
nária que nos assola. Digo: assola a todos os brasileitos, sem dis
tinção. E eis a afronta, a agressão moral, quase diária, que nos atin~ 
ge ferinamente, ao ver a upreocupação,. (louvável, é claro) do Go~ 
verno Federal, em dar àos utrabalhadores'' certa cobertura financei~ 
ra, âo colocar em vigor os 6 'reajustes semestrais" de seus salãrios, 
sem lembrar, porém, esse próprio Governo, que os seus ufuncio~ 
nári,os públicos" também são diretamente atingidos pela mesma cri~ 
se inflacionária, pela mesma elevação acelerada do custo de vida. 
Ou será que, nós funcionários, temos a .. regalia" de comprar ali~ 
mentos a menor preço'?? Ou possuímos a dotação divina de não pre-
cisar comer?? 

Nessa altura, causa-nos profunda estranheza que essa situação 
afrontosa e discriminatória, essa "aberração", ora denunciada, ain-

da(?) "não conseguiu chamar a atenção, sensibilizaru, sequer, ne~ 
"nhuma autoridade federal ou representantes no Congresso Nacio~ 
nal, numa .. omissão" inexplicáveL 

O que houve com o nosso País? O que houve com a nossa gen~ 
te? E o_ DASP, onde estã que não aparece? Com a saída do abdomi· 
nável Darcy Siqueira, pensou-se numa reviravolta de mentalidade 
nesse órgão, mas .... Existe mesmo a Comissão do Servidor Público? 

Não bastasse a eterna frustração por não termos o l39~salârio, 
''exigido" pelo Governo para os trabalhadores, temos de assistir, 
inertes, a discriminação 6 'até" para a sobrevivência. Concluindo-se, 
daí, que: "nem todos têm o mesmo direito de sobreviver ... 

Mais se acentua a nossa revolta, o nosso descontentamento, 
quando se atenta para a atitude do Governo Federal que ''alegando 
carência de recursos, contenção de despesas, nega", todo ano, um 
aumento de vencimento ''justo e compatível" aos seus servidores 
públicos, e, ao mesmo tempo, em contradição, esse mesmo Governo 
Federal "sustenta" tipos de despesa, de fundo estranho e controver~ 
tido, criados exclusivamente (ê espantoso, mas ainda ocorre) para 
favorecer, ainda máis, ' 6certas" classes de funcionários públicos. 

É o caSo d:a_ vef8;onhoSa gratifiCação de "insalubridade", insti
tuída pelo Decreto n• 83.084/79 (DOU de 25.10.79) para as referi
das classes funcionais, ' 6que atuerrcem Zonas ou locais inóspitos", 
poluídos, visando, assim, resguardar a .. delicada" saúde dos mes
mos, estando eles trabalhando "na mesma salà, lado a lado", com 
servidores de classe diversa que "respiram o mesmo ar, a mesma po
luição" (existe?), sem que a sua saúde, como a deles, seja preservada 
pelo Governo. Um deboche. E para confundir qualquer raciocínio, 
não é? 

E o DASP, como explica tal discriminação, tal despropósito?'? 
Com que razões?? 

Não se desconhece o balneário de Guarapari, no Estado do 
Espírito Santo, é considerado a "Cidade Saúde", e que a cidade de 
Santa Teresa, no mesmo Estado, está localizado em saudâvel clima 
de montanha. Eis que, desonestamente, criminosamente, foi fixado, 
para essas duas cidades, o percentual mais elevado - 30% (Ins
trução Normativa DASP n• 113/79-DOU de 24.12.79) para a vergo
nhosa e vexatória "gratificação de insalubridade". 

E o DASP, como explica tal disparate?? Com que razões?? 
Chocante e estarrecedor é saber que, além dessa desonesta Gra· 

tificação de "Insalubridade", o mesmo Governo Federal que alar
deia ~'deficiência de recursos financeiros - redução de despes.as, 
mantém", ainda em favor daqueles mesmos servidores (Fiscal de 
Tributos Federais, Controlador da Arrecadação Federal, Fiscal da 
Previdência Social), outras espécies de vantagens absurdas e impró
prias, também de fundo estranho e controvertido, como: 

a) gratificação de produtividade. São '6gratificados" para 
"produzir", deduzindo-se que seus vencimentos não têm qualquer 
finalidade. Em contrapartida, as outras categorias funcionais Hpro., 
duzem" sem receber essa "gratificação" 

b) gratificação de atividade. 
São "gratificados" para estar "em atividade". Os seus 

vencimentos não os obrigam a isso?? 
As outras categorias funcionais estão "em atividade". Sem re~ 

ceber essa "gratificação,.; 
c) auxílio~transporte; 

d) auxílio-moradia; 
e) diárias abusivas. 

A propalada "contenção de despesas" é discriminatória tam~ 
bém?? 

E o DASP, como explica essas distorções?? Com que razões?? 
Importante:~ Foge do nosso objetivo, pretender alcançar tais ti

pos de estranhas vantagens. Rogamos, sim, unicamente, condições 
essenciais de sobrevivência, ' 6 por meios justos e lícitos". É a ânsia 
por guarida. 

Este é, o nosso quadro: uchocante, indigno, deprimente, vexa
tório, desanimador", revestido do "descaso" inêrcia, insensibilida· 
de, injustiça, aberrações de toda ordem, omissão". 

~ o funcionãrio público: "Sofrido, desvalorizado, humilhado, 
rebaixado, irreconhecido, relegado'\ e que, mesmo assim, ferido no 
seu amor- próprio, mas cônscio do seu valor e utilidade, permanece 
cun:tprindo honradamente ~-seu dever, "esperançoso" de que: 

se, nessa altura, continuar ausente a ação, a sensibilidade, ajus
tiça dos homens, .. surja", pelo menos, uma ordenação divina que o 
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remova do caos angustiante e quase completo, que se lhe afigura 
cada vez maior à sua frente. 

.. Enxerguem-nos, por favor, porque existimos; para sei' útil ao 
nosso País; para ~ervilo-to sempre, e, se permitirem, honrá-lo cada 
vez mais... - -

DessaS adversidades, sobra-nos, ainda, a .. fé" na integridade e 
lisura dos ilustres Presidente Figueiredo e José Carlos Freire 
(DASP). 

Até quando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será este tratamento dado 
aos funcionários da União, como aos funcionários do meu Estado? Aonde 
pretende o Governo chegar? O que esperar da qualidade do trabalho desses 
brasileiros que têm a vocação-- do serviço público? Não sei. São perguntas, 
para mim, sem respostas. São coisas que não se entendem, como tantas que se 
vêem nos dias que correm; nos dias que correm, para onde? Também nin
guêm sabe. (Muito bem(!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
uma breve comunicação, ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELV(DJO NUNES (PDS- PI. Para uma breve comunicação. 
Sem revisã:c do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Seinã.dores, nos limites de urna 
rãpida comunicação, desejo pedir a atenção da Casa e, sobretudo, das autori
dades diretamente responsáveis para o rato, traduzido em números, Que v-ou, 
nesta oportunidade, externar. Todos sabem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que o FUndo de Investimentos do Nordeste- FINO R, foi instituído em de
zembro de 1974 pelo Decreto-lei n9 1.376. Num período de 5 anos, período 
durante o qual a SUDENE distribuiu do FlNOR o equivalente a 32 bilhões e 
570 milhões de cruzeiros, coube ao Piauí apenas a hnportância ·de' CrS 
883.979.604,00. As liberações para o meu Estado, em cada exercício financei
ro, foram as seguintes, em números rendondos: em 1975, 54 milhões; em 
1976, 129 milhões; em 1977, 117 milhões; em 1978, 277 milhões; em 19(9, 314 
milhões. 

Sr. Presidente? Srs. Senadores, d6 total distribuídO pelo FINOR, em 
1975, a percentagem correspondente ao Piauí foTde 3%. Em 1976, de 3,8%; 
em 1977, de 2,1%; em 1978, 3,6% e, em 1979, de 2,2%. 

, Sr. l.uiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• me permite uma interrUpção, 
nobre Senador Helvídio Nunes? (Assentimento do orador.) V.Ex• poderia re
petir quanto coube ao· Pauí, pelo FINO R? 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI)- Cr$ 883.979.604,00 nos 
exercícios de 1975, 76,77,78,79. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Conjuntamente? 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- Pi)- Durante cinco anos. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)--, Ah! nobre Senador Helvídio Nu
nes, os seus conterrâneos estão sendo terrivelmente lesados, porque muito 
mais do que isso os piauienses mandaram para cá, por intermédio da Loteria 
Esportiva, que, de certo, estâ lá implantada em todos os municípios. 

O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI)- Meu caro, prezado e emi· 
nente Senador Luiz Cavalcante, infelizmente, muito mais do que o Estado do 
Piauí, foi lesado o Estado que V. Ex• representa, com tanta dignidade, nesta 
Casa: Alagoas. 

Aqui, Sr. Presidente, exibo quadro da distribuição dos recursos do FI
NOR, recursos liberados por .Estado e por setor; de janeiro a outubro de_ 
1980. 

Setor industrial: do setor industrial, o Piauí participou com 155,6 mi
lhões, que correspondem à percentagem de 43,8%, enqUanto que o Estado de 
V. Ex.• aqui aparece n'uma situação até certo ponto vantajosa, eminente Sena
dor Luiz Cavalcante. Mas se nós examinarmos o setor agrÕpecuârio inclusive 
no serviço, do qual já foram distribuídos 306,8 milhões nos dez primeiros me
ses de 1980, nós verifiCaremos que, enquanto ao Piauí coube uma partici
pação de 150,6 milhões, o Estado de V. Ex• aparece como "0", Senador Luiz 
Cavalcante. Zero! 

O Sr. Luiz Calalcante (PDS- AL)- Então, eminente Colega, a maior 
desgraça de hoje sempre é um consolo para a menor desgraça de hoje. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Eminente amigo e caro cole
ga, do total apurado verifica-se o seguinte __: 10üil, repito, Que significa a
soma do setor industrial com a do setor agropecuário, inclusive serviços- no 
total geral o Piauí participou com 210,8, o que corresponde a 2,4% da distri
buição total, enquanto o Estado de Alagoas participou apenas com I ,6 do to
tal geraL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui estão os filtos, e cOritra os fatos não 
existem argumentos. Jã denunciei duas vezes neste ano medidas fiontalmente 
contrárias ao meu Estado adotadas pela SUDENE, a primeira, a transferên-

cia da ~ede de uma empresa que irá produzir telhas e artefatos de c.imento 
com matéria-prima do Piauí mas localizada em Fortaleza. E a segunda, um 
pólo cervejeiro cuja implantação foi atribuída a uma companhia do P&.rã, 
mas que até agora não fez senão um simulacro de instalação de fábrica, impe
dindo que aquelas que realmente deSejam e que estão capacfiadas para fazê-lo 
possam implantar o pólo cervejeirO do meu Estado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta a comunicação que desejava fa .. 
zer, nesta oporiuriidade, pedindo às autoridades responsáveis que façam com 
que os recursos destinados a nossa região tenham uma distribuição mais eqUi
tativa e a política destinada ao soerguimento do Nordeste seja um fato em be
nefícío de todos, e não apenas de alguns Estados ou de alguns que se julgam 
os donos dessa própria política. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves, para uma brevíssima comunicação. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para uma breve comunicação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, pela manhã, eu e o Senador Jo~ 
Richa seguiremos para o Paranâ, diretamente a Curitiba, e em seguida para 
Francisco Beltrão, centro do problema relacionado com a reivindicação dos 
preços míninios para suínos. 

A despeito de todas as advertencias, o Governo Federal não levou em 
consideração os reclamos dos lavradores. S~n_do eles obrigados a se organiza· 
rem e, em número de quase 20 mil, a irem para as estradas para reclamar 
aquilo que é da mais extrema justiça; o preço mínimo para o seu produto. 

Como a Casa tem conhecimento, desde o ano passado que o Governo es
timulou os produtores a aumentarem sua produção suinocultora, sob a ale
gação de garantia de preço c face à necessidade de mercado. Os lavradores 
aumentaram sua produção mas o Governo não cúmpriu o que prometera em 
relação ao preço. Sabe-se que o preço mfnimo de produção de quilo estã na 
ordein de 55 cruzeiros, o Govern~, pOrtanto, deveria assC:gurar 48 cruzeiros. 

Os lavradores estão organizados cm diversas cidades, em diversos pon
tos, num movimento pacífico, mas detenninado. Ontem, houve uma promes
sa de concessão de melhoria, de atendimento. Isso tudo para colocar um véu 
sobre o fato mais grave, r.riais sério que é a determinação do envio de tropas 
federais, de tropas do Exército, para conter os suinocultores. 

Vejam V.. Ex•s e veja o Senado que o País singular e a que situação singu
lar chegamos com esse Movimento de 1964: .o Nordeste em situação de pe~ 
núria, o interior- em situação de fome, 80% dos brasileiros cm situação starva
tion e, quando hâ um sctor cconômico que planta e produz, então, ele não en
contra atenção alguma. 

Quero mostrar à Casa o descalabro em relação aos interesses nacionais 
permanentes c afetivos-. Quando falta feijão e quando falta qualquer produto 
agrícola ele vem do exterior imediatalnentc sem que se leve em consideração 
as grandes verbas gastas em moeda forte. Mas, quandO o movimento é para o 
atendimento de parcelas mínimas necessárias à manutenção de continuidade 
de um setor de produção, então há resistência dessa natureza; remessa de tro
pas militares para conter um moviinento pacífico de lavradores. 

Dessa forma Sr. Presidente, considero o movimento dos suinocultores 
s<:rio e justo. Nossa ida tem como objetivo prestar solidariedade aos suinocul~ 
tores e evitar, caso exista ameaça, um-choque maior. Como representantes do 
Estado do Paranâ, não poderíamos deixar de estar presentes fisicamente, 
como aqui estivemos, através de nossas sustentações dando suporte a um mo
vimento de extrema justiça que tem o apoio total de toda a população, de to
dos os setores económicos e sociais do Este do Paraná. Vale ressaltar que não 
é um movimento só do Paraná; é também de Santa Catarin~ e do Rio Grande 
do.Sul. · 

Fazendo esta comunicação, q-ueremos dizer ao Senado que a qualquer 
momento poderemos entrar em contato com esta Casa, pa~a que tome conhe
cimento de que fatos mais graves poderão ocorrer se medidas sérias, efetivas 
- e não paliativas - não forem tomadas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e muito obrigado pela deferência 
da palavra, para esta comunicação. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lãzaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PREsiDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador LourivaJ. Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. :Presidente, Srs. Senadores, com a exclusiva finalidade de colaborar, na 
medida das minhas possibilidades, com os esforços que, sob os auspícios e a 
coordeúação geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), as comunida-
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des científicas de tóâos o,s países, associações médicas, os centros universi
tários e culturais e inúmeras autoridade vêm promovendo contra o vicio de 
fumar, notadamente nos recintos fechados, nas escolas, nos auditórios, nos 
teatros, nos aviões, nos transportes coletivos, em síntese, onde quer que as 
pessoas se reúnam para quaisquer finalidades, venhO, mais uma vez, tecei al
gumas considerações sobre o assunto. 

Faço-o na convicção de que os apelos da_OMS, desde o lançamento de 
sua campanha no Dia Mundial da Saúde (condensada no slogilil .. Fumo ou 
Saúde: a escolha é sua"), merecem ser atendidos por quantos consideram a 
saúde como um bem supremo a que todos têm direito, cuja preservação é res
ponsabilidade de cada um de nós, e não apenas dos Gõ-vernos, ou das autori
dades. 

Ao mesmo tempo, acr~dito estar prestando um serviço, ao chamar a 
atenção para a necessidade de uma maior vigilância contra os perigos do fu
mo, as séiias ameaças Cófitidas_ n~ .insidiosa fumaça dos cigarros que vai, nos 
ambientes fechados, pouco a pouco destruindo a saúc;l_e-dos furiiantes· inVete
rados e - o que é pior ~ dos que com eles convivem. 

Uma das conclusões do 36'~' Congresso Brasileiro de Cardiologia, realiza
do no Recife, a 7 de julho deste ano, Corii-a particii:)BÇãO-dc 3.500 m~dicos, in
clusive 19 estrangeiros, e de todos os e~_pecialist~s brasileiros no campo da 
cardiologia,. foi, exatamente, a de conscientizar,-pof tOdos o.s meios pOssíveis, 
a população brasileira Sobre os riscos a que os fuma'htes estão suje1tos. 

É de se acentuar que esses riscos abrangem, também, os que, passiv"ã.w 
mente, sofrem os efeitçs do flagelo quando, embora não estejam fumando, 
são atingidos pelas baforadas do que deveriam ter mais consideração com a 
saúde alheia e colaborar para defesa doS recintOs fechados contra a poluição 
ambiental. 

. Estâ cientificamente comprovado que um não fumante, trabalhando em 
uma atmosfera medianamente saturada pelos cigarros dos fumantes que se 
encontram no mesmo local, aQsorve, em menos de uma nl.anhã, o equivalente 
à fumaça de dois cigarros. 

Em 1972 e 1976, dois estudos foram realizados) na França, pelos Drs. 
Levy Pariente e Zivy, relativos à bronquite crônica, na quã.t a inalação da fu
maça de cigarro intervém em 80%; Cef<:icde dois milhões de franceses trata» 
dos, 12 a 20 milhões de dias de trabalho perdidos, 55 mil hospitaliz~ções, das 
quais 1.500 por perío-dos prolongados; 2 mil casos de irivã.lidez definitiva; 5 
aposentadorias antecipadas e màis de 15 mil mortes. 

Isto é, fora qualquer câncer e para a Simples bronquite um custo global 
anual de três milhões de francos. 

Mas, dir-se-á, e o- filtro? 

Apesar das campanhas ilusórias, a proteção do filtro é medíocre. 
••um fumante de cigarros com ponta de filtro~', calculou o Professor 

Wold, de Oxford, .. absorve _40% ~ menos de nicotina mas 28% -de óxido de 
carbono a mais". 

Ora, o óxido de carbono é~ sem comparação, o mais perigoSo. 
Mas, Sr. Presidente, se não bastassem tals ame3.ç-~s; a Verdade é que foi, 

também, exaustivamente demonstrado, peta medicina espeCializada, que os 
danos do fumo atingem a infância. 

Os filhos de mães fumantes geralmente nascem com cerCa -de meio quilo 
abaixo do peso normal c, quando chegam à idade eScolar, revelam atraso 
mental de sete n:eses em relaçã~ aos filhos de mães que não fumam. 

Essa foi uma das constatações do Professor de Medicina da Universida
de Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Mârio Rigatto, um do.s de batedores do 
Simpósio sobre os "Males Gerais do Tàbagisrno", na Comissão de Saúde da 
Câmara dos Deputados, a 19 de novembro passado. 

O PrOfessor Mário Rigatto observou que o hábito de fumar se tem ex
pandido, enormemente, entre as mulheres, fato preocupante, na medida em 
que elas geram crianças. 

A mulher é mais sensfvel aos efeitos que a nicotina produz no corpo hu
mano do que o homem, principalmente quando aliado à pfiula anticoncepcio~ 
nal, ••que ~ o método de contracepção menos nocivo, mas que, aliado ao ci
garro, multiplica por dez as chances de enfarte, hipertensão arterial e trombo
se". 

Em suas pesquisas, o Doutor Mário Rigatto concluiu que, entre fuman
tes, o enfarte mata duas vezes mais que o câncer de pulmão. 

Ele explicou que a função prinCipal do sanyue 1:: oxigenar o organismo e, 
sendo o cigarro vasoconstritor, obstrui a passagem do sa~gue, além de elevar 
a taxa de monóxido de carbono nos glóbulos vennelhos. 

O representante do Hospital do Câncer de São Paulo, naquele Simpósio, 
Doutor Antônio Pedro Mirra, alertou a Comissão de Saúde para o problema 
do tabagismo na Capital paulista, que~ o maior centro consumidor de cigar
ros da Am~rica Latina: 

O Professor Mirra afirmou, ainda, que o filtro dos cigarros não cumpre a 
função esperada, •·porque não protege o indivíduo dos efeitos que os compo
nentes do tabaco produzem". 

Como é do conhecimento geral, a fumaça de um cigarro contém, entre 
outroS elementos, monóxido de carbono, nicotina, alcatrão, benzopireno -
um dos mais ativos- canceríg-enos que se identificou até àgora- e amónia. 

Se numa sala, num período de uma hora, 25 fumantes fumarem, a con
centração serâ de 50 partículas poi' milhão, o mãximo permitido na indústria. 

Segundo outro Professor, o Doutor Jo_~ê Rosemberg, da Universidade de 
São Pau{Q, um fumante, e-in uma: sala, produz a concentração desses elemen~ 
tos eril rióve ·partículas de oxigênio pOr uiif milhão. 
~-- Nesses recintos fechados, informOU õ Professor Rosemberg, .. os princi
pais efeitOs Sobie- os indivíctuos expostos ~ __ fumaça dos cigarros são: irritação 
dos ol_hos, irritações nasais, dor de cabeça. Além disso, O cigarro acelera nos 
não fumantes o aparecimento de problemas cardíacos, quando estes têm ten .. 
dência para isso" . 

.. Em São Paulo, verificou o Professor Rosemberg, entre 17 mil crianças 
até um ano de idade, 17% delas apresentam infecções respiratórias, morando 
em casas sem fumantes, 28% têm problemas com a presença de um fumante e 
50% possuem infecções respiratórias conVivendo com dois fumantes." 

Diante dessa realidade, uige passar das advertências e dos apelos à ação 
con~reta, da natureza preventivá e terapêuticã. 

O terreno está preparado para isso, como o demonstram as inúmeras 
tentativas dos representantes do povo brasileiro, nas duas Casas do COngres
so Nacional. 

Voltarei ao assunto, Sr. Presidente, para uma avaliação e análise dos re
sultados obtidos, visando a colaborar com os esforços e as iniciativas que, 
mercê de Deus, estão surgindo, no âmbito do Poder Legislativo, para equa
cionamento das soluções que o problema requer, em face das dimensões e dos 
altos custos que os nefastos efeitos do vício de fumar representam para o nos
so País. 

Concluindo, Sr. Presídente, gostaria de renovar o meu apeio à alta com
preensão dos eminentes colegas do Senado Federal: 

Nesta Casa do Poder Legislativo, onde têm assento 67 Senadores, apenas 
20 são fumantes. 

Ê para estes que me dirijo. especialmente, lembrando-lhes que o perigo 
do rumo aumenta-à medida em que jornalistas, visitantes, assessores, funcio
nários em geral também fumam neste recinto. 

Não seria -o caso, Sr. Presidente, para o bem-C'star e a saúde de todos, en
quanto ainda é tempo, uma corajosa tomada de posição, ou seja, a definitiva 
erradicação do vício de fumar? 

Que não ·me levem a mal, o que desejo é a felicidade de todos e de cada 
um. (Muito b!'ffi! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se-
riador José RiChã:. --

0 SR. JOSt RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr .. Presidente, .Srs. Senadores, ontem, quando 
trazia à Casa a informaçãO de-que tropas do exêrcito se deslocavam para are
gião sudoeste do Paranâ, manifestei a minha preocupação diante do fato de 
se estarem tentando, pela repressão, terminar com um movimento dos mais 
justos~ porq_~e, ao c_hegarem ao estâgio em que chegaram os suinocultores do 
Paranâ, de desespero. ocupando as estradas, colocando barreiras para impe
dir o trânsito de suínos e seus derivados, agiram esses lavradores como um re
curso extremo, depois de meses de me~oriais e de cantatas c-om as autorida
des aa área, visando reparar uma injustiça através do estabelecimento do 
preço mínimo justo para os que trabalham na lavoura. E este importante se
tor se hoje estã produzindo excedentes é porque, no início do ano passado, 
para isso foram levados por diversos apelos do Governo que não ficou apenas 
na manifestação·verbal, mas chegou a propor medidas concretas, corno finan
ciamento a juros subsidiados para construção de pocilgas e outros melhora
mentos nas propriedades, visando aumentar o :ebanho de suínos do Sul do 
País. 

Os agricUltores atenderam ao apelo e, em menos de dois anos, elevaram 
o rebanho de sufnos.do Paranâ de 4 para 8 milhões de cabeças. Entretanto, ao 
atenderem o apelo e jâ no início deste ano de 1980, prevendo que, fatalmente, 
iria haver excedentes, começaram os agricultores a reclamar do Governo o es
tabelecimento de um preço mínimo para o produto. Chegou ao ponto, Sr. 
Presidente, de no início deste ano, no mês de maio, numa visitâ do Ministro 
da Agricultura ao oeste do Paranâ, ao Muni.cípio de Palatina, S. Ex• anunciar 
de público que, dentro de alguns dias, seria estabelecido o preço mínimo do 
produto, Entretanto, decorreram, de maio até esta data, muitos meses e nada 
do preço mínimo ser estabelecido. 
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Hâ cerca de 90 dias, tivemos nós a oportunidade de ler nesta Casa um 
manifesto dos suinocultores, no qual alertavam as autoridades para o fato de 
que, no dia 25 de novembro, seria iniciado um movimento_ mais concreto de 
protesto, através do impedimento das estradas da primeira-região Produtora 
de suínos do meu Estado para o trânsito de suínos e de seus derivados. E, 
realmente, concretizaram, Sr. Presidente, a ameaça e, a partir de terça-feira, 
dia 25 de novembro, ocuparam eles os pontos estratêgios. 

Sentimos, então que houve um a_vanço de diálogo. Apressou~se em con~ 
seguir', em cantata com áreas do Ministério da Agricultura, com os suinocul
tores e com os donos de frigoríficos, uma fórmula capaz de chegar se não à~ 
quilo que reivindicavam os suinocultores, pelo menos em termos de preço 
próximo do preço reinvidicado. Na segunda-feira, véspera do movimento, ao 
baixar o GOverno Federal um decreto instituindo o preço- mfnimO de 
Cr$ 48,00 para o quilo de carne de porco, não se contentaram os produtores 
com este preço, porque, conforme já tiveram oportunidade de demonstrar, hã 
90 dias, e novos laudos foram feitos, inclusive por veterinários da própria 
EMA TER, uma empresa do Governo, ficou demonstrado que o valor de cus
to para o suinocultor era de 63 cruz_ci_ro_s _Q_ quilo. 

Então, Sr. Presidente, não tinha cabimento esl?erar-se que os agriculto
res, com seu movimento anunciado para terça~ feira, dia 25, não o encetassem 
com o anúncio, no dia anterior, de um preço mínimo de apenas 48 cruzeiros o 
quilo. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador Josê Richa, permi· 
te V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Entendo, nobre Senador, que em 
negociações deste tipo certas pressões são admissíveis até-Um determinado li
mite, além do qual elas não se justificam, absolutamente. Não creio que V. 
Ex• ou outro membro desta Casa possa entender que grupos profissionais ou 
econômicos vedem vias públicas, estebeleçam barreiras para impedir qual~ 
quer tipo de circulação dentro de um Estado. O direito __ d~ pleitear um preço 
compensador, um preço mínimo, o direito de greve, que não é especificamen
te do que se trata, todos nós admitimos, mas barrar as estradas, impedir o 
acesso aos frigorrficos de_quem deseja faz_er a comercialização do se!J produto 
e de quenl o estã transportando é uma violência constitucional que, num esta
do de direito, não se pode, absolutamente, tolerar, admitir. Posso até concor
dar com V. Ex• que a reivindicação, com relação ao preço mínimo, ê justa. 
Não posso, entretanto, concordar em que o ato de obstruir as estradas, con
forme declara V. Ex•, e impedir qualquer tipo de trâfego possa ser justificado 
nesta Casa ou em qualquer parlamento no Brasil ou _fora do Brasil. e um 
atentado contra a liberdade de ir e vir do cidadão; é um atentado contra o 
exercício da sua profissão, da sua atividade comercial, enfim, é uma violação 
inquestionâvel de um direito cOnstitucional, assegurado a todos os cidadãos. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- Eu concordaria com V. Ex• em 
que a medida seria demasiado forte, Seria até, sob a ótica do GovernO, imper
tinente, se ela, pura e simplesmente, tivesse sido anun_ciada como primeira 
medida a ser tomada porque não tiveram suas reivindicações atendidas. En~ 
tretanto, pergunto a V. J;x•: que outra arma poderiam usar os pequenos agri~ 
cultores? Porque a atividade_ da criação de suínos 6 quase que, exclusivamen~ 
te, uma atividade exercida por pequenos produtores, e, de meneira excepciO
nal, por meia dúzia de maiores produtores, e ê muito raro, raríssimo, se ob~ 
servar um grande produtor nessa ârea. 

Foram os pequenos produtores que, durante mais de 6 meses, alertavam 
o Governo que o preço de mercado estava lhes dando um prejuízo de 20 cru
zeiros por quilo de carne, por quilo do produto. E veja- bem, V. Ex•, que o 
porco não é um produto como outro qualquer, que, quando o sujeito não estâ 
satisfeito com o preço de mercado, tem condições de não vendê~ lo na hora e 
guardar, estocar, armazenar; não hâ condições. Por quê? Porque, se se for 
manter o porco vivo, os insumos aos preçosqueestãó, iriam acrescentar-ainda 
mais prejuízo, além desses vinte cruzeiros por quilo. Veja, V. Ex•: o preço do 
milho, em cerca de dois anos, dois anos e pouco, pasSou de quarenta e dois 
cruzeiros o saco para mil cruzeiros, como agora, em determinadas áreas pro
dutoras. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Senador Richa, não questiono is· 
so. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- Então, não hã como manter o 
porco vivo, porque o prejuízo seria insuportável, seria muito maior que os 
vinte cruzeiros por quilo. 

Eu vou chegar lã onde V. Ex• me questioriou rió seti aparte. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- f: que V. Ex•estâ fazendo uma di· 
gressão tão ampla ..• 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- E se o porco for abatido, pura e 
simplesmente. o produtor não tem onde guardar a carne, porque ê produto 
perecível e, portanto, necessita de armazéns frigoríficos. Então, não hã con~ 
dições. -- -

Se o dono do produto não tem condições de mantê-lo vivo, não tem con
dições-de abatê-lo e, durante seis rrieses, arca: coin prejuízo desta natureza; 
quando a culpa - porque o mercado chegou a uma saturação- não ê sua e 
sim do Governo; e ainda: mais, reivindicavam o que os produtores? Alguma 
coisa de extraordinária? Não, apenas o cumprimento da lei, que é o preço 
mínimo, tal como estA definido na lei, qué é o preço de custo acrescido de 30% 

Então, ontem, tive a oportunidade de fazer cálculos, eu não os tenho nes
te instante, mas é muito simples; 30% sobre um preço de custo de Cr$ 63,00 o 
quilo, que é o preço comprovado por laudos e técnicos do próprio Governo; 
30% sobre isto, Sr. Presidente, seriam Cr$ 18,90, que, Somados aos 
Cr$ 63,00, dariam um preço de CrS 81,90, se é que o Governo tinha intençãO 
de cumprir a lei, estabelecendo um preço mínimo, tal como se define preço 
mínimo na lei, que é o preço mínimo maiS 0-'-j)YeçQ ae-custo, mais 30%. Então 
o preço mínimo teria que ser de Cr$ 81,90 o qUilo. Entretanto, não foi este 
sequer o preço que os produtores pediram, foi de Cr$ 75,00. Entretanto, a de~ 
fasagem entre o preço real, que é Cr$ 81,90, o preço mfnimo por eles solicita
do, que era de Cr$ 75,00, e o preço nl.fnimo decretado pelo Governo, que foi 
de Cr$ 48,00, veja, V. Ex•, que esta defasagem é insuportável. 

Ora, diversas foram as reuniões e os~- -.tatos feitos pelas lideranças com 
os Ministros aqui da área, com ~ 1vltnistr.:J Ja Agricultura e com os Ministros 
da ãrea econômico-tlnã.-nceira, Pois muito bem-, depois de esgotadas todas as 
possibilidades de diálogo, sem ver as suas reivindicações atendidas, eu agora ê 
que pergunto para responder a pergunta do Senador Aloysio Chaves: que me~ 
dida seria tomada por V. Ex• ou por quem quer que tivesse arcado compre~ 
juízo desse tamanho, dessa dimensão? 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nenhuma que viole a Constituição 
ou a Lei. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- Mas então a lei, Sr. Senador, só 
é feita para ser obedecida pelos mais fracos? 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Nilo, a lei é para todos. 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB- PR)- Onde estâ a punição para o Gri· 
vemo que não cump_re al~i_e_f!ãO determina o preço mínimo justo? Onde está? 

O Sr. Aloyslo Chavos (PDS- PA)- A lei é para todos. V. Ex• é que 
quer colocar uma determinada categoria acima ou à _margem da lei. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR)- Mas, Sr. Senador, nilo pode ha· 
ver dois pesos e duas medidas. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, ocupar uma estra· 
da, impedindo o seu tráfego, como ê possível admitir isso? 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR)- Pois eu concordo com V. Ex• 
que seria inadmissível, se o Governo tivesse cumprido com as suas obri~ 
gações. Entretantü, se é o próprio Governo que não cumpre a lei, como dese
jar que agricultores, em sua maioria, não só pequenos, e -pobres, economica~ 
mente, mas, também semi-analfabetos, como querer que eles cumpram a lei, 
Sr. Presidente? 

Foi um recurso extremo; o moVimento, portanto", não era ilegal, e foi 
exorbitante a medida adotada pelo Comando da 5• Região Militar ao deslo· 
car tropas, 

Agora, estabeleceu~se lã, Sr. Presidente - e daí a nossa grande preocu~ 
pação - um impaSse. A partir de ontem, à noite, com contato que fizemos 
junto ao Líder de nossa Bancada, o Senador Paulo Brossard, com o Senador 
Jarbas Passarinho, de possibilidade de um entendimento sobre um preço que 
não se chegaria ao preço reivindicado, ficaria ainda muito aquem daquilo rei~ 
vindicado pelos produtores. Entretanto se avançou, com a colaboração ou, 
pelo menos, com a manifestação de intenção do Governo do Paraná, que es
tava disposto, a partir de hoje, de reduzir a pauta sobre a qual incide o Impos
to de Circulação de Mercadorias. 

E aí então, quero; aTnda mais uma vez, lembrar ao Senador Aloysio Cha
ves, que, inclusive, o Governo do Estado não vinha cumprindo a lei, porque 
vinha cobrando o ICM a um preço acima do mercado. 

O Governo do Estado, Si'. Presidente, atê agora vinha cobrando o ICM 
sobre urna pauta de 46 cruzeiros o quilo, qUando, atC:: a semana passada, o 
preço de mercado para o produtor era de 38 a 39 cruzeiros o quilo. Estava 
cobrando o Governo ICM numa pauta acima do próprio valor de mercado. 

Então o Governo do Estado não cumpre a lei, porque a lei não determi
na que se cobre Imposto sobre Circulação de ,Mercadorias a níveis mais eleva
dos do que o próprio preço de mercado; O Governo Federal não cumpre a lei, 

_ porque não determina, ao baixar o preço mínimo, o que preceitua a lei, que ê 
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o cãlculo do preço de custo acrescido de 30%. Ninguém cumpre a lei; entre
tanto, o produtor, obrigatoriamente, tem que cumprir a lei. E quando ele, 
durante mais de 6 meses, não consegue ter a sua reivindicação atendida, não 
tendo mais para quem apelar, para chamar a atenção de toda a Nação para as 
injustiças que contra eles vêm sendo cometidas, resolvem bloquear as estra
das da sua região para o trânsito apenas de porcos e seus derivados; aí é um 
Deus nos acuda, todo mundo, de repente, descobre que isto é uma ilegalida
de, que isto ê intolerãvel, e que contra isto precisa colocar-se tropas do Exér
cito. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nobre Senador José Richa, cu pe
diria a V. Ex• que colaboras_se com a Mesa, para votarmos a Ordem do Dia, 
no seu horãrio regimental. V. Ex• pediu a palavra para uma breve comuni
cação e jã temos decorridos 20 minutos. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)- Eu vou atender a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Agradeceria, se V. Ex• o fiZesse. 
O SR. JOS~ RICHA (PMDB - PR) - Vou atender a V. Ex• 
Eu gostaria apehas de dizer que esta medida adotada, que ê uma injus

tiça, que é, a meu juízo, uma violência, sobretudo na hora em que jâ iam 
avançados os entendimentos para se chegar hoje, provavelmente, a um acor
do, numa hora dessas me parece que é uma desnecessãria demonstração de 
força cercar-se uma região onde pequenos agricultores, de maneira pacífica, 
tranqUila, estão lá a chamar a atenção para as suas reivindicações. 

E o que é pior, Sr. Presidente, as barreiras, foram já desativadas, astro
pas estão lã cercando; entretanto, como esses pequenos lavradores estavam 
acampados à beira da estrada, eles continuam lá acampados. O comandante 
das tropas lhes deu um prazo atê às 17 horas, para que todos se recolham às 
suas residências. E, aí que está o impasse: eles julgaram que o impedimento, 
apesar deles terem razão, et:a uma medida ilegal e concordaram em desativar 
as barreiras. 

Entretanto, qual é a lei que lhes impede de continuar acampados na beira 
da estrada? Qual a lei? 

O Sr. Uzaro Barboza (PMDB- GO)- Nenhuma. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB - PR) - Nenhuma lei. Pois, então, até 
às 17 horas eles estão intimados a irem para as suas residências, sob pena de 
uma prisão em massa. Ora, são 20 mil lavradores que lâ estão acampados na 
estrada. Como vão prender 20 mil pessoas? A meu ver, alêrn da desnecessãria 
demonstração de força contrá homens que estão lá, pacificamente, chamando 
a atenção, evidentemente, para os seus problemas, alêrn disso, Sr. Presidente, 
parece-me que há um outro problema que fatalmente irá causar ainda mais 
prejuízos, não só a eles como a toda a Nação. Estâ-se aproximando a época 
do plantio de feijão das secas. Tradicionalmente, a região mais adequada do 
meu Estado que, por sua vez, abastece 25% das necessidades nacionais, certa
mente esta região terâ a sua produção, a qual jâ se avizinha, profundamente 
reduzida. Leio aqui nos jornais que o Ministro Amaury Stãbile estaria indo 
ao norte do Paranã. Eu ontem à noite soube disto, mas o que S. Ex• ia fazer 
lá. Tomei conhecimento, hoje, pelos jornais de Apucarana, cidade central do 
norte do Paranâ, do lançamento da campanha do plantio das safras de feijão 
das secas. 

Ocorre, Sr. Presidente, que o Instituto Agronômico do Paraná, órgão in
clusive mantido pelo Governo Federal, jâ havia baixado, recentemente, uma 
Instrução, de n9 18 recomendando, através dos órgãos de extensão rural, que 
por sua vez recomendassem aos agricultores que considerassem aquela região 
do norte do Paranâ inadequada para o plantio de feijão - de feijão das secas, 
Sr. Presidente - de feijão das secas! Por quê? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Eu pediria a V. Ex• que conti
nuasse depois da Ordem do Dia, porque se não não teremos nenhuma con
dição. V. Ex• solicitou uma breve comunicação, a qual a Mesa atendeu, e já. 
tem 25 minutos. V. Ex• disse que apenas iria comunicar que havia barreiras, 
havia polícia, e isso jã é um tempo bastante razoável. 

V. Ex• perdoe a impertinência da Mesa, talvez a intolerância, mas vê V. 
Ex• que o relógio está correndo muito contra a Mesa e contra a Ordem do 
Dia. --

Quanto à matêria sei que ela é vasta, é importante, e ela, naturalmente, 
levará V. Ex• a falar ainda muito, se V. Ex• continuar a dar todas as expli
cações que tem a expor, que acredito sejam importantes. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB - PR) '-- Realmente, Sr. Presidente, re
conheço e queria dizer a V. Ex• que ia fazer uma breve comunicação. Entre
tanto fui obrigado a me estender um pouco mais, em função dos debates que 
não estavam na minha previsão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Por isso mesmo a Mesa é com
preensiva. 

O SR. JOS~ RJCHA (PMDB- PR)- Entretanto, quero lembrar a V. 
Ex• que estou inscrito, e que apenas não o fiz na ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sim, apenas V. Ex• declarou que 
não desejava falar quando foi chamado. 

do. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)- Na hora em que fui chamado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - E V. Ex• era o n• I. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)-: Mas eu desejava falar mais ce-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pois é. Mas isso aí... 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB - PR) - Entretanto, como a própria 
Mesa estabeleceu a exceção de dar a palavra para dois outros oradores, de
pois da hora prevista para o início da Ordem do pia, eu imaginei que não es
tava criando para a Mesa nenhuma dificuldade, se porventura cedesse aos 
meus colegas a oportunidade de, através de apartes, debatermos a questão. 

Mas vou atender a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Eu agradeço. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR) - ... e vou encerrar dizendo, Sr. 
Presidente, que o próprio Instituto Agronômico não recomenda o plantio de 
feijão das secas porque o plantio do feijão coincide com a epoca de colheita 
da soja e do algodão, que são hospedeiros de determinadas pragas p~J,ra cujo 
combate não se pode, no caso do plantio de feijão, utilizar produtos químicos 
e, também, contra o qual não hã variedade resistente de feijão. Então ê inade
quado o plantio. 

Veja V. Ex• que o Paraná vai continuar tradicionalmente plantando feijão 
no Sul, numa parte do oeste e em todo o sudoeste do Paranâ. E exatamente 
quem é que planta esse feijãO? São os sUinocultores. 

Veja V. Ex• que a repressão, alêm de injusta em si ainda terã desdobra
mentos, causando, ao nosso ver, prejuízos econômicos a meu Estado e à 
Nação brasileira. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Queria dar um aparte a V. Ex•; 
mostrando que hâ legitimidade no movimento. Os lavradores estão em estado 
de necessidade- aliâs hã bastante tempo vinha advertindo a Nação para is
so. Hã duas hipóteses em que, de uma certa forma, o indivíduo pode até con
trariar a lei: a legítima defesa e o estado de necessidade. Este caso não ê nem 
legítima defesa; é estado de necessidade, estado de desespero em que os lavra~ 
dores se vêem, daí, ou tomam uma providência dessas ou eles se estiolam eco
nomicamente. De forma que o caso do Paranâ é um caso gravíssimo. Recen
temente, V. Ex•, diversos Deputados e eu estivemos com o Ministro de Esta
do e assistimos com este Ministro a um drama deplorável. Depois que ele foi 
ao Planalto e voltou, ele voltou numa espêcie singular: o Ministro da Edu
cação disse que não era Ministro e estava Ministro; aquele outro não era Mi
nistro, não estava Ministro, mas estava no Ministério. ~ impressionante 
como ninguêm sabe quem manda neste País, mas, na hora da determinação 
da violência, ela se faz presente de uma forma fulminante. ~ exatamente esse 
caso da nota da S• Região Militar do Estado do Paraná. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR)- Agradeço o aparte. V. Ex• real
mente tem razão. Aí foi um caso até de legitima defesa e, mais do que isso, de 
extrema necessidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES: 

Adalberto Sena- Josê Guiomard- Evandro Carreira- Raimundo 
Parente- Alberto Silva- Oziris Pontes- Martins Filho- Cunha Lima
Teotônio Vilela- Luiz Viana- Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancre
do Neves - Amaral Furlan - Vicente Vuolo - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

B lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 570, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 57, de 1980, que transforma função prevista na lotação do Ga
binete do Presidente do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1980 - Lourlval Baptl•ta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, passa
se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam seill3.dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em ttirno único, do Projeto de Lei da Câmara nfl 149, 
de 1978 (n' 5.721/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza a alienação de bens imóveis 
da União, situados na área urbana da Guarajâ-Mirim, no Território 
Federal de Rondônia, e dá outras providências·, tendo 

PARECERES, sob n•s 180 a 182, de 1979, e 1.118 a 1.120, de 
1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justlça- 19 pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: contrârio à Emen
da n' 1 de plenârio; 

-de Economia- 19 pronunciamento: favorável; 29 pronuncia .. 
mento: contrário à Emenda n9 1 de plenário; 

- de Flnanças - 19 pronunciamento: favorável; 29 pronuncia .. 
rnento: contrário à Emenda n9 1 de plenário. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda a ele oferecida. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 149, DE 1978 
(N• 5.721-B/78, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a alienação de bens Imóveis da Uniílo, situados na llrea 
urbana da Guajará-Mirlm, no Território Federal de Rondônia, e d' 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica autorizado o Governo do Território Federal de Rondônia 
a vender os imóveis residenciais de propriedade da União, sob sua adminis
tração, situados na ârea urbana de Guajarâ-Mirim e ocupados por servidores 
públicos daquele Território, de acordo com as condições estabelecidas nesta 
lei. 

§ J9 A venda se farã pelo valor atual do imóvel, fixado em avaliação 
procedida pelo Governo do Território. 

§ 29 O preço poderâ ser pago pelo adquirente em PieStiÇõeS-inensais ou 
mediante financiamento, segundo o disposto em instruções do Ministro de 
Estado do Interior. 

Art. 29 Terâ preferência para aquisição dos imóveis de que trata o art. 
l9, independente de prévia licitação, o servidor público que neles residir. 

Parãgrafo único. A preferência assegurada neste artigo estende-se ao 
cônjuge sobrevivente ou herdeiro necessário do servidor público, se o_cupante 
do imóvel a ser alienado. 

Art. 311 Os imóveis que não forem adquiridos pelos respectivos ocupan
tes, nas condições estabelecidas nos arts. 19 e 29 desta lei, serão vendidos em 
concorrência, de acordo com o disposto nos arts. 141 e seguintes do Decreto
lei n' 9.760, de 5 de setembro de 1946. 

Art. 411 Os recursos- provenientes das alienações serão recolhidos ao 
Banco Nacional da Habitação, visando à construção de novos imóveis no 
Território Federal de Rondônia, destinados à venda a servidores públicos. 

Art. 59 O GOverno do Território Federal de Rondônia comunicará ao 
ServiçO do Patrimônio da União as alienações realizadas, instruindo o expe
diente com título de propriedade da União e respectivo instrumento de trans
ferência. 

Art. 6'i' O Ministro de Estado do Interior, baixará. instruções para a 
execução das medidas previstas nesta lei. 

Art. 7• Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação da emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham. 

\"' ·ausa.) 
Rejeitada. 
A matêria vai à sanção. 

E a seguinte a emenda rejeitada. 

EMENDA N• 1, (de Plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1978. 

I- Acrescentem-se os arts. 6• 7• e 8• ao Projeto de Lei n• 149/78, 
alterando-se os atuais arts. 69 711 e 89 

uArt. 69 Ficam acrescentados os seguintes parágrafos ao art. 
6• do Decreto-lei n• 1.390, de 29 de janeiro de 1975. 

Art 6• ............................................. . 
-1 .............................................. .. 
-II ............................................. .. 
§ 19 Na fixação de critêrios para a transferência de direitos re

lativos à compra e venda de imóveis, o prazo de carência serâ de, no 
mãximo 5 (cinco) anos ininterruptas ou 10 (dez) anos intercalados, 
contados a partir da data do exercício do funcionário ou empregac:Jo 
público em Brasília. 

§ 2• Na fixação de critêrios quanto à restituição do imóvel 
prometido ao vendedor, o prazo de carência será de, no máximo 3 
(três) anos ininterruptas ou 6 (Seis) anos intercalados, contados a 
partir da data do exercício do funcionário ou empregado público em 
Brasflia, quando se verificarem as hipóteses de remoção ou transfe
rência de Brasflia; licença para tratar de interesse particular; perda 
de vínculo com a Administração Federal; e aposentadoria, ressalva
da os casos em que o servidor continuar a prestar serviço ao órgão, 
entidade ou fundação referidos no artigo 111, ou integrantes ou sob 
supervisãO do Governo do Distrito Federal. 

Art. 79 O Poder Executivo destinará à venda os imóveis resi
denciais de sua propriedade localizados no Distrito Federal aos ser
vidores que os venham ocupando e tenham firmado Termo de Ocu
pação hã mais de 5 (cinco) anos ininterruptas, que os queiram, obe
decidas as condições a que se refere o art. 69 do Decreto·lei nfl 
1.390/75. 

Art. 89 Será instituído seguro facultativo para cobrir risco de 
vida, invalidez total ou .aposentadoria compulsória do Ocupante do 
imóvel a que se refere esta lei, de molde a permitir que, ocorrendo 
uma das hipóteses previstas, a propriedade passe a pertencer aos su
cessores integralmente quitada." 

II- O art. 69 fica renumerado para art. 9fil, passando a ter· a seguinte re
dação: 

u Art. 99 As instruções para a execução das medidas previstas 
pela presente lei serão baixadas pelas seguintes autoridades, no que 
lhes competir: Ministro de Estado do Interior, Ministro de Estado 
da Fazenda, Ministro de Estado da Indústria e do Com~rcio, 
Diretor·Geral do Departamento Administrativo do Serviço Públi
co." 

III -Ficam acrescentados os arts. 10 e 11, com a seguinte redação: 

·~Art. lO. Esta lei entra em vigor· na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
12, de 1979 (n' 12/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da República Federal da Nigêria sobre 
serviços aéreos eil.tre seUs respectivos territórios e alêm. concluído 
em Brasflia, a IQ de janeiro de 1979, tendo 

PARECERES, sob n•s 964 a 967 e 1.121, de 1980, das Comis
sões: 

- de Relações Exteriores, 19 pronunciamento - solicitando di .. 
ligência junto ao Ministério das Relações Exteriores; 29 pronuncia .. 
mento- (ouvido aquele Ministêrio) favorável, nos termos de subs
titutivo que oferece; 

- de ConstituiÇão e Justiça, favorâvel ao substitutivo da Co
missão de Relações Exteriores; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável 
ao substitutivo da Comissão de Relações Exteriores; e 

- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Re
lações Exteriores. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 
A matêria vai à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 

2 o seguinte o substitutivo aprovado. 

EMENDA N• 1 - CRE 
(Substitutivo) 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da Repúbli~ 
ca Federativa do Brasil e o Governo Militar: Federal da República Federal da 
Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Territórios e Alêm, con~ 
cluídos em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

Parâgrafo único. Quaisquer atos de que possam resultar revisão do 
Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitOs à aprovação do Congresso 
Nacional. 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980- Tarso Dutra, Pr~sidente

Itamar Franco, Relator - Aloyslo Chaves - Tancredo Neves -José Rlcha 
- Almir Pinto - Henrique de La Rocque -'Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 3: 
Votação, em ~urno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 

31, de 1979 (n' 32/79, na Câmara dos Deputados), que ratifica o 
texto do convênio sobre transporte internacional terrestre, aprova
do pela 8• ReUnião de Ministros de Obras Públicas e Transporte dos 
Países do Cone- Sul, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 937 e 938, de 1980, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte projeto aprovado 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1979 

(N• 32/79, na Câmara dos Deputados) 

Ratifica o texto do Convênio sobre TranspOrte Internacional' Ter
restre, aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públlcas e 
Transporte dos Países do Cone Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica ratificado o texto do Convênio sobre Transporte Interna~ 

cional Terrestre, aprovado pela 8•Reunião de Ministros de Obras Públicas e 
Transporte dos Paises do Cone Sul, realizada em Mar dei Plata, de 7 a 11 de 
novembro de 1977. 

Art. 2• Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4: 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con· 
clusão de seu Parecer n• 845, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas de propriedade da SUFRAMA- Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de I 980, das Comissões: 
- de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, 
apoiado pelos Senadores Franco Montoro e Cunha Lima; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af-
fonso Camargo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sr. Presidente, requeiro verifi

cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli
citada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a funde aguardar a chegada 
ao plenârio dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

Estâ suspensa a sessão. 
(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho

ras e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ reaberta a sessão, Solicito 
aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para se proceder à verificação re~ 
querida. 

Inicialmente, vou colher os votos das Lideranças. 
Solicito ao nobre Senador Jarbas Passarinho o seu voto. 

O Sr. Jarhas Passarinho (PDS- PA)- Voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito ao nobre Senador Paulo 
Brossard o seu voto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Voto Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito o voto da Liderança do 
PP. (Pausa.) 

Não está presente. 
Os Srs. Senadores podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves -Amaral Furlan
Amaral PeixotO - Bernardino Viana - Eunice Michiles - Helvídio Nunes 
- Jarbas Passarinho -João Calmon- Jorge Kalume- José Caixeta
José Guiomard- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Louri
val Baptist~ - Luiz Cavalcante- Maurício Leite - Moacyr Dalla - Rai~ 

mundo Parente. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso -José Fragelli - José Richa - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "Sim" 21 Srs. Senado
res; '"Não", 4 Srs. Senadores. Não houve quonun. A votação fica adiada para 
a próxima sessão. 

Pela mesma razão, deixam de ser submetidos ao Plenârio as matérias 
constantes dos itens 5 a 10, em virtude de estarem em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão do seu Parecer 
n• 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agro
pecuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, à 
Agropecuária Dimona, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em. separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca

margo. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto do Resolução n• 124, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n• 872, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas à Empresa Matei 
Agropecuâria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorâvel, com voto vencido do Senador Affonso Ca

margo. 

7 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 130, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Pare
cer n• 886, de 1980), que suspende a execução do n• 17, c do inciso II, do art. 
106 do Decreto-lei n• 5, de 15 de março de 1975 e o Decreto "N" n• 1.135, de 
26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 147, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'~' 1.112, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo. no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e Sete milhões 
de dólares americanos) destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.1 13, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro. 

9 
Votação, em turno único, do Requerimento nv 541, de 1980, do Senador 

José Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, aUnea '"c" do Regi~ 
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mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nf1 145, de 1979, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a localização, no território na
cional, de usina que opere com reator nuclear, e dá. outras providências. 

lO 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nf1 148, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n' 
1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empr~stimo externo no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares) destinado aos programas integrados de produção agrope
cuária, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão· 
- de consdtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação de Requerimento n• 568/80, de adiamento da 

discussão para reexame da Comissão de Finanças). 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passaremos, pois ao exame do 
item n' 11. 

Discussão, em segurido turno, do Projeto de Lei da Câmara nv 
73, de 1980 (n• 3.598/80, na Casa de Origem), que cria o Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dâ outra providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apre

senta de n' 1-CSPC; e 
- de Finanças,' favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão 

de Serviço Público Civil. 
Em discussão o projeto, em segundo turno. (PSusa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Face a inexistência de quorum a votação fica adiada para a próxima ses

são. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a mat~ria constante da 
Ordem do Dia. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas "Passarinho, que falará como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Ontem, tivemos aqui um discurso i:lo Senador Pedro Simon, que me deu 
a impressão de ser uma espécie de recapitulação do ano letivo -no nosso ca
so, do ano Legislativo. 

As matérias tratadas foram amplas; a forma de fazê-las, igualmente, de 
sorte que não me coube a oportunidade de respondê~ lo ontem mesmo. Poste
riormente, o nobre Senador Paulo Brossard e o nobre Senador José Richa 
trataram de assuntos que acho justificar a presença, nesta tribuna, do Líder 
da Maioria. 

Começarei pelo meu ilustre colega do Paraná, com quem, ainda ontem, 
na presença do Líder do PMDB, articulávamos providências junto ao Gover
no, visando a obter uma solução justa para o problema da suinocultura no 
Brasil~ particularmente nos Estados do Paraná e Santa Catarina, onde os 
criadores, pequenos e médios, passavam a adotar uma atitude de resistência 
que poderia levar - e poderá levar, desgraçadamente - a alguma conse~ 
qüência funesta; · -

Hã momentos, encontrava-me fora do plenário, mas ainda ouvi parte do 
discurso do Senador José Richa, quando S. Ex• perguntava se há alguma lei 
que proíbe a presença de pessoas fora de casa, ou na estrada. Parece-me que 
foi assim· Que eu ·ouvi. A resposta foi que não havia lei nesse sentidO. E 
lembro-me que uma das vozes ardorosas, a dizer unenbuma", foi exatamente 
a do nobre Senador por Goiás, bacharel em Direito, advogado brilhante, ju
rista, Lázaro Barboza. Aliás, formado S. Ex• no período da minha gestão no 
Ministério da Educação, o que me ensejou, há momentos, dizer que é a maior 
prova de que disponho, instantânea, de que a qualidade do ensino não caiu 
durante o meu tempo de Ministro. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- No que eu retruquei a V. Ex• 
que esta era uma forma muito inteligente de tecer um elogio crivado de iro
nia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- Mas isso não tem cabi
mento, a menos que V. Ex• se sinta inseguro em relação à qualidade que lhe 
atribui. A única forma de ironia seria esta, e não tem cabimento. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB -GO)- V. Ex• completa agora, nessa 
segunda frase, a conceituação que sobre o comportamento de V. Ex• acabei 
de dar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nilo, eu não concordo, 
V. Ex• me desculpe. Eu me sirvo do exemplo que ele é bem concreto aqui. V. 
Ex:• chegou a esta Casa e tem tido um desempenho que não apenas honra V. 
Ex'" como o Estado que V. Ex• representa e a própria Casa. E aqui, apesar de 
formado há não muito tempo, V. Ex• se caracterizou pelos votos que deu e 
pela sustentação desses votos. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Para que V. Ex• veja que, efeti
vamente, o Ministro da Educação influi. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. Tou
ché! 

Eu continuo, em relação a um tema menos agradável, que é o da suíno
cultura, e admitindo, com o nobre Senador José Ricba, que S. Ex•, há pelo 
menos setenta e cinco dias, fez um discurso nesta Casa, chamando a atenção 
para a gravidade do problema, que, na colocação do Senador José Richa, está 
originado na diferença que há entre o preço mínimo de possibilidade de com
pra do produto acabado e o preço de custo desse mesmo produto, na medida 
em que este preço de custo é superior ao preço de venda e cada um suinocul
tor, cada um produtor, pequeno e médio, que venda o porco, acaba tendo 
prejuízo, na medida exata da quantidade que vende. 

Ontem, nós tentamos influenciar uma parte do Governo, já por volta das 
22 horas quando saímos daqui; depois às 23 horas, três Ministros de Estado 
se comunicavam comigo, pelo telefone, e a um deles, o Sr. Ministro da Agri
cultura, pedi que se dirigisse exatamente ao Senador José Richa, enquanto eu 
tomava o cuidado de dar um telefonema ao Senhor Paulo Brossard, para pôr 
S. Ex• a par do que estava ocorrendo. 

Um fato, entretanto, me chamava a atenção, e que me parece da maior 
importância dentro do contexto do protesto; é que, por mais complacente que 
seja o Governo, pOr mais ·disposto a atender reivindicações que seja o Presi
dente da República, o que não é possível é admitir que este processo se faça 
por formas insólitas, e S. Ex• o nobre Senador pelo Paraná, o nobre Senador 
José Richa, que é um homem moderado na sua atuação, há de convir que não 
há cabimento, na medida em que quem postula uma solução se antecipe para 
fazer o que se está fazendo, precisamente hoje, no Paranâ, que é ocupar ases
tradas, fazer pontos de barragens, que, ontem, pelas informações que dispu
nha e passei a S. Ex•, eram no mínimo, 13. 

Ora, a tropa estadual já tinha sido chamada à ação preventiva e a tropa 
federal, com a nota que tenho em mão da 5• Região Militar, foi colocada 
como reforço adicional da ação da Polícia de Costumes. Não teve e não tem a 
missão de conflitar; não teve e não tem a missão de provocar, mas tem a mis
são de assegurar o direito dos outros cidadãos, neste País, que é o do livre 
trânsito nas estradas. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA}- Quase que imediata
mente, concederei o aparte a V, Ex• 

Porque, hã uma presunção de que, a partir de amanhã, sábado, essas de
monstrações passam a ser impeditivas do trânsito, em qualquer sentido, nas 
estradas. Esta a premissa, e sobre ela é que então as tropas foram chamadas a 
se deslocar, numa medida preventiva. 

Ouço o nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- V. Ex•estâ fazendo um relato que~ 
verdadeiro. Eu apenas gostaria de fazer um pequeno reparo, quando V. Ex• 
diz que essã insólita manifestação dos suinocultores, não me lembro exata
mente da expressão utilizada por V. Ex•, mas, mais ou menos, o sentido ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Insólita. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - ... seria o de que foi repentina. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, não disse. AI, V. 
Ex• se equivoca. Ao contrário, ao momento, quando Y. Ex'" ouvia esse bri
lhamte parlamentar que é o Deputado Hélio Duque, eu dizia que V. Ex'", hâ 
mais de 75 dias, chamou a atenção da Casa para o problema. 

O Sr. José .Richa (PMDB- PR)- Exatamente, era isto. Eu só queria 
chegar ao ponto de justificar, que eles utilizaram, durante cerca de 6 meses, 
todos os argumentos e todos os recursos que estavam ao seu alcance, conside
rando serem pequenos e mêdios produtores, quase sempre com suas entida
des de classe com um poder político de reivindicação pequeno, considerando 
outras classes mais poderosas, e que, finalmente, quando chegaram a esse re
curso extremo de efetivamente impedir as estradas, já era um gesto de deses~ 
pero. 

O SR. JARHAS PASSARINHO (PDS - PA)- Mas, V. Ex•, que ~. 
como eu disse aqui, um dos homens de atuação sensata, moderada, nesta 
Casa -uma Casa de sensatos e moderados -hã de convir que isso pode ex-
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plicar mas nãO justificar o procedimento. Separei bem a colocação. A primei
ra parte é a reivindicação de natureza econôrnica; a segunda, é a forma de fa
zer a reivindicação -v. Ex• diz que de fato, d~pois de muitos meses, de vários 
meses, já essas pessoas teriam chegando ao-desespero e, então, partiram para 
uma ação - o vocãbulo é seu- uma ação desesperada. Ora, precisamente aí 
é que aquelas organizações permanentes, encarregadas da lei e da ordem, 
chocam~se com esse tipo de procedimento, que qualifiquei de ins6lito. 

A nota da 5• Região Militar diz o seguinte: 
••os suinocultores do Oeste e Sudoeste do Paraná, na defesa de 

reivindicações quanto ao preço dos seus produtos... - - ---
Note o nobre Senador José Richa que não diz na defesa excessi

va ou abusiva, diz "na defesa." 
Recomeço a leitura: 

... estão adotaÕ.do um método totalmente inadequado, qual 
seja o de deter, nas estradas e nas portas dos frigoríficos, veículos 
que transportam produtos da suinocultura, alêm de procurarem im
pedir a comercialização desses produtos pelos supermercados." 

Não satisfeitos Com isso, ameaçam bloquear as estradas, a par
tir do pr6ximo dia 29, para todo tipo de transporte, em acintoso 
desrespeito aos interesses da comunidade. 

"Tal ação conf1gura flagrante violação da lei e, como tal, não 
será tolerada. Os instigadores, sejam quais forem, serão presos em 
flagrante, para responder ao competente inquérito a ser instaurado 
pela Polícia Federal. 

O Comando da 5• Região Militar estã realizando deslocamen
tos de tropas de Exército para a efetiVaÇãO das medidas necessârias, 
em complementação à ação da Policia Militar do Estado, para pôr 
fim a essa situação anormal e profundamente lamentâvel." Assina
do: General Jofre Sampaio. 

Então, quando o General Sampaio classifica a ação, jâ é o modo de fa
zer, que ele chama intolerâvel, inadequado. E nós estamos, em conjunto, 
Oposição e Governo, nesta Casa, trabalhando no sentido de prevenir uma 
ação dessa natureza. Ontem, como isso se passou apenas entre nós três, eu 
acho que é interessante que o Senado .conheça. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD - RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA)- Ouço o Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD- RS)- Peço licença para testemunhar o 
seu interesse e a sua diligência em encontrar uma solução para este problema, 
aqui abordado ontem, com o brilhantismo habitual, pelo nobre Senador do 
Paranã, José Richa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado pelo 
testemunho de V. Ex• e pelo senso sempre renovado, nesta Casa, de justiça 
que V. Ex• demonstra no que faz e no que diz. 

Então, a informação que tenho e que testei, instantes antes de subir à tri
buna, é de que a ação da força federal é uma ação preventiva. O que receio e, 
J?.isso sim, eu faria um apelo ao próprio Senador José Richa, que tem conta tos 
com a área dos suinocultores que estão fazendo esse protesto, é que a forma 
do protesto não enseje uma reação que todos nós não desejamos. 

~o r outro lado, é preciso ficar muito claro que esse tipo de reivindicação, 
ainda que entendemos a angústia de que estão possuídos os produtores, ela 
tem que sofrer um período de maturação. Não sei o que, ontem, disse ao Sr. 
Senador José Richa o Ministro Amaury Stabile, quando me telefonou e me 
deu umas informações. Como eu não estava inteiramente a par do problema, 
pedi a S. Ex•, imediatamente, que desse um telefonema ao Sr. Senador José 
Richa, para explicar o problema do preço, da conjuntura econômica. 

O Sr. José Richa (PMDD- PR)- Se V. Ex• me permitisse, eu poderia 
relatar aqui o que se passou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. 
Mas, imediatamente, falei com o Ministro Venturini e com o Ministro 

Medeiros para, através de uma ação direta, junto B:o Presidente da República, 
preservar a ac;ão pacífica da Força Armada. Não é nosso intuito que qualquer 
Força Armada, auxiliar ou efetiva, Polícia Militar ou Exército, venha a se 
chocar com os brasileiros, mesmo na hora em que eles não fazem adequada
mente uma reivindicação. O ideal é que isso não aconteçã.. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDD - RS) - Muito bem! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
José Richa. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Eu gostaria de dizer a V. Ex• que, 
realmente, endosso as palavras do nobre Serlador Paulo Brossard, quando re-

conhece e proclama de público a pronta ação de V. Ex•, ontem, ao final da 
tarde, quando, através de cantatas, procurava também chegar a uma solução 
junto às autoridades do Executivo. Queria dizer a V. Ex• que, realmente, o 
Ministro da Agricultura nos telefonou, já tarde da noite, para dizer que iria 
hoje ao Paranâ- eu não sabia o que era, mas é ao Norte do Paranâ- e que 
amanhã, pela manhi!, S. Ex• estaria em Curitiba e já teria tomado a providên
cia de convocar os proprietários de frigorificos quando S. Ex• esperava que, 
junto com eles, nessa reunião, pudesse estabelecer um modus vivendi para que 
pudesse ser atendida, em parte, a reivindicação dos suinocultores. E que me
didas eram essas que o Ministro teria sugerido? Que os frigorrficos passassem 
a comprar a 55 ou 56 cruzeiros o quilo, e livre de transportes e de FUNRU
RAL, que seria 2,6% de operação. Bem, com esta providência ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDD - RS) -O FUNRURAL, quem paga· 
ria? 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Certamente o frigorífico. Entendi is
to, por isso não perguntei ao Ministro. Mas, certamente, com as informações 
de que o frigorífico pagaria ao agricultor 55 ou 56 cruzeiros o quilo, livre de 
transportes e fundo rural, naturalmente, alguém iria pagar esse FUNRU~ 
RAL que seria, então, no caso, o frigorífico, porque o frigorífico desconta, 
todos sabem, acho que não é preciso acrescentar isto em toda operação com 
produtos agricolas, da pecuária, já se desconta os 2,5% de FUNRURAL. En
tão, eu disse ao Ministro que essa providência, isoladamente, pelo que eu já 
sabia lá do Sudoeste, não seria aceita. Entretanto, hoje pela manhã, uma 
nova informação que tive da Região de que o Governo do Estado estaria dís
posto a anunciar hoje a medida de reduzir a pauta do ICM, de 46 para 23 cru
zeiros o quilo, pela metade, isto significaria um repasse para o produtor de 1 a 
2 cruzeiros o quilo. EntãO, chegaríamos aí com essas medidas que o Ministro 
iria tentar junto aos frigoríficos, a cerca de 58 cruzeiros o quilo. E que na opi
nião das lidúan-ças lâ no Sudoeste, este preço não satisfaria, mas eles aceita
riam suspender todo o movimento para, a partir daí, continuar, pura e sim
plesmente, dialogando, para continuar reivindicando, naturalmente, o preço 
que eles consideram mais justo, que é o de 75 cruzeiros o quilo. Daí por que, 
Senador Jarbas Passarinho, quando soube, hã poucos instantes, que o prazo 
que os agricultores têm para sair da beira da estrada- já não é nem mais da 
estrada e de barreiras -onde estão acampados, era atê às 17 horas, realmen
te me preocupei e resolvi fazer esse novo pronunciamento, o que não estavá 
no meu programa. Então, apenas isto: considerei desnecessária a manifes
tação de força iniciada hoje, quando exatamente coincide com o inicio dos 
avanços da negociação para uma solução, provavelmente, até o fim da tarde. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• tem contato 
com uma áí-ea, e eu com outra. E as nossas versões devem ajustar-se, porque 

_não é a primeira vez "que cito esse provérbio chinês, e não serâ a última: .. To
do fato tem três veisões: a sua, a minha e a verdadeira". De maneira que e: 
preciso não acreditar só numa versão. 

Eu me permitiria, pelas minhas origens; minha formação, ou, segundo 
algumas mâs línguas, minha deformação militar, eu me permitiria corrigir 
uma expressão que creio ter ouvido do Senador Josê Richa, ainda há pouco, 
quando ele disse: as tropas federais foram empregadas. Bem, S. Ex• pode en
tender como empregadas a partir do momento em que elas saem dos seus 
aquartelamentos e têm um missão a cumprir. Nós não chamamos assim, nós 
dizemos o emprego no momento em que se dá o emprego tâtico dessa tropa, e 
isso não se deu. A tropa apenas se deslocou- como eu dizia- para reforçar 
uma ação de garantia de lei e de ordem. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas o prazo para a ação é às dezes· 
sete horas. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- A! é que digo que de
vemos entender bem as versões. O prazo para a ação pode ter sido dado a V. 
Ex• dizendo que inclui a evacuação das estradas. O prazo para nós pode ter 
sido o seguinte: elimine-se as barreiras. Até às 17 horas elimine-se as barrei
ras, e não se impeça o direito de ir e vir que os brasileiros têm. Então, esta e: 
outra colocação. 

Evidentemente, se alguém está acampado ou fazendo um campig para 
demonstração, isto não implicaria, necessariamente, no cumprimento de uma 
ordem de desalojá-los do seu lugar. Exceto, na medida em que este ajunta
mento, esta concentração se fizesse prevendo o lance seguinte. E por isso, en
tão, é que a medida de ordem é preventiva. 

E por outro lado, quero salientar um ponto importante que eu passei_ este 
ano, aqui, ouvindo) em grande parte, do Senador Jos~ Ricba. E S. Ex• sempre 
teve colocações muito concretas. Apraz-me discutir com S. Ex• porque não e: 
homem de juizo de valor, ele prefere juízo de fato. 

S. Ex• discutiu o problema do café e trouxe a colocação exata do confis
co e, segundo o ponto de vista de S. Ex•, os números eram esses e não aqueles, 
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havia números a discutir. Lembro·me que o Ministro da Indústria e do Co· 
mércio, aqui nessa tribuna, respondendo a perguntas feitas pela Oposição, 
justificou, do seu ponto de vista, o confisco cambial. Ficou a dúvida se o con· 
fisco estava justificado ou não estava justificado; se a Oposição aceitou ou 
não aceitou a colocação do Ministro. Mas era uma fato concreto, como este 
sobre o qual nós estamos discutindo. Este é outro fato concreto. E o que lasti· 
mo como Líder do Governo é que algUmas providências que podiam ter sido 
tomadas, há mais tempo, só o s~jam no momento em que hâ uma ameaça de 
um conflito. 

O Sr. Paulo Brossard· (PMDB - RS) - fl verdade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, ontem, perguntei 
ao Ministro Stabille precisamente a esse respeito, dizendo que-eu tinha ouvi· 
do - e eu tinha pedido permissão ao Senador José Richa para usar o nome 
dele - do Senador a informação de que o Ministro acenara com o valor de 
um preço mínimo hâ alguns meses. E S. Ex' nega isso, disse que não chegou a 
fixar valor. Falou em preço mínimo, mas que não chegou a fixar valor. 

O Sr. José Rlcha (PMDB- PR)- Isso é verdade, mas nem eu disse que 
o Ministro chegou a fixar valor. Apenas disse que ele anunciouJ publicamen· 
te, num comício em praça pública, lã no Município de Palatina, no Oeste, que 
o preço mínimo seria fixado. E exatamente por não ter tido o cuidado de fixar 
valores, subentenderam os produtores que seriam aos níveis reclamados e pe· 
didos por eles. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas S. Ex• deve ter 
dito isso a V. Ex' no comunicado telefônico. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Se me permite, nobre Senador, 
perdoe.me a interrupção. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - De qualquer forma o preço 
mínimo deve levar em conta o custo de produção, isto é óbvio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - V. Ex• não me peça 
desculpas pelas intervenções, que V. Ex' é sempre bcm-vindo. 

Mas, cxatamente neste ponto, é que o Ministro Amaury Stabille salienta
va, que este preço varia com a flutuação do mercado. Ele não poderia garantir 
um preço de compra acima do preço de mercado, indefinidamente, porque 
haveria, am,anhã, o risco de não poder resgatar essa palavra. 

O Sr. José Rlcha (PMDB- PR)- V. Ex• me dê licença, novamente, 
para interrompê--lo, mas não é esse o conceito que a lei estabelece para preço 
mínimo, que não tem nada a ver com o mercado: o preço mínimo tal como 
conceitua a lei, é o preço de custo mais 30%. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- fl uma garantia do 
produtor. 

O Sr. José Rlcha (PMDB - PR) - fl uma garantia ao produtor, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E há que fazer uma di· 
ferença grande entre determinado tipo de reivindicação e outro. A reivindi
cação de um produtor, que tem um produto sobretudo perec(vel, na sua mão, 
a partir do abate do animal, 1!:, em regra, uma reivindicação conseqüente que 
o Governo tem que levar em consideração, porque não é apenas O"'bolso, mui
tas vezes é a sobrevivência de uma pequena empresa. Uma pequena empresa 
de porte familiar, por exemplo. E isto recebe, de parte do Governo, a maior 
aceitação para discutir, esteja certo V. Ex'. Aliâs, teve uma demonstração, 
pelo menos, de intenções. Agora vamos ver se chegaremos a um bom resulta
do final. 

Passo agora, no espectro largo do discurso, provocado pelo espectro lar· 
go dos comentários da Oposição, à sucessão no Ministério da Educação e 
Cultura. O jovem Senador Lázaro Barboza falava, hã momentos, que assistiu 
a palestra do ex·Ministro Eduardo Portella, na Câmara dos Deputados, e que 
teria sido essa palestra a causadora da demissão de S. Ex• Paro, aqui, para sa· 
ber se interpretei bem a colocação do Senador por Goiás. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - A minha interpretação, emi
nente Líder, é de que o depoimento que S. Ex• prestou à Comissão de Edu
cação foi a gota dágua, porque ê sabido que o Ministro vinha de hã muito 
tempo, ilhado no seu Ministério. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• poderia, apenas 
para ajudar o seu colega de Governo, rememorar alguns desses pontos que te. 
riam sido tão importantes na palestra do Ministro Eduardo Portella e que te
riam incompatibilizado com o Governo'? V. Ex' falou em uma exposição que 
era uma espécie de diagnóstico da educação brasileira. 

O Sr. Lázaro Barbosa (PMDB- GO) - Exatamente. Este foi o enten· 
dit:hento não apenas dos Parlamentares que presenciaram e que, inclusive, ar-

gUiram S. Ex', mas, de toda a imprensa do País. E V. Ex', homem atento que 
é, seguramente deve ter se enfronhado de todo o· noticiário a respeito, noti· 
ciârio que se construiu a partir do depoimento do ex·!Ministro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, não me prive de 
pedir o testemunho pessoal de V. Ex• que lá esteve, ouviu, foi à tribuna, edis· 
se que este diagnóstico tefia sido exatamente a gota final, e, na hora em que 
peço, V. Ex• me remete os jornais do dia. Peço-lhe que me diga qual foi a co· 
locação do Ministro Portella que o incompatibilizou com o Presidente da Re· 
pública, naquele instante. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Acho que a partir do instante 
em que S. Ex' efetivamente fazia o diagnóstico da realidade brasileira, que o 
Governo sempre procura esconder, procura, pelo menos, proteger na 
sombra. h sabido que S. Ex', que, efetivamente, jâ vinha se colocanao numa 
posição de adenda dentro do Ministério, dava para perceber que S. Ex•, efeti· 
vamente, estava Ministro, e não era Ministro. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Desculpe-me, mas eu 
esperava que V. Ex• me ajudasse muito mais concretamente. V. Ex' não me 
disse ainda qual foi o ponto fundamental, a menos que V. Ex' entenda por 
ponto fundamental a sua agressão ao Governo uma vez que o Governo faz 
questi.o de esconder a verdade e a realidade brasileira; isto não estâ nas pala
vras do ex-Ministro. 

As palavras do ex· Ministro sobre edllC3ção, já tive oportunidade de, em 
referência a algumas delas, dar resposta aqui a um discurso do Senador Paulo 
Brossard. O Senador Paulo Brossard, sem nenhuma malícia, assomou à tri· 
buna e leu uma entrevista do Ministro Eduardo Portella, em que ele fazia 
uma crítica aos últimos 20 anos da educação brasileira. Lembro-me bem que 
o nobre Senador por Alagoas, Teotônio Vilela, pediu um aparte ao Senador 
Paulo Brossard para dizer que, nesses 20 anos, o colega de Senado, J arbas 
Passarinho, tinha quatro, o que me obrigou a vir à tribuna para dar uma ex
plicação que foi ouvida com um riso, não digo zombeteiro, mas um riso aco· 
lhedor do nobre Líder do Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro. Eu 
comecei dizendo que o nobre Ministro da Educação, à q,oca, tinha iniciado a 
sua carreira de intelectual como crítico literârio. Parei aí, fiz um longo discur
so, e o terminei dizendo que S. Ex' continuava crítico e, por isso, eu entendia 
a posição critica da análise educacional que ele houvera feito. Isso me melin· 
drou, me ensejou a oportunidade de mostrar o que eu acho que são grandes 
avanços obtidos a partir de 1964 no campo educacional e que, infelizmente, 
nós não fomos capazes de transmitir à opinião pública, e deixamos que uma 
série de coisas passem como esteriótipos inteiramente falsos. Nenhum desses, 
entretanto, eu li na manifestação do Ministro. 

O nobre Senador João Calmon que, como sabemos, é um homem extre. 
mamente zeloso para com os problemas da educação, tão devotado a eles que 
foi justificadamente cognominado ·~o.Pai da dE:cada da Educação", esteve 
presente ao debate do Ministro na Câmara, quando 9 Ministro, antes de ini· 
ciar, pediu desculpas de repetir o que tinha dito no Senado. E agora, sirvo-me 
da resposta de ainda há pouco do nobre Senador Lázaro Barboza: Se a nossa 
imprensa é realmente uma imprensa atuante, como ê, que dá uma cobertura 
justificada à presença de um Ministro de Estado, sobretudo simpâtico como 
era o Ministro Portella, as suas declarações no Senado foram levadas a públi· 
co e não o levaram a nenhuma demissão. Se S. Ex' repetiu na Câmara o que 
dissera há algum tempo recente no Senado, sem nenhuma conseqUência, por 
que a gota d'água, na expressão do Senador Làzaro Barboza, teria sido a pa
lestra na Câmara? Não. E: preciso, então, reconhecer neste passo a precipi· 
tação das conclusões. 

O que se passou, no meu entender - e vejo que o Senador por Goiâs 
apressa-se por me pedir um aparte, depois de uma conferência reservada com 
o Senador Jaison Barreto - eu diria que foi uma colocação que o Ministro 
fez, já não propriamente na palestra em si, mas na resposta que deu aos seus 
interpelantes. Nessa ocasião, o Ministro, com muita habilidade respondeu a 
algumas provocações. 

Eu não creio, e acho que nenhum dos Srs. Senadores crerâ, que o mesmo 
Ministro Eduardo Portella poderia ser o Ministro ideal da UNE. S. Ex' foi 
muito atacado pela esquerda radical. Li acusações feitas a ele, absolutamente 
descabidas, dizendo que era- um oportunista. Li isto, e e absurdo, eu protesto 
contra essa qualificação. Partida de quem? Partida da esquerda radical. 

Ora, hâ pouco tempo realizaram~se as eleições na ârea estudantil supe
rior. O que vimos? Vimos uma disputa entre o PC do B, que passa por ser, ho· 
je, o mais forte influenciador da inteligência universitária brasileira, a LIBE~ 
LU, o MR-8 e o chamado ·~partidão," o Partido Conservador. Então, é da es· 
querda para a extrema esquerda que se situa a liderança estudantil superior 
hoje. Até certo ponto, hâ muitas explicações para isso. Pois, muito bem! O 
Ministro jamais poderia ser o Ministro ideal desse grupo radical - foi até 



7340 Sa'bado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào H) Novembro de 1980 

niuito atacado por eles. Mas o Ministro defendia sempre a possibilidade de 
obter, como todo Ministro defende, mais meios para a execução dos seus pla
nos. 

O nobre Senador Lâzaro Barboza ainda hã p_ouco me fez uma justiça, 
como eu estou acostumado a receber dos meus adversáriOs nesta Casa. E 
onde fez, S. Ex•, essa justiça? Exatamente neste passo: e que sempre me refiro 
ao meu dileto amigo de Bancada, o Senador Tarso Outra, S. Ex• me deixou 
um orçamento dos melhores com quem eu trabalhei, que foi exatamente o 
orçamento de 1970. E, naquele ano de 1970, os dispêndios públicos, com 
Educação, somaram 3,9% do Produto Nacional Bruto brasileiro, enquanto 
nos anos de 60 até 64, a maior aplicação foi de 2,4% do Produto Nacional 
Bruto. Aí estã um dos estereótipos em relação ao suposto desprezo da revo
lução para com a Educação, quando os dispêndios públicos cresceram quase 
que pelo dobro, e o produto nacional bruto muito maior. 

Pois o Sr. Senador Tarso Outra lâ me deixou 25 milhões de cruzeiros, va
lor da ~oca, para o começo de um trabalho de dedicação exclusiva e tempo 
integral no magistério. S. Ex• não teve tempo de concluí-lo e o recomecei a 
partir exatamente do último passo que S. Ex• tinha dado. 

Qual era o quadro da polltica salarial do ensino superior'! O professor ti
tular, ganhando 780 cruzeiros por mês, a título de retribuição de 12 horas de 
trabalhos semanais; o professor titular, que substituiu o ca"tedrâtico, porque a 
Revolução acabou com essa figura, quando em tempo integral, dedicação ex
clusiva, que eram raríssimos, 2.200 cruzeiros. 

Estou falando deste assunto na presença de um Senador do meu Partido 
que não ficaria silencioso se eu estivesse faltando à verdade, e que era, na E:po~ 
ca, Reitor Magnífico da Universidade Federal do Parã, que ê o Dr. Aloysio 
Chaves. S. Ex" empenhou~se na sua Universidade exatamente no sistema de 
tempo integral e dedicação exclusiva. 

O que fizemos? Um Ministro de Estado ganhava, ao meu tempo, em 
1970, 4 mil cruzeiros por mês, e havia uma lei que proibia que qualquer pes
soa, na ãrea do Ministério da Educação, pudesse ganhar mais que 90% do que 
ganhava o Ministro de Estado - 3 mil e 600 cruzeiros era o teto, mas nin
guém o atingia. Consegui o apoio do Ministro João Paulo Vetloso, fomos ao 
Presidente Médici e, com o Presidente, conseguimos que fosse editado um de
creto na ãrea do Ensino Superior e que o professor titular, passando para 40 
horas de trabalho semanal, ganhasse 4.100 cruzeiros por mês - e aí estâ di
zendo o nobre Senador Aloysio Chaves "exato" - ganharia, portanto, 100 
cruzeiros mais do que o Ministro de Estado. 

Ora, até 1973, fim do ano, esta correlação foi mantida, razão pela qual 
acho inteiramente procedente a queixa do Ministro Eduardo Portella, porque 
quando S. Ex• assumiu a responsabilidade da Pasta, o que acontecia e jâ ha
vi~ acontecido com a remuneração do ensino superior, do magistério supe
rior1 Dados de hoje, a mim fornecidos há 48 horas pelos reitores de 17 das 19 
universidades em greve. Enquanto reitores das universidades autárquicas ti
nham seus professores, de tempo integral e titulares, ganhando 62 a 63 ntil 
cruzeiros liquidas , as Fundações, todas elas, ou quase todas elas, mantidas, 
na verdade, pelo dinheiro público-, portanto, praticamente, da mesma origem, 
chegavam a pagar 180 mil cruzeiros para um professor na mesma situação. 
Então, estã ai uma dicotomia odienta, contra a qual S. Ex" tinha toda a razio, 
inteira razão de se voltar. 

Mas, por que se perdeu a oportunidade de manter aquele nível a que 
alçamos, com o auxmo inicial do Senador Tarso Dutra e a minha pertinácia 
de ação para o magistério superior? No meu entender, perdemos por alguma 
coisa que não tenho pejo de, como Lider de Governo, dizer: porque se deu ao 
ensino superior o tratamento natural do funcionalismo público, esto sim, tem 
sido achatado sucessivamente no seu poder real de salário, o valor, que era al~ 
to, começou cada vez a ser mais baixo. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD - RS) - Muito bem! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- E mais tarde, a figura 
dos DAS, a ftgura dos DAI, ... 

O Sr. Lázaro Darboza (PMDD - GO) - Muito bem! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... todas elas se sobre
puseram à figura do professor. 

O Sr. Látaro Darboza (PMDD- GO)- Esta é uma colocação absolu
tamente correta que V. Ex• faz. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sabe o ex-Ministro da 
Educação, que contava comigo, na medida-das limitações das minhas possibi~ 
!idades, para que um fato dessa natureza fosse modificado. 

O Ministro Delfim Netto, que tem sido usado como bode expiatório 
para muitas coisas, que tem arrancado grandes aplausos, ao contrArio, na me
dida em que os nobres colegas de oposição vão aos palanques e usam o nome 
de S. Ex• para criticar a potrtica econômica, ou o que seja, o Ministro Delfim 

Netto é um guardiã~i8. diretriz do Presidente em relação ao Orçamento, enR 
tre outras atlvidades. Ele tem um teto que lhe é dado pelo Presidente da Re
pública. Teto que S. Ex" não pode ultrapassar. E o somatório de solicitações, 
dos diversos Ministros, ultrapassa, sistematicamente, esse teto. 

Daf eu ter tido alguma coragem quando disse, no dia em que o Ministro 
deixava a Pasta e a imprensa me procurava, que saía mais um Ministro da 
Educação por ter lutado para fazer da Educação investimento e não despesa 
de consumo. 

O Sr. Lázaro Darboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Estaê uma colocação 
que nós temos que considerar, jâ que o fazemos com honestidade, que ela é 
pertinente a todos os governos que passaram. Todos. Porque um processo de 
educação é normalmente um projeto de maturação lenta e nem sempre deres~ 
posta eleitoral fácil. 

Jâ John Kenneth Galbraith dizia, em inglês, antes de ser traduzido pelo 
Sr. Carlos Lacerda, .. que entre um8. ponte na lndia e uma escola1 e 10 escolas 
e 20 escolas, o governo, em geral, se inclinava pela construção da ponte". 

Por outro lado, o drama da escola universitâria brasileira, hoje, tanto a 
primária, ou fundamental- como se chama- ê decorrente de um fato bási
co: é impossível vencer esse desafio no sentido linear. Não hã orçamento que 
resista à demanda crescente. A demanda cresce em curva logarítmica e o 
orçamento cresce aritmeticamente. De maneira que não ê possivel, é preciso 
haver gênio inventivo, capacidade criadora, para poder atender a esse tipo de 
desafio. 

Ora, então, neste ponto, as reivindicações do Ministro eram corretas, 
mas eu, como Líder do Governo, sei desse fato. S. Ex• endossa a colocação 
dos professores. Mas não hquve, por parte do Ministério da Educação, a 
preocupação de mensurar, de qualificar, os resultados. Quando o Presidente 
da República mandOu quantificar pelos planejamentos, chegou à conclusão 
de que aquela solicitação inicial correspondia a 80 bilhões de cruzeiros, da é
poca, há um ano, o que evidentemente não poderia ser absorvido pelo OrçaR 
mento, num momento em que o Presidente da República, até em relação aos 
excessos de arrecadação, tomava a iniciativa de esterilizar cruzeiros. 

Logo- como· eu disse aos reitores e eles aceitaram a minha colocação
era preciso haver uma certa flexibilidade na negociação, o que eles só apre
sentaram ao final, quando então começaram a mostrar a retroação; em vez de 
ir a março, vir a julho, vir a agosto, vir a novembro, ou começar a partir de 
1981, na recuperação paulatina desses valores. 

Posso afirmar a V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza, que telefonei 
para o Presidente da República à noite, na véspera da demissão do Ministro 
Eduardo Portella. Isto é importante, quando V. Ex• falou em última gota. 
Peço-lhe que tome o meu testemunho como verdadeiro. Ouvi do Presidentê 
da República, a quem chamei por telefone, que o Ministro da Educação lhe 
houvera proporcionado quatro soluções possíveis e que ele adotara a quarta 
solução. E ainda me pediu que aguardasse o telefonema do Ministro Venturi
ni, que estava com todos os dados em mão~ e iria me transmitir. Ora, isto era 
por volta das 7 horas ou 7 e 30 da noite da véspera da demissão do Ministro. 
O Presidente da República, concordando com uma colocação do Ministro, 
disse: ueu a~ra posso, Senador Passarinho, porque esta linha de ação que o 
Ministro me propôs corresponde a 9 bilhões de cruzeiros. E 9 bilhões de cruR 
zeiros eu posso assumi-los com responsabilidade no orçamento." Portanto, 
não havia por parte do Presidente da República nenhuma ... 

O Sr. Paulo Drossard (PMDB - RS) - De 80 para 9? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Porque a solução 
abandonava a retroação que propunha um aumento de 70%, ao qual se adi
cionariam, por mês, 20% como recuperação do prejuízo anterior, ou seja da 
perda de valor real. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• uma rápida 
intervençãO? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) -Gostaria só de con
cluir este episódio, porque pedi a V. Ex" que atentasse para o testemunho, 
porque ele me parece muito importante e eu posso ser succionado pelo aparte 
de V. Ex" e não completar o que quero dizer. 

Então, o Presidente disse-me, entre sete e sete e meia da noite, que iria, 
no dia seguinte) à cerimônia dos cinqUenta anos do MEC, que ele presidiria, 
com a presença do Ministro Eduardo Portella. Naquela altura, eu fiz uma so
licitação ao Presidente para que ele desse uma palavra aos reitores que esta
riam todos lâ presentes, e ao seu Ministro da Educação, mostrando que aque
la solução seria adotada. Talvez não fosse necessãrio descer ao detalhe, à mi R 
núcia da sua execução, mas que ele, desde logo, anunciasse, em homenagem 
ao Ministro e aos reitores, que a solução seria dada. 
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Eram, portanto, sete e meia da noite e o Presidente não tinha animosida
:ie alguma para co·m o seu Ministro. Logo, o fato da publicação pelos jornais 
do que o Ministro repetira na Câmãra dos Deputados, - jã agora estã pre
sente, para honra minha, o Senador João Calmon, a quem citei airida há pou
co, e que me disse que o Ministro, dirigindo-se aos Senadores, pediu descul
pas de ter que repetir o que havia dito antes ao Senado - logo, essas decla
rações já eram conhecidas quando feitas no Senado, jâ eram conhecidas 
quando feitas na Câmara, e a fmprerisa tiilha publicado fartamente isso, ao 
contrário do Senador por Goiás, que sonegou a informaçãO pessoal que eu 
pedi a S. Ex•. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Eminente Senador Jarbas Pas
sarinho, veja V. Ex• que o autor, há pouco citado pelo nobre Líder, se pro
nunciasse aquela frase hoje ainda estaria com razão.- Ele dizia que-entie a 
construção de uma, e duas, cinco dez ou_vinte escolas na lndia e a construção 
de uma ponte, o Governo preferia a construção da ponte. Entre a construção 
de usinas nucleares, da Itaipu etc, e a alocação de novos recursos para o ensi
no, o Governo fica sempre com a construção de usinas nucleares. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)-Aíéquecomeçamos a 
divergir. - -

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- O aparte era apenas para esta 
colocação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. Agradeço a 
V. Ex• e não me sinto lesado no meu discurso, ao contrário; enriquecido. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Eu não tinha~ pretensão dele
sar V. &•! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu entendo. Entendo 
que quando V. Ex• usa o tacape não é para ferir, é apenas para amedrontar. 

Mas eu diria apenas qu:e·o C<sempre" de V. Ex• é perigoso. Nem sempre. 
Mas o que se passa, e que se tem passado ao longo dos tempos é, talvez, 
maior ou menor capacidade - a mim o termo repugna um pouco, mas vou 
usar - de agressividade na maneira de c/> Ministro postular. 

Eu ouvi de um Ministro, que não adianta mais aqui fazer a designação 
pelo nome, que enquanto-eu me batia, violentamente, por mais alguns mi
lhões de cruzeiros no orçamento do Ministério da Educação, que o Minis
tério da Saúde se dava por satisfeito com aquilo que o Ministério do Planeja
mento lhe destinava. 

Então, também há uma fase em que cada Ministro luta para obter um 
pouco mais em relação ao seu Ministério. E quando disse, com sinceridade, 
Senador Lãzaro Barboza, que os Governos se s_entem tentados a fazer aquelas 
obras que respondem mais rapidamente, eu não disse que são obras inúteis,. 
mas que são obras, no meu entender, que poderiam ter urna prioridade menor 
do que a obra da Educação. E, nesse ponto, estaria de acordo com o nobre 
Ministro Eduardo Portella. Só não fiquei de acordo que S. Ex• fizesse decla
rações que, jã agora, atiilgiam o sçü graú de - não vou fugir à pal~vra -
lealdade para com o Presidente da República. Por quê? Porque em todos os 
momentos que V. Ex• insinuou, tantas vezes no discurso, como ainda hâ pou
co no aparte, que o Ministro da Educa-ção sentiu reações dentro do Governo, 
desta ou daquela natureza - daí a sua expressão muito feliz de literato, .. es
tou Ministro, não sou Ministro" -em todos esses momentos ele teve a soli
dariedade do Presidente da República. 

Sei de casos ·de nomeações que S. Ex• desejou fazer, que não foram rece
bidas pacificamente no conjuiitõ- de Governo, e que S. Ex• acabou fazendo. 

Quando S. Ex• decidiu-se por ser candidato à Academia Brasileira deLe
tras ... 

O Sr, Paulo Brossard (PMDB- RS)- Vejo que a Academia Brasileira 
de Letras~ está sendo um assunto muito corrente noS nossos trabalhos, o que 
me alegra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois eu me alegraria 
mais se a Academia Brasileira de Letras mudasse o estilo e o Presidente da 
Casa nos aceitasse nesta sugestão de ir buscar candidatos e não deixar que 
eles se apresentassem. Quem sabe, não buscaria no Rio "Grande do Sul rna~s 
alguns? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Creio que V. &• faz referência 
ao poeta Mãrio Quintana. 

O SR. JÂRBAS PASSARINHO (PDS -PA) - Também! ... 
Mas eu diria, Sr. Presidente, que em relação a esse fato, todos sabemos 

que o irmão do Presidente da República, que já teve algumas ações públicas 
que, nesta Casa, foram comentadas, declarou-se decepcionado, totalmente, 
com o seu amigo, que ele houvera indicado ao seu irmão para a função, por
que ia postular a Academia, como Ministro. 

O Ministro fOi ao Presidente da República, expôs os seus desejos e ares
posta que ele recebeu é que o problema não era do Presidente, o problema era 
de foro íntimo do Ministi6 e ele era o único juíi. Não houve, portanto, outra 
vez um pretexto para, em relação a isso, se aproveitar o Presidente da Re
pública para desfazer-se de um Ministro incômodo. Não. Houve outros fatos 
ao longo da gestão do Ministro e sempre chegavam ao Presidente. E entendo 
que o Ministro foi um homem muito feliz. A mim; particularmente, me im
pressionou uma frase que ele usou para a imprensa; disse ele que durante a 
sua gestão não usou e não aplicou os verbos "proibir" e .. punir". Felizes os 
juízes que não proíbem e não punem. Felizes! Porque, provavelmente, não se 
encontram diante de circunstâncias, hamletianas. 

Acho que, de algum modo, é bem mais fácil ser um Ministro num perío
do de liberalização de costumes e de regras políticas, do que ser um Ministro 
num período autoritârio de Governo. E é bem mais difícil ser liberal num re
gime autoritârio, do que ser autoritário num regime liberal. 

De sorte que no momento em que o Presidente da República liga a televi
são e assiste a um prograrria informativo e ouve o seu' Ministro dizer que se 
sentiria nielhor do outro lado do rio, e faz algumas considerações que, já ago~ 
ra, atingem àquele que, inicialmente, convidara sem conhecê-lo, e depois a ele 
se ligara pela ação diuturna no Ministério, jâ agora era o Presidente que se 
sentia atingido pelo próprio companheiro de Governo. E esta ação leva-me a 
uma conclusão, que eu interrompo para poder ouvir os nobres Senadores que 
puxaram pelos seus microfones, a partir do nobre Líder do PMDB. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Se bem entendi, a gota d'âgua a 
que hã pouco se referia o nobre Senador por Goiâs pingou com um programa 
de televisão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu diria que sim. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Devo dizer que não assisti a este 
programa. De modo que fico com díficuldade de emitir qualquer juízo. Mas 
eu queria, para minha tranqUilidade, saber disso. Relativamente à primeira 
proposição, eu não estou aqui para defender o Ministro da Educação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Creio que mostrei cla
ramente a V. Ex• que, entre 7 horas e 7:30 horas da noite, eu me dirigi ao Pre
sidente e obtiye dele as informações de que tudo estava absolutamente nor
mal. Portanto, houve um fato novo. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas pela frase que V. Ex• repro
duziu, de que "preferia estar do outro lado do rio", eu apenas quero dizer isso 
sem qualquer propósito de defesa do Ministro demitido, que não me cabe. 
Mas, em si mesmo, não me parece que seja, em si, não me parece ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sim: Agora V. Ex• to
cou no cerne do problema: em si. E se ela pudesse ser retirada do contexto, 
cjüe como V. Ex~ disse, a ele não teve acesso, porque não ouviU. 

O Sr. Pa1,1lo Brossard (PMDB - RS) - Não assisti ao programa. Eu, 
homem de Governo, poderia dizer: .. Eu prefería estar no outro lado do rio", 
eu preferia estar na Oposição, por tais ou quais razões. Certo ou erradamen
te, poderia dizer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Mas, conhecendo V. 
Ex• como suponho conhecer, duvido que num momento de uma ação em que 
V. Ex• estivesse empenhado sobre um comando, e que atravessar o rio signifi
casse ficar do lado oposto, V. Ex• dissesse que preferia passar para o outro 
lado sem antes ir ao seu comandante e dizer: "Vou passar para o outro laGo". 
Jâ que estamos meio metafóricos .. -. 

O Sr. Pauto Brossard (PMDB - RS) -Talvez eu nem devesse conti
nuar o aparte, como continuei, porqUe, cómo disse, não assisti e, não tendo 
assistido, formulei apenas um exame hipotétiC-o, Lima hipótese. 

O SR.JARBASPASSARINHO (PDS- PA)- Não. V. Ex•nãocon(i
nuando o aparte a mim não agrada, mas agrada certamente ao nosso colega 
Jaison Barreto, que está ãvido em me apartear e eu também de receber o 
aparte de S. Ex• 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS-I'A)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, 
apenas para complementar a informação- de V. Ex•. O Sr. Ministro- assisti 
ao programa de Televisão - declarou não só que gostaria de estar da outra 
margem do rio, como se sentiria mais confortável. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Jaison Barreto. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Fiquei surpreso com a colocação 
que fez V. Ex•, concordando com a afirmação feita pelo Sr. Senador Lãzaro 
Barboza de que foi a última gota d'ãgua que extravasou, porque no início do 
discurso de V. Ex•, V. Ex• negou isso, que não havia essa colocação, até mes
mo porque o Sr. Ministro havia feito uma expoSição no Senado onde tinha 
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reafirmado os seus pontos de vista. Mas, agora, chegamos realmente ao cerne 
d_o problema. SãQ_~tilos. Há um evidente choque entre a posição do Ministro 
num regime aberto, onde não precisa se despersonalizar e fazer colocações, 
inclusive sinceras. Ontelfl eu disse aqui que o Ministro Eduardo Portella ten
tou servir ao regime com a maior sinceridade, e se viu obstaculizado, exata
mente, pela prâtrca política, que ê autoritária. Procurou, nessa frase, inclusi
ve, se posicionar comó Deus queira todos os Ministros se posicionassem, sem 
apego ao cargo, mas apego à solução que sirva à Nação por inteiro. E quando 
ele fez essa colocação, disse V. Ex• que realmente agrediu o Presidente daRe
pública, lamentavelmente. Porque se colocou como rebelde perante um regi
me que, no fundo, é autoritário com enfoque militarista, onde um Ministro 
não pode ter opiniões. E não pode tentar ajudar o Governo, falando sério, fa
lando fra_nca e democraticamente à Nação. De-mo.do que foi realmente nesse 
ponto que aquele esquema, que já vinha tentando bloquear a atividade do 
Ministro - isto é público e notório -, pôde cobrar a cabeça do Ministro. 
Acho que foi decisivo e definitivo. Um erro, no II:JeU ep.tender, de avaliação 
do Presidente da República, porque a posição do Ministro era a melhor. V. 
Ex• reconhece que, S. Ex• atacado por setores estudantis, e veja V. Ex.•, sai en
grandecido do_ episódio, porque mesmo atacado por esses setores que aí es
tão, à procura de fórmul~s novas para administrar a Educação no Brasil, ele 
soube se impor pelo espírito de diálogo e por uma afirmação que fez, muito 
clara, à Nação, a de que realmente a hora de negociar é a hora da pressão. No 
regime democráticõ é qúãndo a autoridade se impõe mais. Na hora da força, 
da pressão maior, quem dispõe desse potencial tem mais grandeza, mais auto
ridade, sem que isto implique em diminuiçã_O_ da_ autoridade. Acho que foi 
nesse ponto final que caiu Eduardo Portella. Mas ainda não entendi, gostaria 
de sair, hoje, daqui com a explicação definitiva, porque S. Ex• caiu. E se o 
atual Ministro- essa pergunta que a Nação faz~ vai continuar com o mes
mo espírito de, não no discurso, porque os discursos estão sendo feitos neste 
País, na prãtica,-procurar a solução. E por que não foi oferecido ao Ministro 
Eduardo Portella os meios que agora, me parece, vão ser oferecidos ao Gene
ral Rubem Ludwig, para resolver um problema que poderia ter sido resolvido 
hã mais tempo? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- O aparte de V. Ex•, 
meu nobre colega, é rico de potencial polêmico. Eu jã estou acostumado às 
colocações sempre brilhantes de V. Ex•, mas das quais discordo. 

Em primeiro lugar, analisemos um ponto que eu poderia deixar passar 
sem me raspar: a do apego de Ministros à Pasta. A minha consciência me diz 
claramente 'que nunca tive. Várias vezes ioS?;uei... 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC) -P.oss_o fazer U!Jla acusação, nobre 
Senador Jarbas Passarinho? Parece-me que sempre V. Ex• estâ a procurar de
fender seu período de Governo, quando na realidade não está em jogo. Va
mos ficar no episódio atual, para que a coisa não se personalíze. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Não. Porque sempre 
nós estamos inserid_os num contexto como este, --0 contexto da EduCãção, há 
20 anos. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB-SC)- Mas por favor exclua, porque se
não me constrange e eu não gostaria de discutir sobre isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex•. 
Agradeço e nem prosseguirei no tema. 

Vou a outros pontos p'olêmicos da colocação de V. Ex• Comecemos pelo 
último para ajudar a minha memória. V. Ex• diz que agora seriam oferecidos 
meios ao General Rubem Ludwig, que não teriam sido oferecido_s antes ao 
Ministro. Creio- que V. Ex• não me honrou ouvindo-me, ainda hã pouco, 
quando eu dizia que o Presidente da República, às 7 horas da noite da véspera 
da demissãO do Ministro Portella, havia concordado com uma das soluções 
apresentadas pelo Ministro da Educação. De maneira que se esta solução for 
dada agora, ela que era a quarta opção oferecida pelo Ministro Eduardo Por
tella, ninguém poderã dizer que estão sendo dad01.1 recursos ao novo Ministro 
que foram negados ao anterior. Isto me parece absolutamente cristalino. 

Segundo ponto, V. Ex• diz que o Ministro te.ria sido sacrificado p_ela es
sência autoritária do regime, na medida em que não aceitaria colocações de 
natureza altiva, digamos. 

Ora. nobre Senador Jaison Barreto, aqui precisamente que eu não me 
poupo -e eu não gostaria de transformar meu discurso em qualquer tipo de 
acusação ao Mini_st_ro Eduardo Portella- mas não me poupo porque eu dis~ 
se que eu interromperia minha conclusão e acertei _quando a interrompi. Por
que a minha conclusão servi rã, em parte, de resposta a V. Ex• 

Não hã nenhum Ministro que seja obrigado a ser Ministro. 

O Sr. Pauto Brossard (PMDB - RS) Muito bem! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não conheço. No mã
ximo haverá Ministros que relutaram e aceitaram o convite do Presidente da 

República. Mas eu os classifico todos como voluntários para o exercício das 
suas funções. Se aceitaram, e aceitaram as condiç_ões em que deveriam operar, 
assumiram uma responsabilidade de lealdade para com o Presidente da Re
pública. E um Ministro tem duas lealdades, no mínimo. Uma lealdade para 
com o Presidente que o nomeOu e que pode demiti-lo por simples assentimen
to, demissão ad nutum, e ou tia Para com seUs pensamentos, com sua~s Idéias, 
cbm seus pontos de vista; até onde ele achar que não deve mais transigir. 

O que eu não- aceito, entretanto, de nenhum Ministro, é surpreender o 
Presidente da República com declarações que atingem, como V. Ex• admitiu 
que atingiu, a autoridade do Supremo Mandatário da Nação que o convidou, 
antes de ter tomado a iniciativa de ir ao PresiQ.ente e dizer: a partir de agora, 
não posso mais ·ser seu Ministro. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC) ~Veja V. Ex• o erro de avaliação. 
Eu entendi a frase do-Ministro. Inclusivejã temos exemplos de Presidentes da 
República, e acho que do próprio Presidente Figueiredo, que ao_ explicitar as 
dificuldades que encontram no exercíciO do cargo, reportam o prazer que te
riam de não estar arcando com as dificuldades que enfrentam de Presidente c 
estar do outro lado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ~uma interpretação. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Mas é evidente, é claro. É essa a 
colocação do Ministro, que merece aplausos e que é compreensível. Mas aí o 
enfoque distorcido do autoritarismo, que prevaleceu, foi de que o Sr. Minis
tro teria dito que teria rompido com o Governo e que gostaria de estar na 
Oposição a- criticar. Acho que é exatamente na aparente minúcia que fica 
marcada a posição, a interpretação errada. E veja, lamentavelmente, o drama 
deste País. Urna frase, que é polémica; basta para cortar a atividade de um 
homem que se impôs ao respeito da Nação, pelo espírito aberto que vinha 
tentando menter à frente do Ministério que é fundamental para a tranqiiilida~ 
de da família brasileira. --- -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ PA)- Senador, é difícil, pelo 
menos para o homem que sou. aceitar travar essa discussão sobre o compor
tamentô do Minisfro Eduardo Portella. Ele já não o é. E é difícil para mim. 

Sempre fui, na minha vida, um combatente de peito aberto. Quando as 
pessoas não estão presentes ou não estão no Poder, eu não considero que seja 
digno, honrado e bravo da minha parte lançar objeções que não lancei antes. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Muito bem! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Veja V. Ex• que minha 
discordância vem exatamente do enfoque. V. Ex• deu uma interpretação. E é 
uma interp-retação lúcíd:i e não posSO discordar dela. V. Ex•, como ainda hã 
pouco o nobre Senador Paulo Brossard, mas sem o cuidado, sem a cautela 
que o Líder teve Çe dizer que não ouviu toda a exposição-... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não. Eu não ouvi nada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS ~· PA) - ... ou nada. 
V. Ex• Senador Jaison Barreto centra-se apenas nessa frase. A frase tem 

que ser--entendida no contexto do momento da Educação brasileira. De um 
Ministro de Estado que eu nomeasse, se eu chegasse, para desgraça deste 
País, a uma posição dessa natureza, (Não apoiado!)_eu esperaria lealdade. V. 
Ex•, amanhã, Governador de Santa Catarina·, nomearã o seu Secretário de 
Educação, e na hora em que esse Secretário de Educação chegar a V. Ex• e 
disser; ••estã havendo greve de professores, estã havendo greve de alunos", V. 
Ex• naturalmente cobrará desse Secretário de Educação as medidas, as provi

-déncias que ele terá tomado para solucionar aquele problema. Porque um Se
cretãrio de Educação não é apenas um transmissor de notícias. é um gestor de 
uma Pasta. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- E o que se espera. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- É o que eu espero de 
V. Ex• quando Governador. 

Então, aí, nCsse instante, a colocação está; primeiro, de que lado estava o 
Ministro Eduardo Portella, perguntava o Senhor Presidente da República. Se 
o Presidente jã havía esposto a S. Ex!_ que não tinha condições de retroagir 
para pagar 48% acima do INPC, desde março; se o Presidente entretanto ad
mitia que era nec"es53.rio"tornar alguma providência para repor o que eu ainda 
há pouco mostrava a V. Ex• que tive o ensejo de iniciar- esse poder de com~ 
pra real do magistério caiu; o Ministro da Educação tinha, no meu entender, 
o dever de aliar-se ao Presidente da República, convencer sCus companheiros 
de que estava uma providência em execução, uma medida que não estava to
mada autoritariamente, não era esse autoritarismo a que V. Ex• se refere, mas 
uma medida que tinha que levar em consideração a capacidade da empresa 
pública que é o Estado. De sorte que quando dezessete das dezenove autar
quias_ que estão em greve, pelo seu magiStêrio, faltando 10 ou 15 dias para a 
formatura daquelas classes, coisa que entendo inédita desde que v·ivo ... 
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O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ao que eu saiba, também. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Nunca vi isto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Também nunca vi. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... o que provavelmen· 
te o Presidente da República esperava do seu Ministro não era apenas uma si
tuação cómoda de dizer que "como professor, ele preferia estar ao lado dos 
professores e não poder ter como interlocutor a inflação", o que era um reca
do direto ao Ministro do Plancjamento, que recebeu do Presidente um teto 
para cumprir, em relação ao Orçamento. 

A mim me repugna, Senador Jaison Barreto- eu não quero entrar nisso 
- a mim me repugna discutir o comportamento do Ministro, mas eu diria 
que o Ministro tem duas lealdades, ele devia duas lealdades, e houve um mo
mento em que ele esqueceu uma. Eu não gostaria de chegar aí. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB - SC)- Perfeito I 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não gostaria, de modo 
algum, porque foi um homem de quem sempre recebi demonstrações de lha
neza total no comportamento comigo. Mas como Líder de Governo, não pos
so me calar diante do aparte de V. Ex• e admitir que o Presidente, autoritaria
mente, pelos seus humores autoritários, decidiu naquclC instante decepar uma 
cabeça que lhe era incômoda. 

Ora, haverã dentro dos Ministérios- e eu participei de dois- conflitos 
internos; haverá, atê o momento cm que es~JCS conflitos exigem do Presidente 
da República uma opção. E essa opção, muitas vezes, é excludente. 

Por exemplo, entre o Sr. Severo Gomes e o Sr. Mlírio Simonsen houve 
um conflito que cresceu até o ponto em que o Presidente Geisel teve que fazer 
uma escolha. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB - SC)- Infelizmente, fez a pior. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Do ponto de vista de 
V. Ex• Por isso, estamos sentados em bancadas opostas; imagine se V. Ex• ... 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB - SC)- O fundamental, Senador,- e eu 
não gostaiia de passar aqui por advogado do Sr. Eduardo Portella; longe de 
mim este tipo de preocupação, pois esta é uma briga que não tem nada que 
ver ..• 

O SR •. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Oxalá ele tivesse tão 
brilhantes como V. Ex• •.. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB- SC)- ... o fundamental, o tipo de preo· 
cupação que me faz apartear V. Ex• é exatamente que vejo no episódio até um 
episódio pequeno; este é um problema interno do Governo, de um Governo 
fechado, onde as coisas são discutidas num círculo cada vez mais estreito de 
poder, o que é muito ruim, dizia ontem, para se compatibilizar com a abertu
ra proposta. Mas, na verdade, o que me preocupa é que peso, que decisão e 
quem ajudou a levar esse Ministro que, no meu entender, pela prática à frente 
do Ministêrio, r.epresentava setores de vanguarda da inteligencia brasileira, 
que estão procurando uma saída democrática. Este é o meu tipo de preocu
pação. As entrelinhas, o problema de peso e de valor na hora da negociação, 
da distribuição de recursos, de aJocação de recursos, de prioridade de recur
sos, esse ê um problema em que cu, realmente, não quero entrar, até mesmo 
porque considero totalme~te errada a política econômica que o Governo 
adota. Agora, que dá para a Nação ficar em dúvida a respeito dos verdadei· 
ros motivos que levaram um homem daquela estatura- vamos prestar uma 
homenagem ao ex-Ministro que está procurando, no seu enfoque, servir com 
lealdade ao regime, a ser demitido, realmente nos deixa muito temerosos, exa
tamente pela sucessão do que aconteceu. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois eu acho que posso 
agir como um tranqUilizante para os temores de v.~Ex• Quanto a isto, não te
nho a menor dúvida. Quando esta Casa perdeu, entre os seus titulares, o jA 
então Ministro Petrônio Portella, cu recebi, sobretudo de jornalistas, uma 
pergunta que significava se o processo de liberalização do regime, a marcha 
para o estabelecimento, afinal, de uma democracia neste País estaria prejudi~ 
cada. A minha resposta foi muito tranqUila: num regime presidencialista, o 
Ministro executa o pensamerifó-do Presidente da República, de maneira que 
o fato de o Ministro Petrônio Portella haver falecido, para tristeZa de todos 
nós, não significava que a chamada abertura fosse com ele enterrada. Não ha
veria razão de ser. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB- SC)- V. Ex• deu um exemplo admirâ· 
vel, se me permite interromper, porque foi exatamente onde chegamos, à dife
renciação que inquieta os setores preocUpados com a verdadeira redemocrati
zação, a substituição, por absoluta impossibilidade de mantê-lo. E presto 
uma homenagem ao Senador Petrônio Portella: 6 de que, apesar de servir ao 
sistema, Petrônio Portella tinha um mínimo de autonomia de vôo que permi-

tia abrir espaços. Esta homenagem, acho que as Oposições prestam à me
mória de S. Ex•, coisa que não ocorre, e não há nenhum espírito de intriga, 
com o atual Ministro, que infelizmente, por falta de vivência, de todo um pas
sado político, está simplesmente atrelado com essa lealdade que V. Ex• cobra 
dos Ministros, a fazer aquilo que vem de cima. Esta, a diferença que nós, de
mocratas, levantamos neste momento, para colocar em dúvida, S3.lvo melhor 
juízo, a partir das primeiras providencias do atual Ministro da Educação, que 
venham a ocorrer. O Sr. Eduardo Portella, realmente, tentava colaborar, 
abrindo espaços e até contrariando o regime. E nós, que somos democratas, 
vimos nesse seu comportamento rebelde, coisas boas, qualidades e virtudes 
que ajudam o Pais a encontrar o seu rumo verdadeiro. No setor do Ministério 
da Justiça, infelizmente até agora não temos ouvido manifestações nesse sen
tido, e aí a nossa homenagem à memória de Petrônio Portella. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Senador, lastimo que a 
homenagem de V. Ex• à memória seja a acusação a um vivo. Lastimo que a 
oportunidade de que V. Ex• tenha se servido me desvie, de algum modo, do 
centro do meu raciocínio final. 

Direi que o Ministro Ibrahim não merece as criticas de V. Ex•. Direi que 
eu não mereço, na medida em que V. Ex• interpreta a minha conceituação de 
lealdade de maneira deturpada. Eu não entendo que a lealdade implique sub
serviência; não entendo que a lealdade implique submissão. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB- SC) -ll. uma questão de gradação. Eu 
não quis chamá-lo de subserviente; foi uma questão de gradação. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V, Ex• hâ de me permi
tir, como jâ disse antes, uma vez que cada: aparte de V. Ex• é uma riqueza po
tencial de conflito, que eu passe sobre cada um dos pontos que feriram a mi
nha percepção; este foi um deles. Eu não poderia passar sem o reparo, e agra
deço que V. Ex• tenha dado esse novo aparte sobre o anterior. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Até porque, por vezes, por dever 
de lealdade, um Ministro deve resistir ao Presidente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Certo. Agora ou per
gunto a V. Ex•, nobre Senador Paulo Brossard, ao nobre Senador Jaison Bar
reto e a toda essa Bancada aguerrida de Oposição, se ela é capaz, dentro do 
brilhantismo que tem, de situar posições do Ministro Petrônio Portella, -
então eu vou ampliar o elogio- em termos de crítica continuada à ação dos 
Ministros anteriores, à ação política do Governo. Não! Nunca. Ele trabalha
va, como V. Ex• acabou de situar, até com resistências internas, c eu folgo de 
ouvir isso, porque creio que V. Ex•s não estão sendo benevolentes apenas 
porque Petrônio Portella morreu. Eu me lembro de debates de V. Ex• aqui, 
nesta Casa, veementes, com o Senador Petrô'nio Portclla, a respeito do que V. 
Ex• chamava de .. pacote de abril". Eu me lembro das acusações feitas a Pe
trônio Portella de não ter tido oportunidade, ou de não ter tido, por exemplo, 
a capacidade de influir, suficiente, para que, no dizer de V. Ex•, o constituinte 
do Riacho Fundo não tivesse. produzido sozinho aquilo que produziu como 
reforma da Constituição. 

O Sr. Paulo Bross&rd (PMDB - RS) -Não, aí não. Eu nunca censurei 
o falecido Senador Petrônio Portella. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, eu digo Consti· 
tuinte, no dizer de V. Ex•J 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Ahl Sim. Aquela obra imortal 
era obra de uma cabeça privilegiada ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Esta, V. Ex• cobra di· 
reitos autorais. 

Outros Senadores falaram aqui, como o Senador Virgnio Távora, que no 
meu entender respondera a V. Ex•, sobre essa objeção, com a maior lucidez, 
quando chamou à colação a figura de De Gaulle, e caracterizou a necessidade 
que têm certos homens, sobretudo estadistas, em relação ao destino de seus 
países, de isoladamente tomar as decisões. E esses homens, muitas vezes, vão 
ser julgados pela História, muito mais tarde, de maneira diferente do que são 
julgados por seus contemporâneos. Eu não quero nem reabrir questões ou fu
gir delas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - V. Ex• não estâ defendendo o 
pacote de abril? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, V. Ex• jâ me en· 
controu nesta Casa em outras lides da mesma natureza e viu com que cuidado 
eu discutia este problema, porque só me empenho em defesa daquilo cm que 
creio. 
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O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Esta é uma brilhante colo
cação de V. Ex•, de que nunca acreditou nos efeitos miraculosos do pacote de 
abril. V ale ficar registrado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, V. Ex• não me 
compromete. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Não tenho o intuito em com· 
prometer V. Ex• i 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- V. Ex• não me com· 
promete. Nobre Senador Lãzaro Barboza, eu estou acostumado, nesta Casa, 
a discutir com pessoas que eu considero que o tempo ajudou, como num cadi
nho, a filtrar os seus sentimentos. Eu não estou acostumado nesta Casa -
pois nunca me aconteceu - à agressão gratuita de algumas outras áreãs, que 
recebemos. Eu nunca vi nesta Casa um sujeito dizer que não aceitava uma po
sição democrática do Sr. Jarbas Passarinho, porque ele tinha a mão pesada de 
assinar atos, como o Ato Institucional n'it S. Nesta Casa encontrei pessoas que 
serviram à única ditadura que eu vi no meu País, típica, indiscutível, cercada 
do maior respeitá de todos nós. Eu vi um Gustavo Cápanema, sentádo nesta 
cadeira, e quantas vezes o admirei. E, no dia em que os fatos me levaram ao 
Ministêrio da Educação, de bordo do avião, antes de assumir a Pasta, eu lhe 
passei um telegrama, chamando-o o maior de todos os Ministros. E S. Ex•, 
serviu ao Estado Novo, o que, no meu modo de entender, não mutilou em S. 
Ex• a possibilidade de ser útil a este País, ser digno na sua vida. De maneira 
que não pense V. Ex• que o confundo. Não. Não confundo. Apenas, quando 
V. Ex• quis sublinhar, usou um pouco- eu não diria marotamente, porque 
V. Ex• não merece o advêrbio - mas, uso':'- um pouco de artificio de Opo
sição para caracterizar que eu teria sido contrário. Não tem esse direito. Se 
outras pessoas, depois de desavindas com o Presidente Geisel, e só depois de 
desavindas com ele, deixaram memórias ou escreveram dizendo que não ti
nham concordado com aquele ato, mas, na hora, não se ouviu de nenhum de
les protesto, eu não endosso essa companhia. Tenho grande respeito pelo Pre
sidente Geisel. Não fui dos que lhe cheiraram a intimidade. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - f: verdade. Ainda que fosse 
Vice-Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ainda que fosse Vice
Líder. Fui ao Palãcio duas vezes e supunha eu que convidado, não sei se pelo 
talento de Petrônio Portella, entendia o Presidente que era eu que estava pe
dindo audiência. Aqui estâ a minha declaração: Tenho profundo respeito 
pelo Presidente Geisel e o acho um patriota. Naturalmente, os patriotas são 
julgados conforme as convicções de cada um. Ainda hã pouco, o nobre Sena
dor Jaison Barreto dizia: nós os democratas. Excluiu esta Bancada, como se 
nós não estivéssemos nos 41nós". 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Engano de V. Ex•. Quando falei, 
não excluí ninguém, em absoluto. Tanto é que prestei homenagem a um ho
mem do Partido de V. Ex•, inclusive a um Ministro. Não sou maniqueísta. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- Realmente, é uma das 
belas qualidades que V. Ex• tem. Então, eu concluo- pediria até à bancada 
de imprensa que ainda me ouve, se ela poderia, não propriamente acrescen
tar, mas completar. E quero fazer uma pequena diferença, que não sei se olé
xico me permite: eu queria completar, na medida em que a minha palavra não 
foi conclusiva, quando tive que acceder às solicitações de aparte. Exatamente 
naquele ponto em que me referia à dupla lealdade- à dupla lealdade que eu 
disse que faltou, em certo momento, para com o Presidente da República. 
Gostaria de dizer que nunca foi meu pensamento que o Ministro Eduardo 
Portella fosse intencionalmente desleal. De modo algum. O que acho é que S. 
Ex•, premido pelas dificuldades, de algum modo esbarrando em obstáculos 
para abrir o seu próprio caminho, concedeu, na resposta a Deputados, algu
ma coisa que atingiu essa lealdade. Até salientei bem que não se tratou exata
mente da parte preliminar, da parte preambular da sua exposição, mas sim, a 
resposta dada. Eu também não ouvi. Mas, eu conversava, hã pouco, com o 
nobre Senador João Calmon e com outras pessoas que ouviram, e uma delas 
me disse, por exemplo, que, num determinado momento, um Deputado de 
Oposição, muito veemente, teria feito uma colocação c o Ministro deu uma 
resposta, e ele, ao redarguir, declarou: ''Não, mas V. Ex• não teria preocu
pação com a Oposição, porQue, se a Oposição chegasse ao Governo, V. Ex• 
seria o Ministro da Educação dessa Oposição". Essa me parece uma colo
cação que não é das mais sinceras, mas é das mais comprometedoras. Eu du~ 
vido que a Oposição, que aquele Deputado representa, levasse o Ministro 
Eduardo Portella para o Ministêrio da Educação. 

Agora, dizer que as apreensões do Senador por Santa Catariila têm rã
zão de ser, é esquecer que quem derrubou o Ato Institucional n9 5- fiz uma 
pausa- se eu estivesse num Congresso jâ teria ouvido: "Foi o povo! Foi a 
reação do povo!" mas, no Senado, acho que ainda hã um pouco de conside
ração pela palavra do orador, eu diria: foram ambos- foi o povo, foi a aspi
ração popular, foi o envelhecimento do regime e foi a convicção pessoal do 
Presidente Geisel e, posteriormente, do Presidente Figueiredo, de que o arbí~ 
trio deveria extinguir-se. 

Ora, caído o AI-5,- e o Presidente Figueiredo prestou essa homenagem 
ao Presidente Geisel, pediu que, ao contrário do desejo do Presidente Geisel, 
o início da Emenda Constitucional n9 ll fosse em 19 de janeiro e não em IS de 
março, -caído o AI-5, caíram os seus desdobramentos. Caído o teorema, 
caíram os corolãrios. Não foi o Ministro Eduardo Portella quem fez cair o 
477, mas foi na gestão de Sua Ex•, que, para alegria de S. Ex•, caiu o 477. É 
oUtra coisa completamente diferente. 

Como eu -tive a audácia de, cOnio Ministro da Educação, pedir a revo
gação do 477, em caráter privado ao Presidente da República, e isso, depois, 
transpirou, e eu estava errado, porque se tivesse caído o 477 em dezembro de 
1969, quando cheguei ao Ministêrio, as conseqUências teriam sido muito pio
res, - eu pedi, em carãter privado, apresentei a minha exposição de motivos, 
recebi a resposta"do Presidente da República através do Consultor-Geral da 
República e, ao invés da revogação, tive o que, politicamente, foi um grave 
erro: a transformação do Ministro da Educação em segunda instância obriga
tória, nos casos do 477. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - V. Ex• me permite? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então, antes, Ministro 
nenhum tinha a mão pesada de assinar o 477. Mas, o Ministro que cu fui, que 
foi segunda instância em todos os casos, teve a mão leve de excluir da punição 
cento e muitos casos, e a mão pesada de confirmar 38 punições. E, por estas, 
então, -sou julgado por alguns radicais. 

O 228, que impedia atividade política no âmbito universitário, caiu tam
bêm e não foi por ação e postulação pessoal do Ministro Portella. Caiu em 
decorrência até de um artigo que, eu mesmo, escrevi para o Correio Brazi/ien
se, ao tempo da gestão do Presidente Mêdici, que chamou a atenção do Go
verno Figueiredo que não tinha cabimento derrubar o 477 se não se derrubas
se, paralelamente, o 228. O 228 é que impedia qtie o Diretório Acadêmico ti
vesse atividade política. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - f: verdade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- E nunca se falava nis
so, porque era uma profunda ignorância do tema, porque, na maioria das ve
zes, na imensa maioria, os que discutiram comigo o Decreto 477 não sabiam 
o que nele se continha. 

Ouço o nobre Senador por Goiâs. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Quero dar o meu testemunho de 
que V. Ex•, como Ministro da Educação, a nosso pedido, pedido da Bancada 
de Goiãs, V. Ex•, generosament~ conVidou todos os esforços para excluir es
tudantes ~e listas de punições, pelas quais teriam eles sido até impedidos da 
conclusão de seus cursos, porque já formandos naqueles dias. E V. Ex• 
lembrou, e o meu aparte jã é superveniente, desnecessârio, que a legislação 
paralela, preexistente ao 477, levaria os estudantes ao enquadramento em dis
positivos da Lei da Segurança, muito mais penosos do que as próprias pu
nições do 477, que assegurava a matrícula do aluno afastado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu, como disse o Sena
dor Jaison Barreto, não gostaria de aproveitar a oportunidade para apresen
tar defesa prévia, nem me considero julgado, no episódio. Estou citando oca
so, porque hoje, ao ler as declarações do ex-Ministro Eduardo PortelJa, S. Ex• 
dizia que, entre as suas alegrias, figurava a queda dos Decretos-l-eis n9s 477 e 
228.- Naturalmente, entre as suas tristezas, figurou a modificação da- escolha 
do reitor das Fundações. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Excelente a colocação, porque 
isso implica numa crítica, realmente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) -Implica em critica. Eu 
tenho que saber quem está criticando quem, porque o Ministro referendou o 
ato. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- O mais importante é o seu teste
munho, no momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA}- Agora veja V. Ex•, o 
nobre Senador Jaison Barreto, que, precisamente neste caso, o Ministro usou 
aquela lealdade de que V. Ex• discorda. O que deve ter ele pensado? uDiscor
do disso". Eu sei a opinião do Ministro, ela me foi dada naquela ocasião. S. 
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Ex~ discordava daquela alteração na lei, mas achou que, entre permanecer 
Ministro para servir à Nação e servir ao Presidente que lhe era leal, S. Ex• de~ 
veria também ter a sua cota de sacrifício pessoal, do contrârio cada ministro 
impõe o ritmo de governo que quiser. 

Sr. Presidente, desejo concluir, neste instante, porque sinto que o nobre 
Líder da Oposição fez sinal a V. Ex• que ainda gostaria de falar, e eii não pre~ 
tendia me estender tanto, mas, como sou um animal estimulâvel, sobretudo 
quando estes estímulos partem de inteligências muito bem dotadas, elonguei~ 
me além do que deveria. 

Era meu intuito, ainda, chamar a atenção da Casa para uma comissão de 
Pastoral de São Paulo, mas como ainda teremos uma semana de atividades, 
no Congresso, eu me proponho a discutir a anâlise dos partidos políticos feita 
por uma Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados, da Arquidiocese 
de São Paulo. 

Esta Casa só conta com três partidos e, destes, dois são excluídos, desde 
logo, como indignos do respeito desses autores da Pastoral. E como o maior 
Partido de Oposição, aqui, é o PMDB, e como este estâ entre aqueles que fi~ 
guram como beneficiârios do julgamento generoso da Pastoral, naturalmente 
o PMDB se sentirã muito feliz, mas serâ um equívoco. Um equívoco que pre
tendo provar na semana que entra, quando tratar, exatamente, das comuni
dades eclesiais de base e da opção feita por esta Pastoral a um Partido, e não a 
vârios. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Quando serâ ouvido com pra-
zer. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- Muito obrigado, nobre 
Senador. E recolho o aparte de V. Ex• para poder, com ele, um pouco mais 
suavemente, concluir o que disse, antes que o nobie Senador Jaison Barreto 
ou o nobre Senador Lâzaro Barboza me façam apartes embaraçosos ... 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas. O orador é 
efusivamente cUmprime-ntado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS- Pco,uncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, vou aprovei
tar a circunstância de que na Casa só se encontra um Senador pela Bahia, e 
este é V. Exa, e que por ser Presidente não pode tratar de outros assuntos que 
não os ligados à Casa, para ingressar em território baiano. 

Por que vou fazê-lo, nestes minutos que restam para que a sessão prossi
ga? Porque li um documento, a que fiz referência ontem, incidentemente. Do
cumento da Associação dos exportadores de Cacau da Bahia. E li, em alguns 
jornais, artigo, editoriais, analisando um problema que, particularmente, os 
baianos estão a atravessar, ligados ao comércio exportadores de cacau. E que 
a mim, ambos, memorial e editoriais, impressionaram fundamente. 

Se nesta Casa eu fos-se apenas- O Senador pelo Rio Grande do Sul talvez 
nãq me ocupasse dessa matéria, mas como também sou Líder do PMDB, 
creio que devia dar eco a essas manifestações. Manifestações, sendo baianas, 
ou dizendo respeito a interesses baianos, não se limitam à Bahia, ao seu terri~ 
tório, ao seu-interesse, ao séU~éomércio, mas atingem e envolvem interesses 
nacionais na sua mais- ampla expressão, uma vez que se relacionam com a 
política económica do País e a de exportação, tão enfatizada dentro da políti
ca económica geral. 

Não terei tempo, Sr. Presidente, porque o assunto é um pouco longo, 
não terei tempo, sequer, de resumir tudo quanto aqui é arrolado, Mas, algu
ma coisa pretendo dizer para chamar a atenção da Casa para a importância 
dessa manifestação, desta reivindicação: 

Dizem os interessados, e sabe V .Exa. que não tenho nenhuma relação, 
nem direta nem indireta, com os mercadores que se dirigem ao Ministro do 
Planejamento, expondo as suas raZões, mas dizem eles que novas medidas fo~ 
ram pleiteadas pela industria de derivados de cacau, pleiteadas ao Governo, 
ao Ministério do Planejamento, e que elas são tendentes a agravar ainda mais 
a discriminação que a favorece, discriminação que lhe concede privilégios, 
sobretudo fiscais, que os exportadores consideram injustificáveis. Dizem 
mais, ainda, eles, que esses industriais desfrutam de um tratamento fiscal dis
criminatório que penaliza os lavradores, o que quer dizer, os produtores na~ 
clonais. 

Convém, a título de ilustração, repetir qUe há uma gritante di-
ferença de tratamento entre os dois setores - exportadores de 
amêndoas e industriais que vão buscar a sua matéria-prima na mes
ma fonte, pois o financiamento subsidiado da Instrução 602 é veda
do aos primeiroS~ -ã() mc!Stiló-teinpo em que fornece substanciais re
cursos à indústria. 

Os exportadores de amêndoas - esclarecem eles - são nacionais, os ca
pitais das empresas são nacionais, ao posso que os industriais privilegiados, 

curiosamente, são associados a meia dúzia de firmas internacionais, de firmas 
multinacionais, e que receberiam estas um tratamento altamente favorecido. 

Mas, os exportadores de amêndoas e os industriais, vão buscar a sua 
matéria-prima na- mesma fonte, pois o financimanto subsidiado da instrução 
602 é vedado aos primeirOs, ao mesmo tempo que fornece substanciais recur
sos à indústria. 

Depois, Sr. Presidente, de deduzir, de demonstrar as vantagens auferidas 
pelos industriais, no que-diz respeito a financiainentos, e de demonstrar atra
vés de número que suponho sejam corretos, não tenho elementos a provar, 
mas suponho que uma entidade dessa natureza não vai dirigir-se ao Ministro 
de Estado usando números que não sejam corretos porque estaria, afinal de 
contas, oferecendo armas contrárias aos seus interesses. 

Diz o sCguinte: 
Tem-se, port~nto, que o custo do financiamento ao exportador 

sairá a 64,65% anuais, contra apenas 21% pagos pela indústria. Divi
dida a diferença por 2.000.000 de sacos, que é a quantidade estima· 
da das exportações da indústria para este ano, teremos CrS: 535,80 
por saco. Sabendo-se que o custo médio de aquisição junto ao pro~ 
dutor, em 1980, tem sido de Cr$ 5.000,00 por saco, evidencia-se uma 
significativa e exagerada vantagem de mais de 10% deste custo em 
favor da indústria. 

Da indústria ligada a empresas estrangeiras. 
Depois de mostrar o tratamento diferenciado também garantido à indús

tria associada a empresas- estrangeiras, dizem os exportadores nacionais. 
ulsto significa que sObre cada um milhão de dólares faturados, 

a indústria paga menos 10 mil dólares, o que representa uma vanta
gem correspondente a 1% do faturamento, 

Releva notar_que, por ser classificada como indústria voltada 
para a exportação e localizar-se em ârea da jurisdição da SUDENE, 
a indústria do cacau, na Bahia, ainda se encontra isenta do Imposto 
de Renda sobre os lucros gerados com subsídios, anomalia que, por 
si só, jâ dispensa c_omentãrios. Os industriais vêm, ultimamente, ale~ 
gando que houve inversão de situações, pois, enquanto hã algum 
tempo os produtos industrializados eram vendidos a preços relati
vos inferiores aos do cacau em amêndoas, esses valores, hoje, são li
geiramente superiores aos do produtos em bagas. Oculta-se 7""" ale~ 
gam os interessados - intencionalmente,_ que essa aparente rever
são se processou porque, com a redução do subsídio, o industrial, 
que geralmente vende seus produtos para matrizes no exterior, sen
tiu a necessidade de ir buscar lá fora um melhor preço, 
aproveitando-se do notório poder de barganha das grandes organi
zações internacionais a. Que são ligadas as indústrias de cacau insta
ladas no Brasil :·. 

O Sr. José Lins (l'DS- CE)- Permita V. Ex• (Assentimento do 
orador.) Nobre Senador Paulo Brossard, hã visivelmente na legislação brasi
leira uma maior proteção à exportação, sobretudo de produtos industrializa
dos, porque evidentemente vale a pena exportar valores com um valor agre
gado de produto de valor agregado maior. Essa legislação, realmente, tem 
trazido conflitos de interesses entre os produtores e exportadores de produtos 
primários e aqueles exportadores de produtos industrializados. I! o caso, por 
exemplo, do couro do Nordeste brasileiro e a exportação de calçados feita 
principalmente pelo Sul do País. Todavia, no caso, eu não conheço a proble
mâtica, o problema específico da situação do cacau. De modo que o meu co
mentário é muito ligeiro e apenas superficial, chamando a atenção para este 
aspecto do problema. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tenho ciência do fato a 
que V. Ex• alude. É a preferência que tem o produto industrializado em re· 
lação ao pr-oduto in natura. 

Agora eu também aqui vou dizer algo a V. Ex• e à Casa, sobre o que eu 
não posso jurar com a mão nos evangelhos, porque é assunto que não diz res
peito à economia do meu Estado e, naturalmente, não me é um assunto fami
liar. Mas vou repetir aquilo que eu ti. E não apenas aquilo que eu li nesse me
morial, como ainda noutras publicações. 

Dizem os interessados que esta industrialização, mercS: da qual os benefl
cios se sOmam para- as empresas ligadas a grupos multinacionais, é uma in
dustrialização fictícia, é uma industrialização aparente, é uma industriali
zação falsa, porque em verdade o trabalho da industrialização consistiria -
veja V. Ex• que eu estou falando em termos condicionais- praticamente na 
desidratação da vaga, e que seria uma industrialização primária, élementar, 
inexpressiva. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO} ~ Um mero beneficiamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Um mero boneficiamon-
o, diz o nosso provecto industrial goiano. -
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Alegam os interessados, nobre Senador, alegam nesse memorial, e este 
fato é articulado, ou esta razão é articulada em outras publicações que chega
ram ao meu conhecimento. 

"" ... exportando cacau em amêndoas, além de operar na expor
tação líquor, subproduto do cacau, que nada mais é do que a pró
pria amêndoa desidratada e prensada através de processo de baixfs
simo custo que, além do mais, demanda um gasto de combustível 
importado, aquisição de equipamentos no exterior, pagamentos de 
know-how, etc." 

Alegam os interessados. De modo que essa industrialização seria mais 
aparente do que real, e estaria dando margem a essas vantagens. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- A essa distorção. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) -A essas vantagens de
correntes de uma concepção política, de política econômica, que visaria, 
como visa, o incehtivo -às exportações. · 

Esse documento, Sr. Presidente, me impressionou e me impressionou 
muito. Ele diz, por exemplo, e diz com todas as letras, menciona uma empre
sa sediada na Bahia, e que no ano de 1979 obteve, uma das tais filiais de mul
tinacionais, e que, esquecia eu de dizer, também eles alegam que essas empre
sas subfaturam, porque esse fato é verdadeiro; uma qUeda no mercado. O 
mercado cacaueiro internacional - dizem os doutos- é dominado por sete 
empresas. Estas empresas que são sediadas na Bahia são ligadas a estas sete 
empresas. De modo que, em verdade, elas vendem para elas próprias, por 
preços fáceis de combinar. E por isto perdem aqui para ganhar lá. Um fenô
meno que não é original, não é estranho e parece que não é pouco usual. 

Alegam os interessados que isto ocorre também no setor cacaueiro, e que 
com toda essa política quem perde mesmo é o lavrador e o País. E que dâ ver
dade é que os preços internacionais são baixos, e o Governo cada vez a maio
res estímulos para permitir as exportações. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - O preço tem caldo ultimamente. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tem caldo, V. Ex• con
firma. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• me permite uma inter
venção? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Vem chegando a Bahia, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Lamento profundamente não 
estar aqui assistindo ao pronunciamento de V. Ex" desde o início, e só tive 
oportunidade de no meu gabinete- estava atendendo a umas pessoas lâ- e 
Só pude ouvir apenas urna pequena parte do discurso de V. Ex", mas que cha
mou a minha atenção porque, no meu entendimento, estâ havendo na Bahia 
um choque de interesses entre exportadores e industriais. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Parece que é. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Infelizmente, desse choque de 
interesses os produtores estão saindo prejudicados. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Também é verdade. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Porque tive contato, por exem
plo, com o Ministro da Fazenda, e soube através de S. Ex"que havia já deter
minado um estudo para chegar a um entendimento entre as partes conflitan
tes, para ver se seria possível atender à grande reivindicação dos cacauiculto
res de hoje, que é do refinanciamento do penhor agrícola; e todos os cafeicul
tores, devido às quebras da produção do ano passado, e à baixa de preços, ti
veram necessidade de pedir para que fosse prorrogado o penhor agrícola que 
eles obtiveram no ano passado. Infelizmente, isso não foi obtido ainda, devi
do a esses choques de interesses entre produtores e exportadores. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Agradeço a intervenção 
de V. Ex•, mas pelo que me chegou ao conhecimento- e é com certo cons
trangimento que vou entrando nesse território -é que não estâ aí apenas a 
questão, mas estâ muito e principalmente na remuneração real que o produ
tor estã a receber. 

Mas ql!eria chamar a atenção para um dado que me parece importante. 
Leio este memorial da Associação e, por isso, o tenho como dado correto. 
Referindo-se a uma dessas empresas ligadas a grupos internacionais, observa 
a Associação que, no ano de 1979, ela obteve um lucro llquido de 513 milhões 
de cruzeiros, lucro elevado, no exercício findo em abril deste ano, para 754 
milhões- desprezo os outros 800. E registrou, no mesmo período, a existên
cia de 911 milhões em caixas e bancos, contra 516 milhões no exercício ante-
rior. O lucro bruto. que fora de 861 milhões, em 1979, aumentou para 1 bi· 
lhão e 544 milhões em 1980, en-quanto que o luái::díQuido operaCiOnal, subiu 

de 617 milhões, para 1 bilh~o e 180 milhões, correspondendo a 1,24 vezes o 
valor do ·capital integralizado que era, no mesmo balanço, de 954 milhões e 
864 mil cruieiros. 

Enquanto isso, o que parece inacreditâvel, a empresa reservara como 
provisão para o Imposto de Renda, apenas quarenta e três milhões e setecen
tos e trinta mil cruzeiros, ou seja, 3,7% do seu avultado lucro operacional. 

Sr. Presidente, não quero demorar-me neste assunto, mas fiquei de tal 
forma impressionado com esse fato, com o que li nesse documento, com o 
qu~ li além desse documento, que entendi de trazê-lo para esta Casa. Não sei, 
Sr. Presidente, se trazendo-o para aqui, essa manifestação ganha uma latitude 
maior - não sei. Mas, acho que colocando esse problema em debatel estou 
defendendo um assunto que diz respeito ao interesse nacional. Porque de 
tudo quanto li, o que me parece é que esse processo de industrialização que 
gera, enseja estímulos de correntes da política adotada, é um processo mais 
aparente do que real - primeiro. 

Segundo, que as empresas que se beneficiam desses benefícios são ligadas 
a urna das sete grandes empresas mundiais que dominam o mercado de cacau, 
que parece - tudo indica - que hâ uma politica externa no sentido de pro
vocar a baixa de cacau produzido no Brasil. De que, por fim, existe pelo me-
nos, uma suspeita fundada de subfaturamento das exportações feitas pores
tas empresas, dadas as suas ligações de filial para matriz com essas grandes 
entidades mundiais, e que isso, depois, vai gerar ou justificar uma solicitação 
de novas vantagens para renovar as exportações. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite V. Ex• um breve apar
te? (Assentimento do orador.)- Tenho, inclusive, nesse àf!aire dos cacaui
cultores baianos, uma maior simpatia pela ârea dos exportadores. Não por
que considere que as indústrias não estejam realmente transformando, indus
trializando a matéria, pois realmente as indústrias existem. Existem, na reali
dade, ligações com o capital estrangeiro, é uma verdade. Agora, um dos ma
les maiores dos industriais, o que eles mais desejavam é que os cacauicultores 
- e são a esses que procuro defender mais, são os produtores - é de que, 
com o aumento da produção das indústrias, o que eles desejam é fazer com 
que os produtores fiquem praticamente presos a esse mercado. Então, contro
lando o mercado, eles irão manipular os preços. Daí o limite que existe para 
que as indústrias só.Possám comprar no mercado-interno um certo limite, que 
me parece ser de 45 a 50% da produção nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador, e continuo, Sr. Presidente, jâ para concluir. _}>arece, também, 
qUe o sistema de incentivos beneficia os industriais, mas não beneficia o pro
dutor. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- O produtor não tem beneficio. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- "O produtor não tê;; 
produção nenhuma", acrescenta, em parte, o nobre representante da Bahia. 
E, por fim~ que o crédito subsidiado mais ainda, que mais beneficia a indús~ 
tria. do que propriamente os agricultores, os produtores. 

Sr. Presidente, devo encerrar, porque findo estâ o tempo da nossa sessão. 
Mas, entendi que devia trazer, não digo que ao conhecimento do Senado, mas 
a debate no Senado, e através desta tribuna, encaminhar ao Governo o reque~ 
rimento, agora, jã por parte da Oposição. Fico muito à vontade para fazê~lo. 
uma vez que estamos a examinar o assunto em termos estritamente nacionais 
e sem o mais longínquo interesse - que poderia ser inteiramente legítimo, 
como produtores que fôssemos, mas que não somos, nem o meu Estado é, e 
nenhum dos nossos Estados é produtor de cacau- mas por isso mesmo, fica
mos inteiramente à vontade para requerer ao Governo uma análise clara, 
pública, deste assunto que, para nós, é não apenas um interesse legítimo dos 
lavradores e dos mercadores brasileiros, mas também é um interesse nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- A manifestação de V. Ex• só 
poderia vir valorizar o debate a respeito do assunto. mas devo esclarecer que 
esse mesmo problema foi abordado pelo Deputado Rogério Rêgo, na Câma
ra Fedenil, e pelo Deputado José Amorim, que lã estão debatendo esse assun
to, e que têm procurado levar o problema às áreas econômicas. Como já de
clarei, o Ministro Galvêas, na última segunda-feira, teve a oportunidade de 
me comunicar que jã havia determinado" a um elemento do maior gabarito 
nacional, ligado tanto aos produtores quanto aos exportadores e industriais, 
parã-Chegar a um entendimento que possibilitasse a atenção ao pleito dos 
produtores de cacau. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Então, eu não estava 
enganado, Sr. Presidente: se dois Deputados, desse assunto cuidaram na Câ
mara, é sinal de que é um assunto que realmente tem interesse, não apenas lo· 
cal, mas nacional. Fico tranqUilo por trazê-lo a esta Casa. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite v. Ex• um aparte? 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, V. Ex• coloca o proble
ma num nível elevado e com sentido altamente patriótico. O que me empres
siona e me preocupa é, e V. Ex• sabe que, na área da SUDENE, os incentivos 
para as empresas brasileiras são extremamente maiores do que aqueles que 
são dados às empresas estrangeiras e, apesar disso, nós não temos conseguido 
capitalizar recursos para implantar indústrias nacionais, o que, de certo mo
do, representa quase uma afirmação da nossa dificuldade neste campo. Mas, 
essa é mais uma dificuldade que se somarâ a essa que V. Ex• nos trouxe. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu não posso crer que a 
Bahia, terra de tantos talentos, não tenha também o de organizar empresas 
nacionais, com capitais locais, capazes de competir, na medida em que uma 
. empresa nacional pode fazê-lo. Porque, quando entra o comércio internacio
nal, concorrendo com empresas que dominam o mercado mundialmente é 
dificil concorrer. 

Encerro, Sr. Presidente, mas apenas com uma observação: ~ que em 
companhia do Senador José Uns, tive ocasião de visitar o Distrito Industrial 
e Agropecuãrio de Manaus e pude ver com meus olhos o quC está lã sendo fei
to em matéria de plantio de cacau. Impressionei-me vivamente, impressionei
me muito lisongeiramente. Quando li este documento, quando tomei conheci
mento deste problema, perguntei a mim mesmo se, estamOs aUmentandO a 
produção lâ, não estávamos também aumentando amanhã um problema de 
colocação desses produtos nacionais no mercado externo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, cu aproveitaria 
esta oportunidade para fazer uma observação que acho justa e oportuna. (As
sentimento do orador.) - ~ que o trabalho que estã sendo realizado na Ama
zônia como V. Ex• viu, -estã sendo feito pela CEPLAC, .experiência baiana 
que estâ se voltando para a Amazônia, trabalho da maior relevância, e da 
maior grandeza. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-,... Acho que ainda não ti
nha tido oportunidade de me referir à impressão que trouxe de lã, mas apro
veito esta. Realmente fiquei muito bem impressionado. 

Mas, nesta altura, lendo estes papéis, eu fiquei aí impressionado com o 
que pode vir a acontecer amanhã, em relação ao aumento e grande aumento 
da produção de cacau no Brasil, quando os cacaueiros amazonenses estive
rem a produzir. 

Sr. Presidente, pedindo escusas por essa própria vitória de V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nós sempre o ouvimos com en
cantamento. Até· agradeço, em nome da Bahia. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... dou por encerrada 
esta minha intervenção. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROS
SARD EM SEU DISCURSO: 

ASSOCIAÇÃO DOS EXPORTADORES DE CACAU DA BAHIA{ 

Salvador, 15 de outubro de 1980. 

Exm9 Sr. 
Dr. Antônio Delfim Netto 
D1D. Ministro do Planejamento 

J Senhor Ministro, 

A Associação dos Exportadores de Cacau da Bahia, interpretando o 
pensamento da classe que representa, dirige-se a Vossa Excelência para reite
rar as preocupações justificadas que o setor alimenta em face da perspectiva 
de novas medidas, jâ pleiteadas pela indústria de derivados de cacau, tenden
tes a agravar ainda mais a discriminação que a favorece, com prejuizo das ati
vidadês e do poder de competição dos demais segmentos da economia ca
caueira. 

A verdade é que, apesar das sucessivas observações encaminhadas pelos 
exportadores de amêndoas, alertando para a inconveniência e o carâter injus
tificâvel dos privilégios, sobretudo os fiscais, assegurados aos industriais, 
percebe-se que eles pretendem acentuâ-los ainda mais, depois que o Governo 
decidiu eliminar a alíquota residual do Imposto de Exportação so_bre o cacau 
em amêndoas. 

Nunca é demais recordar que a indústria- fato colocado em evidência 
reiteradamente pelos exportadores - desfruta de tratamento fiscal discrimi
nâtorio que penaliza os lavradores, prejudica o Estado, reduz o poder de 
competição dos exportadores de amêndoas e, em contrapartida, não oferece 
vantagens que o justifiquem e só contribui para a acumulação de lucros em 
escaJa ascendente e nada compat!vel com a atual situação do País. 

A insaciedade do segmento privilegiado, entretanto, é exagerada. As mo
dificações introduzidas na cobrança do Imposto de Exportação, embora te
nham proporcionado aos exportadores um pouco mais de perspectivas de 
competição, nada retiraram, na prâtica, dos industriais. Ainda, por~m, que os 
benefícios do Imposto estejam sendo repassados ao produtor, não cresceu a 
nossa lucratividade~ nem se pode, também, admitir que tenha ocorrido uma 
substancial redução na lucratividade das indústrias, apesar de ser esta, em ra
zão de fatores jâ notórios, bastante exagerada em face da diflcil conjuntura 
econômica que o País enfrenta. No momento em que o subsídio do trigo é re
tirado, afetando diretamente a toda_ população e penalizando, principalmen
te, os mais pobres, seria anti-social e irrazoáveJ contribuir para elevar ainda' 
mais o nível de enriquecimento de um grupo reduzido de empresas, em sua 
quase totalidade controladas pelo capital estrangeiro . 

Uma análise necessária 

Convém, a título de ilustração, repetir que hâ uma gritante diferença de 
tratamento entre os dois setores- exportadores de amêndoas e industriais
que vão buscar a sua matéria-prima na mesma fonte, pois o financiamento 
subsidiado da Instrução 602 é vedado aos primeiros, ao mesmo tempo em que 
fornece substanciais recursos à indústria. 

Torna-se oportuno insistir, ãinda, sobre os seguintes aspectos: 
19)- A indústria estâ desfrutando, em 1980, de um financiamento da or

dem deUS$ 47,106,779.40, que corresponde a 12% do total faturado por ela, 
na Bahia, em 1979 que foi de US$ 392,556,495.00, montante que, à taxa de 
câmbio vigente em 30 de junho deste ano (Cr$ 52,115 por dólar), correspon
deria a Cr$ 2.454.969:808,43. Sabendo·se que esse financiamento é concedido 
à taxa de 21% ao ano e que a variação das Obrigações Reajustáveis do Tesou~ 
ro Nacional- ORTN- custo real do dinheiro aos cofres públicos- no 
período de outubro de 1979 a setembro de 1980, foi de 50,24% teríamos, des
de logo, a seguinte e eloqUente constatação: 

Custo para a indústria (21% ao ano) ..... . 
Variação das ORTNS (50,24% ao ano) ... . 
Valor do subsídio (custo ao País) ........ . 

CrS 515.543.659,77 
Cr$ 1.233.376.831,76 
Cr$ 717.833,171,99 

No tocante aos financiamentos ao exportador de amêndoas, veremos 
que os adiantamentos sobre contratos de câmbio são feitos num limite de 80% 
do câmbio fechado.Assim, para tomar adiantamentos de USS 47.106.779,40, 
o exportador se verá obrigado a fechar um câmbio de US$ 58.883.474,25, 
verificando-se, ao final, o seguinte resultado: 

Desvalorização cambial (45% a.a. s/100%) . 
Juros (8,4% a.a. s/80%) ..........•....... 
Custo total do financiamento .....•....... 

uss 
uss 
uss 

26,497,573.41 
3,956,969.47 

30,454,532.88 

Tem-se, portanto, que o custo do financiamento ao exportador sairâ a 
64,65% anuais, contra apenas 21% pagos pela indústria. Dividida a diferença 
por 2.000.000 dos sacos que é a quantidade estimada das exportações da in
dústria para este ano, teremos Cr$ 535,80 por saco. Sabendo-se que o custo 
médio de aquisição junto ao produtor, em 1980, tem sido de Cr$ 5.000,00 por 
saco, evidencia-se uma significativa e exagerada vantagem de mais de 10% 
deste custo em favor da indústria. 

29) -Um tratamento diferenciado também é garantido à indústria, no 
tocante ao ICM, pois, enquanto o exportador paga 13% sobre o valor FOB, o 
industrial dispende apenas sobre o valor de compra ao produtor, na razão de 
16%, ficando, ainda, isento de complementação na exportação. 
Considerando~se que o preço de compra ao produtor é igual para os dois se
tores, e, ainda, que este preço corresponde, em números redondos, a cerca de 
75% do valor FOB, teremos: 

Valor FOB .................. ····-···-···· USS 
Impostos, taxas, despesas, lucro, etc. . ...•... uss 
Preço pago ao produtor ...... , .....•....... uss 
Paralelamente, verifica-se: 
ICM pago pelo exportador (13% sjUSS I milhão) .... . 
!CM pago pela indústria (16% sjUSS 750 mil) ....... . 
Diferença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . USS 

1,000,000.00 
250,000.00 

750,000.00 

130,000.00 
120,000.00 

10,000.00 

Isto significa que, sobre cada US$ l milhão faturados, a indústria paga 
menos lO mil dólares, o que representa uma vantagem correspondente a 1% 
do faturamento. 

39) - Revela notar que, por ser classificada como indústria voltada para 
a exportação e localizar-se em ârea de jurisdição da SUDENE, a indústria do 
cacau na Bahia, ainda se encontra isenta· do Imposto de Renda sobre os lu· 
cros gerados com subsídios, anomalia que, por si _só, jâ dispensa comentários. 
Os industriais Vêm~ ultimamente, alegando que houve inversão de situações, 
pois, enquanto hã algum tempo os produtos industrializados eram vendidos a 
preços relativos inferiores aos do CaCau em amêndoas, esses valores, hoje, são 
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ligeiramente superiores aos do produto em bagas. Oculta-se, intencionalmen
te, que essa aparente reversão se processou porque, com a redução do subsí
dio, o industrial, que geralmente vende seus produtos para matrizes no exte
rior, sentiu a necessidade de ir buscar lã fora um melhor preço, aproveitando
se do notório poder de barganha das grandes organizações internacionais a 
que são ligadas as indústrias de cacau instaladas no Brasil. 

Por outro lado este fato demonstra, claramente, que o mercado externo 
tem condições de absorver o produto, tanto sob a forma de derivados quanto 
em amêndoas, a preços perfeitamente compatíveis com os custos internos en
frentados pelos diversos segmentos da econômia cacauC:ira. 

49) - A verdade, enfim, é que, a despeito de algumas pequenas alte
rações na sisteniátiCa existenle até hã alguns meses, a indústria continua a go
zar de fartos subsídios. Ademais, desfrutou da temporária, mas expressiva, 
diferença de 6% do Imposto de Exportação, al~m das vantagens do !CM e 
praticamente da isenção do Imposto de Renda. 

Uma concorrência paralela 
Os exportadores de cacau em amêndoas consideram, ainda, da maior 

gravidade, uma distorção que vem prosperando ultimamente para privilegiar 
ainda mais o segmento industrial. Dados oficias revelam que, a~~ 5 de ou
tubr_o de 1980, a indústria comprou um total de 1.436.893 sacos e vendeu 
1.841.534 sacos, o que significã um "short fisico" de 404.739 sacos. Acresce a 
circunstância de que, além de ter que comprar esta -quantidade para cumprir 
os compromissos de_ produtos, a indústria ainda vendeu atE: aquela data 
35.055 sacos sob a formª--..de IDl}êndoas, o que eleva o seu "short _fisico", na 
mesma data, para 439.796 sacos. 

Ora, Senhor Ministro, torna-se eviden_te que e_ss_a_ venda de amêndoas_ ~ig
nifica claramente que a indústria pretende utilizar, ejâ o vem fazendo, todas 
as suas vantagens e privilégios para invadir e talvez monopolizar a comercia
lização do cacau. A exportação de amêndoas vai deixando, a pouco e pouco, 
de ser privativa dos exportadores legal e tradicionalmente estabelecidos para 
esse fim. O que não se pode tolerar é permitir, nessa área, a ingerência dos in
dustriais que recebem favores fiscais e creditícios especiais sob a presunção de 
que a atividade acrescçnta à matéria .. prima características de valorização no 
exterior. 

e sabido que, mercê de um tratamento privilegiado, a indústria obtém 
receitas operacionais, faturamento e lucratividade elevadíssimos, sem uma 
justa correspondência na contribuição que deveria prestar à economia do 
País. Vejamos alguns exemplos bastantes elucidativos: 

I•)- A Barreto de Araujo Produtos de Cacau S/ A- empresa brasilei· 
ra, mas no plano da comercialização externa notoriamente ligada a organi
zações multinacionais- e que proporcionara, em 1979, um lucro Uquido de 
CrS 513232~000,00, teve esse lucro elevado, no exercício findo em abril deste 
ano, para Cr$ 754.804.000,00; registrou, no mesmo período, a existência de 
Cr$ 911.472.000,00 em caixa e bancos, contra Cr$ 516.325.000,00 no exerci cio 
anterior. O lucro bruto, que fora de CrS 861.906.000,00, em 79, aumentou 
para Cr$ 1.544.044.000,00, em 80, enquanto o lucro operacional subiu de Cr$ 
617.850.000,00 para Cr$ 1.180.546.000,00, correspondente a 1,24% vezes o 
valor do capital integralizado, que era, no encerramento do mesmo balanço, 
de Cr$ 953.864-.000,0o; Enquanto isto, o -que parece inacreditável, a empresa 
reservara como '"provisão para o Imposto de Renda" apenas Cr$ 
43.730.000,00, ou seja 3,70% do seu avultado lucro operacional. 

2•)- A Chadler Industrial da Bahia S.A., com substancial parcela de ca
pital estrangeiro, no balanço publicado em janeiro deste ano, revelou um lu
cro operacional de Cr$ 469.284.000,00 superior 1,88 vezes ao total do capital 
integralizado, que era de Cr$ 250.000.000,00, destinando, estranhamente, 
numa só rubrica, Cr$ 68.246.000,00 para npfovisão para Imposto de Renda e 
Estatutãria". certamente para ocultar o real e insignificante pagamento desse 
tributo. 

3•)- A Joanes Industrial S.A. Produtos Químicos e Vegetais, tamb~m 
multinacional, em balanço publicado no dia 24 de abril de 1980, correspon
dente ao período encerrado em 31 de dezembro de 1979, assinalou um lucro 
operacional líquido de Cri 524.687.000,00, que correspOnde a 1, 70 vezes oca
pital integralizado, que era, de Cr$ 308.447.000,00. E, tal como as demais~ 
consignou uma provisão para o Imposto de Renda de Cr$ 3.818.000,00, re
presentando a escandalosa parcela de apenas 0,73% de seu lucro operacional 
líquido. 

Conclusões 
Observa-se, portanto, não existir motiVo algum para se aumentar ainda 

mais privilêgios que já são, por si mesmos, injustificãveis e de nítido favoreci
mento à indústria, situação que se torna ainda menos aceitãvel quando se 
sabe que ela vem, estranhamente, exportando cacau em amêndoas, al~m de 
operar na exportação de ltquor, subproduto do cacau que nada mais é do que 

a própria amêndoa desidratada e prensada através de procesos de baixíssimo 
custo, ·que, além do mais demandam gasto de combustível importado, aqui
sição de equipamentos no exterior, pagamentos de know~how, etc. Contri
buindo, por essa via, para aumentar a evasão de divisas cujo carreamento 
tantos sacrifícios exige da Nação e do povo. 

Os exportadores de cacau, destarte, respaldados na evidência dos argu
mentos e cifras contidos nesta exposição, confiam em que o elevado espírito 
público de Vossa Excelência, orientando no sentido de buscar soluções justas 
e consentâneas com as necessidades conjuntUrais econômicas e sociais do 
País, resista às novas tentativas que j_â se esboçam com vista a dilatar as mar
gens de privilégios e vantagens da indtíStria, O que só-poderâ gerar conseqüên
cias danosas para os exportadores e produtores, em particular, e para a eco
nomia brasileira em geral. 

Atenciosamente. - Carlos Henrique de Cerqueira Freitas, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao Nobre Se
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde a organização da OPEP, com a impo
sição de novos preços do petróleo, sempre crescentes, vêm ocorrendo, nos 
países importadores, crises sucessivas, desequilibrando o balanço de paga
mentos, agravando-se o quadro da dívida externa, reduzindo-se o crescimen
to do produto interno bruto, porque atingido um setor importantíssimo da 
infra-estrutura econômica, qual seja o dos transportes. 

Se as repercussões imediatas da crise energética, quando se apresentam 
cada vez mais exigentes os países produtores de petróleo, atingem centenas de 
países, principalmente aqueles em vias de desenvolvimento, como é o nosso 
caso, mas não poupam as nações mais desenvolvidas, como a Alemanha, o 
Japão e os Es_tado_s_Unidos, sede das grandes empresas multinacionais inter
mediárias desse comércio de combustível, o mundo tem pensado, m.uito seria
mente, nas conseqüências futuras da crescente redução das reservas. 

O petróleo ê um recurso fóssil, levando milhões de anos a formar-se em 
antros profundos do subsolo, tratando-se de jazidas evidentemente exaurí
veis, a médio prazo, desde que o seu consumo tem aumentado ano a ano, pela 
múltipla utilização, Como combustível e lubrificante, em outros empregOs in
dustriais, com o crescente desenvolvimento da indústria petroquímica. 

Quando se verificou a aproximaÇão do momento em que os poços atual
mente explorados estariam esgotados, passaram os países mais desenvolvidos 
a mobilizar seu Know-how tecnológico, no sentido de obteT sucedâneos ener
géticos para o petróleo, fossem de ordem mineral, como Q xisto; vegetal como 
a madeira; ou, ainda, outros elementos da biomassa, sob a forma de recursos 
naturais renováveis. 

Se os países que consti'tuem o chamado "Clube Atômico," como a 
União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a lndia e a China 
concentram também suas pesquisas em torno da prOdução e do consumo 
pacífico da energia nuclear, os primeiros passós ensaiados pelo Brasil nesse 
sentido- diante da enormidade dos recursos financeiros exigíveis- não nos 
autorizam em pensar, nem dentro de um decênio, possam atender as nossas 
usinas nucleares à crescente demanda de energia exigida pelo nosso processo 
de desenvolvimento. 

Por isso mesmo, baseados na experiência da última guerra mundial, 
quando o bloqueio marítimo nos impôs enormes restrições à importação de 
combustíveis e apelamos para o âlcool-motor e o gasogênio, procuramos 
orientar nossos recursos e esforços, no sentido do aproveitamento da biomas
sa, em primeiro lugar, incentivando a produção do álcool extraído da cana e 
da mandioca, finalmente, buscando encontrar sucedâneo para o óleo diesel, 
cujo consumo tende a crescer no Brasil. 

Dentre os diversos tipos de óleo existentes no País, com essa possível des
tinação industrial, sob a forma de combustível, apontam-se o de algodão, da 
mamona, do babaçu e do dendê, extraído da arnêndoa de uma palmeira que 
sempre existiu nativa na Bahia, mas pode ser cultivada intensivamente, de 
maneira satisfatória, graças ao progresso teCOo16gico também verificado na 
agrologia. 

Se o óleo de dendê pode ajudar nesse esforço de aproveitamento da bio
massa. na solução da crise energética, deve~se advertir, desde logo, que as re
gras da economicidade impõem o aproveitamento total do produto, pois, deg.. 
sa amêndoa, não extrai apenas o óleo, restando apreciãveis reservas protéicas 
na massa resultante daquela operação extrativa, utilizável esse subproduto 
como ração animal ou para outraS-destitlitçõCs. 

Se pretendemos chegar ao PRÓ-óLEO, como chegamos ao Pró-Álcool, 
onde jâ se observam os mais promissores resultados, ê preciso incrementar o 
plantio das oleagip.osas, não nos limitando apenas a utilizar as reservas nati
vas, mas aproveitando as ãreas mais favorãveis ao seu desenvolvimento, co
mo, por exemplo, grandes extensões do Estado da Bahia. 



Novembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NA('IONAL (S.,.ào 11) Sábado 29 7349 

Deve-se salientar que, contribuindo com oitenta por cento da produção 
nacional de azeite de dendê, o Estado da Bahia tem apenas cinco mil hectares 
ocupados com o coco, enquanto dispõe de cerca de trezentos e trinta e seis mil 
hectares para o seu cultivo racional, em termos de elevada produtividade. 

Então, hã possibilidade de multiplicar por setenta vezes a produção baia
na desse óleo vegetal, cuja utilização, como combustível, foi conlprovada viá
vel. 

Segundo a opinião dos técnicos, oitenta por cento desse azeite podem ser 
transformados em sucedâneo do óleo diesel, dez por cento cm similar da ga
solina e os restantes dez por cento em óleo comestível. 

Esse aproveitamento se completa com a transformação da casca da 
amêndoa em coque siderúrgico c até mesmo em âlcool, através da torta de 
dendê. 

Se a Bahia foi o primeiro Estado a ter mobilizados os recursos do seu 
subsolo, fornecendo, durante dois decênios, o petróleo destinado a responder 
inicialmente a mais de trinta por cento e ainda hoje a quase vinte por cento da 
demanda interna de combustíveis e lubrificantes, ainda serâ, com os recursos 
da sua biomassa, com a produção renovável de substâncias energéticas do rei
no vegetal, que terá o nosso Estado condições de continuar contribuindo de
cisivamente para o esforçO de desenvolvimento nacional. 

Torna-se, necessária, no entanto, a aplicação de incentivos do Governo 
Federal para esse fim, tanto mais quando o objetivo final dessa mobilização 
não é sequer regional, mas interessa à Nação como um todo, no presente e no 
futuro. 

Dizem os evangelhos que a felicidade consiste mais em dar do que em re
ceber, mas a justiça distributiva ordena que se compensem convenientemente 
as dádivas, para que elas não cessem ou não se reduzam. 

No caso do petróleo, a Bahia tem dado muito, sacrificada a exploração 
do solo arável, em torno dos poços petrolíferos, enquanto a compensação re
cebida, sob a forma de royalties, é da ordem de quatro por cento para o Esta
do e um por cento para o Município onde se localize a exploração. 

Acontece, como jâ demonstramos, que os royalties são pagos em relação 
ao valor da extração do produto e não na proporção do preço do óleo no 
mercado. 

Assim, enquanto adquirimos o petróleo, no mercado internacional, ao 
preço de trinta e quatro dólares o barril, a PETROBRÁS calcula e paga, aos 
Estados e Municípios produtores, cotando o barril na base de dezesseis dó la-
res. 

Sobre a matéria, o Senador Passos Pôrto apresentou projeto de lei esten
dendo o pagamento do royalty aos Estados e Municípios, quando a jazida de 
petróleo ou gâs for no mar. Não importa se serão mantidos ou não os 5% des
tinados nestes casos ao CNP. O justo é que os Estados e Municípios aufiram 
os resultados obtidos em jazidas petrolíferas exploradas em sua plataforma 
submarina. 

O Decreto-lei n• 1.288, de I• de novembro de 1973, exclui os Estados e 
Territórios do recebimento da indenização dos S% (cinco por cento), quando 
a jazida de petróleo ou gâs for no mar e destinou este percentual ao Conselho 
Nacional de Petróleo para formação de estoques de combustíveis, visando a 
garantir a segurança e regularidaQe de geração de energia elétrica. Este proje
to não exclui esta destinaç~o, mas reivindica o retorno da aludida partici
pação do caput do artigo 2( da Lei n• 2.004 (cinco por cento) aos Estados e 
Territórios que tenham o sêu mar explorado pela Petrobrâs. 

Nossa experiência, desde 1953, quando, por força da Lei nO? 2.004, 
criaram-se indenizações pela extração de petróleo, xisto e gás natural do sub
solo, não tem sido alentadora. 

Como se sabe, desde a vigência do Código Tributário Nacional, os Esta
dos recebem receitas indiretas da arrecadação tributária federal, por via de 
fundos de participação, do salário educação e fundos especiais. 

Somadas todas essas parcelas, além das decorrentes da Taxa Rodoviâria 
Única, dos Impostos sobre minerais e energia clétrica, no caso da Bahia, essas 
transferências significam dez vezes mais do que os royalties pela extração de 
petróleo, que representam menos de um por cento da receita total do Estado. 

A luta pela obtenção do que propõe o Senador Passos Pôrto não invalida 
as duas outras reivindicações dos Estados e Municípios produtores: 

a) pagamento do royalty pelo valor.do preço do óleo no mercado e não 
em relação ao valor da cxtração do produto; 

b) aumento do valor dOs royalties pagos até hoje aos Estados e Municí
pios, na base de 4% e 1% respectivamente. 

O levantamento do que representou de ônus para a Bahia a exportação 
do uouro negro," retirado de suas entranhas, nos levaria a dados desoladores. 

Já nos referimos à felicidade de dar, como nos en~inam os evangelhOs, e, 
na Oração de São Francisco, aprendemos que é dando que se recebe, dai até 
hoje estamos esperando receber o que merecemos pela exportação do nosso 
·~ouro negro''. 

Apesar disso, temos, como resultado da aplicação do produto desses 
royalties, o custeio dos estudos, pesquisas e levantamentos sobre a realidade 
sócio-econômica do Estado, realizados pela CONDER, CPE, CIA e COPEC, 
com suas equipes de planejamento. 

A rede de rodovias vicinais e distritos industriais do interioÍ' constituem 
resultado da aplicação desses recursos, que, também, garantiu os emprésti
mos necessários à implantação da infra-estrutura do Centro Industrial de 
Aratu e do respectivo porto, que serve a dois pólos industriais. 

Entretanto, na década de setenta, as indenizações pela extração do nosso 
petróleo começaram a declinar, não apenas como decorrência da estabili
zação do rendimento dos poços, como porque os cálculos dos raya/lies não 
incidem sobre os preços c_orrentes no mercado. 

Daí por que aquilo que representava dez por cento da renda estadual da 
Bahia, na década de sessenta, se reduziu a níveis inferiores a um por cento, 
atualmente. 

Esses dados, aliados às perspectivas que apontamos inicialmente, quanto 
à produção futura de óleo vegetal combustível, retratam, de um lado, as po· 
tencialidades do Estado, como revelam, por outro lado, que nem sempre seu 
esforço produtivo tem sido suficientemente compensado. 

As autoridades federais devem compenetrar-se de que, sendo a União o 
resultado de uma conjugação de esforços das unidades federadas, o enriqueci
mento dos Estados, pelo aproveitamento dos seus recursos, convenientemen· 
te fomentado pelo Poder Central, destinatário de mais de sessenta por cento 
da renda tributária nacional, é um imperat.ivo do nosso desenvolvimento inte
grado. 

Se, por exemplo, a EMBRATUR pretende atrair turismo; pelos melho
res planos aplicados à Hindústria sem chaminés", não pode esquecer os po
tenciais turísticos da Bah.ia, não apenas pela riqueza arquitetônica e "folclóri
ca" da sua Capital, onde se afirma, também, a culinâria mais rica do País, 
mas pela beleza paisagística de todo o seu litoral e do remanescente da antiga 
mata atlântica. . 

Quando se fala em desenvolvimento industrial, para que o País acompa
nhe a corrida tecnológica dos países que só importam matérias-primas, a 
Bahia tem que ser igualmente lembrada, quando, recentemente, nada menos 
de vinte e nove indústrias assinaram cartas de opção para atuar no Centro In
dustrial de Aratu. 

Há um enorme campo, no Estado, às indústiras madeireiras, de plásticos 
e de fertilizantes, às químicas e metalúrgicas, como às produtoras de mateiral 
elétrico. 

Isso sem falar no pólo petroquímica que se amplla, a cada ano, para 
transformar-se numa das maiores fontes de receita da Bahia. 

Quem se debruça sobre esses dados, talvez não se advirta de que hâ, no 
caso, uma concentração urbana e litorânea de investimentos, principalmente 
na área metropolitana da grande Salvador, enquanto o imenso interior baia
no apresenta, ainda, vazios econômicos e até mesmo demográficos, apesar 
das suas imensas possibilidades minerais e das potências da biomassa, princi
palmente no Cerrado, onde há espaço para a realização de esforços no senti
do da produção do álcool, decana-de-açucarou de mandioca, dos óleos vege
tais, como decerto dos cereais. 

f: sabido que a Bahia sempre foi um grande produtor de feijão, principal
mente na região de Irecê, onde há mais de quatro mil tratares, apesar de todas 
as dificuldades de financiamento, desprovida, no entanto, de uma eficiente 
malha rodoviária que escoe a produção de duzentos e cinqUenta mil hectares 
plantados, esperando-se, este ano, uma safra de mais de quatro milhões de sa
cas de milho a cerca de três e meio milhões de sacas de feijão, de que é a maior 
região -produtora do País. 

Quando demonstramos as possibilidades industriais do nosso Estado, ê 
constrangedor constatar que, de janeiro a julho de 1980, noventa e sete por 
cento dos incentivos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Indus
trial foram carreados para a Região Sudeste, enquanto aos dez Estados que 
constituem o uNordeste Legal",- incluindo-se a parte oriental do Mara
nhão e a região são-franciscana. de Minas Gerais- se destinam dois e três dé
cimos por cento dos projCtos. 

Parecem convictas as autoridade econômicas e financeiras deste Pafs de 
que,' se pretendemos, a prazo curto, superar a crise que estamos atravessando, 
temos, em primeiro lugar, que demonstrar que, realmente, o poder agrârio ê 
superior ao poder do óleo. 

Enquanto estivermos importando alimentos- inclusive cereais e leite
e subsidiando o trigo, com uma enorme produção de mandioca c milho, de
pendendo, apenas, da facilitação de créditos e· de insumos, ostentamos uma 
situação deficitária, impossível de conter a inflaÇão e sanear o balanço de pa
gamentos. 
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Mas não só precisamOs duplicar a produçãá-de--ffiilho, de feijão, de ar~ 
roz, de leite e de carne, para atendimento à demanda interna e à obtenção de 
excedentes exportáveis, comO temos condições de incrementar a produção de 
café, cacau e soja, erriPrestando~lhe o mesmo-desempenho de cana-de-açúcar, 
desde que saibamos incentivá-las onde hã respostas mais prontas e abundan~ 
tes. 

Hoje começa a falar-se nas possibilidades da produção cacaueira de 
Rondônia, mas, por enquanto, noventa por cento da produção nacional é co
mercializada no eixo Ilhéus- Itabuna, onde Se localizam as indústrias que se 
dedicam à exportação de subprodutos, como 3: maiÍteiga, a torta, o licor e o 
pó de cacau, além das amêndoas in natura. 

Tradicionalmente cultivado na Bahia, liderando sua exportação de pro
dutos agrícolas, o desempenho da economia cacaueira deve seu êxito, em 
grande parte, ao Centro de Pesquisas de Cacau, considerado um dos princi
pais núcleos de pesquisa do mundo, quanto a esse cultivo, responsável pelos 
programas da CEPLAC. 

A infra-estrutura viária, que representa U:ffi~ poiilo de eStraitglllamento na 
economia cacaueira, vem sendo ampliada, com a execução de programas es~ 
pecíficos para a construção de estradas, enquanto, paralelamente, cuida-se da 
eletrificação rural, da dofaÇãOde redes de esgotos e serviços de água nascida
des e povoados, buscando~se a ampliação da rede hospitalar na ârea cacauei-
r a. 

Até junho deste ano, a CEPLAC investiu mais de sessenta e seis milhões 
de cruzeiros no setor de saúde; 45 milhões de cruzeiros em transporte e comu~ 
nicações; 36 milhões em educação, trinta milhões em eletrificação rural; sete 
milhões em pecuária; dois milhões em tecno1ogia agroindustrial e quase dois 
milhões de cruzeiros em programas de assistência e bem-estar social. 

A mêdiajano de municípios beneficiados com educação foi de dezessete, 
na faixa primária, e, de 89, no eitsino médio e superior, aplicando-se 52 mi~ 
Ihões de cruzeiros, qua-ndo 1.249 alunos concluíram cursos universitários na 
Fundação Universidade Santa Cruz, com média/ano de 2.115 estudantes. 

Os 97 milhões de cruzeiros aplicados na ârea de saúde representaram a 
média/ano de quinze comunidades assistidas e 26 obras realizadas. 

No período de 1974 a 1978, 25 cooperativas de produtores receberam 
orientação, e 280 líderes e gerentes obtiveram treinamento. 

Houve, no qUinqUênio, uma elevação para 2.570, quanto às cooperativas 
filiadas à COPERCAU, enquanto seu capital subiu para 53 milhões, com u_m 
faturamento superior a novecentos' milhões de cruzeiros, repassando-se para 
o setor pesqueiro três milhões, enquanto os projetes cooperativos alcança~ 
vam quarenta e quatro milhões de cruzeiros. 

Outro setor da economia baiana que apresenta desempenho satisfatório, 
mas pode ser desenvolvido amplamente, com o aproveitamento das enormes 
possibilidades locais, é o da pecuária. 

Se, no que tange ao gado de corte, o Estado exporta carne para o restan
te da região nordestina, no que tange à pecuária leiteira, os produtores conti
nuam aguardando providências do Governo Federai, no sentido de maior in
centivo, adotado a mesma política aplicada para o setor agrícola, ou seja, 
preços mais compensadores e facilidades creditícias, de maneira coerente e 
definitiva, a fim de que se promova a eficiência daquela atividade. 

A pecuária leiteira continua à mercê de soluçôes improvisadas, de deci~ 
sões tomadas tardiamente, de tal sorte que se torna impossível, em nosso Es
tado prever um abastecimento normal no período de entressafra. 

Este ano por exemplo, os preços do leite, que deviam ter sido reajustados 
no primeiro trimestre, entre fevereiro e março, só o foram, pela primeira vez, 
em maio e mais recentemente, em outubro, sempre aquém dos custos de pro~ 
dução aumentados pela majoração dos insumos, não sendo nada compensa~ 
dor, para o leite especial, o pagamento de dezesseis cruzeiros o litro, na fonte, 
quando um copo de água mineral é vendido por dez cruzeiros, corresponden~ 
do a quarenta cruzeiros o litro. 

Também a decretação dos novos preços deve ser feita na época própria, 
a fim de que esse setor, o mais frágil da pecuária e o que exige maiores cuida
dos sanitários e higiênicos, além de maior mão-de-obra do que a pecuâria de 
corte, possa ter o desempenho que todos desejamos, quando o Brasil conti~ 
nua importando leite em pó. 

Outros problemas econômicos da Bahia, a exigir mais rápido equaciona
mento, além de apoio técnico e crediticio por parte do Governo Federal, 
referem-se à utilização plena dos recursos hídricos e ao aproveitamento das 
reservas minerais. 

Os depósitos supC:rficiârios obtidos pela construção de açudes não devem 
significar reservas represadas, mas servir a um vasto programa de irrigação, a 
maior exigência da área seca dil Bahia.-

Também urge melhorar o transporte fluvial, ampliando-se a navegabili~ 
dade do São Francisco e seus-inais-importantes afluentes, principalmente 

quando a crise energética torna cada dia mais caros os transportes ferro~ 
viários. 

Em recente viagem à Europa, vimos como, em toda a Alemanha, os rios 
e canais escoam a produção, em volume surpreendente; também, na Inglater
ra, as eclusas do Rio Tâmisa melhoram a sua navegabilidade e o próprio Se
na, na França, tem parte dos seus cursos aproveitados. 

Com a construção da Barragem de Sobradinho, reduziu-se o curso nave
gável do São Francisco, que sempre foi uma artéria do nosso desenvolvimen
to, desde os tempos coloniais, aparecendo os barqueiros como o elo indispen
sável entre o produtor e o comerciante, o industrial ou o consumidor. 

Para apreciar~se a precaridade dos recursos destinados a esse importante 
setor viário, basta lembrar que o capital da Companhia de Navegação do São 
Francisco é de cerca de 145 mil cruzeiros, para atender a uma região de qui
nhentos mil quilómetros quadrados, correspondente a quase seis por cento do 
território nacional. 

A otimização da navegilbilidaâe do São Fi-ancisco exige seu planejamen~ 
to e supervisão por uma só entidade estatal, que coordene as atividades públi~ 
case privadas, provendo quanto à infra-estrutura necessária a modernizar o 
equipamento, intensificar a dragagem e melhorar as condições dos embarca~ 
doures. 

O reaparelhamento da frota mercante atual, tinanciando~se a aquisição 
de barcos e equipamentos deveria ser acompanhado, nesse plano, pela inte
gração dos sistemas existentes, com o que, propiciado o uso intermodal, dina
mizaria o transporte fluvial, diminuindo-se os custos operacionais e, conse~ 
qllentemente, os fretes. 

Em sua última viagem a Salvador e Feira de Santana, o Ministro Eliseu 
Rezende garantiu que a BR~324 teria sua duplicação concretizada no ano de 
1981. Notícia alvissareira, pois, esta estrada, apesar de sua pequena extensão, 
tem a maior importância para o acesso ao pórto de Salvador. 

Criou~se um clima de otimismo na Bahia com a informação de que se. 
riam, em 1981, alocados os recurSos necessários para a complementação do 
asfaltamento da estrada BR~242, no trecho Ibotirama - Barreiras, bem 
como seriam garantidos os recursos para a construção da ponte sobre o rio 
São Francisco, em IbotiÍ'ama. 

São obras da maior importância para o desenvolvimento da Bahia e mui
to especialmente para o trabalho de conquista do oeste baiano. 

Sabe-se, hoje, que o subsolo baiano é um dos mais ricos em minérios do 
País, bastando assinalar que o projeto da CARAIBA METAIS produzirã, a 
partir de 1982, 180 mil toneladas anuais de concentrado de cobre, com 33% 
do metal, nu,m valor equivalente ao de toda a atual produção mineral do Es
tado. 

Em Jac-obina, a produção de ouro atinge mil e duzentos quilos por ano, e 
jâ se fala em 3 mil quilos, verificando-se a ocorrência desse metal Ilo Municí~ 
pio de Araci, onde se anunci~m reservas da ordem de trinta e cinco toneladas. 

Pode ser duplicada a produção de eremita na região do Vale do Jacuruci, 
enquanto, este ano, a produção de minério de manganês promete superar, em 
cinqüenta por cento, a de 1979. 

Quanto à barita, atende~se à demanda gerada pela intensificação das pes~ 
quisas petrolíferas, esperando~se o aumento de cinqUenta por cento na pro~ 
dução da magnesita até 1981. 

O pólo petroquímica de Camaçari prodUz, atualmente, um e mio mi~ 
lhões de toneladas, alcançando o valor global de um bilhão e trezentos mi
lhões de dólares, atendendo a metade da demanda nacional no setor, 
apresentando-se o pólo petroquímica do Nordeste como o de:: mais importân
cia na América do Sul, pelo volume dos investimentos e vulto das operações. 

Empreendimentos do mais alto significado estratégico, destinado a pro
piclaf enorme economia de divisas ao País, o parque industrial de química 
fina já assegurou a instalação de três empresas, para um mercado em franca 
expansão, principalmente no setor de plásticos. 

Esse quadro dem.onstra a necessidade da expansão da disponibilidade de 
crédito bancário, quando o custo do dinheiro desencoraja novos surtos em~ 
presariais. 

Antes de concluir esse râpido esboço, a respeito das imensas possibilida
des econômicas da Bahia, no setor energético, na agricultura, na pecuária e 
na mineração, como no que tange ao transporte fluvial e à irrigação, quere
mos apresentar, nesta tribuna, uma reivindicação do nosso Estado: o aprovei
tamento da estrutura disponível no setor de contruções, que se caracteriza, 
atualmente, pela deficiência de condições sócio~econômicas, enquanto os re
cursos federais, em obras de grande vulto, são entregues- mesmo em se tra
tando de edificações locais - a empresas de centros mais desenvolvidos. 

Assinalamos, finalmente, que a Bahia é, hoje, a quarta maior força do 
País no setor de construções, o que não impede a existência de desemprego, 
embora ocupadas cerca de trezentas mil pessoas em obras de engenharia e ar
quitetura. 
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Com a paralisação, este ano, da quase totalidade das obras públicas fe~ 
derais e com a diminuição dos investimentos em áreas de interesse social, fi~ 
cou a indústria imobiliária baiana privada com a responsabilidade da ab
sorção do enorme contingente de mão-de-obra ociosa, antes alocada pelos se
tores públicos. 

Esperamos que o Governo Federal, ao contratar obras públicas em nos
so Estado, manifeste preferência pelos empresários baianos, plenamente ca-
pacitados à sua execução. _ 

Tais as considerações que queríamos apresentar-a respeito dos imensos 
recursos exploráveis em nosso Estado, do esforço do povo baiano na tarefa 
do desenvolvimento econômico e das necessidades de maior apoio do Gover
no Federal, a fim de que, com a sua complementação, possa a Bahia ajudar, 
ainda mais, na tarefa de crescimento da economia brasileira e de superação 
da grave crise financeira que CstamoS atrã.Vessand_o. 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Jaison Barreto. 

O SR, JAISON BARRETO (PMDB- SC. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presídente, Srs. Senadores, se a correção salarial visa a devolver aos traba
lhadores o poder aquisitivo da sua paga mensal, seus índices devem aplicar-se 
igualmente aos aposentados da Previdência Social, que sofrem, inevitavel
mente, as mesmas inji.mçõe5- da conjuntura inflacionária. 

Entretanto, não é isso o que se vem verificãndo, a partir de 1975, quan
do, em sete reajustamentos, até maio deste ano, os beneficiãrios do INPS so
freram um achatamento das suas aposentadorias e pensões da ordem de 
17,12%, o que representa uma grande redução nos seus reduzidos proventos. 

Diante disso, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e 
Tecelagem de Brusque, no Estado de Santa Catarina, encaminhou ao Minis
tro da Previdência Social uma exposição demonstrando que, após a Lei n'i' 
6.147, de 20 de novembro de 1974, desvinculados os reajustamentos da Previ
dência Social dos índices do salârio mínimo regióriãr, -verificara-se as seguin
tes diferenças. 

Em maio de 1975, o reajustamento do salãrio mínífno foi de 41,10% e o 
do INPS de 38%; em maio de 1976, foram, respectivamente, de44,17% e43%; 
em maio de 1977, de 44,11% e 40%, em maio de 1978, de 41,12% e 39%; em 
maio de 1979, de 45,36% e44%; em novembro de 1979, de 31% e29,26%; em 
maio de 1980, de 50,35 e 41,47%, mais de oito por cento a menos. Assim, 
quem recebia um benefício de 700 cruzeiros, em maio de 1975, deveria estar 
recebendo, hoje, 8.290 crUzeiros, mas recebe apenas 7.078 cruzeiros. 

Recentemente, o salârio mínimo de Santa Catarinã foi equiparado ao 
maior salãrio mínimo do País, com a majoração de 50,35%, enquarito os be
nefícios da Previdência Social o foram em 41,47%, como se fosse diferente a 
elevação do custo de vida para os inativos. 

Daí por que aquele sindicato vem sendo freqUentemente procurado pelos 
inativos, para recl3.inã.r, na Justiça, as diferenças dos índices, dai por que o ór
gão de classe sugere ao Ministro Jair Soares: 

a) urgente reajustamento de todos os benefícioS de prestação contínua da 
Previdência Social, principalmente os de m~nor valor; 

b) que os próximos reajustaineritos -SeJãm sempre em índices iguais ao do 
salário mínimo regional, para evitar novos achatamentos; 

c) que o menor benefício de prestação contínua da Previdência Social 
não seja inferior ao salãrio mínimo regional. 

Pede, igualmente, aquele SindicatO, como o dos Mestres e Contramestres 
na Indústria de Fiação e Tecelagem e o dos Trabalhadores Metalúrgicos, Me
cânicos e do Material Elétrico de Brusque que se conclua, no Congresso, a 
tramitação do Projeto que altera o art. 55 da Lein• 4.506, de 1964, do lmpos· 
to de Renda, apresentado pelo Deputado Vitor Fontana, da maior importân
cia para o sindicalismo brasileiro. 

Aguardando a oportunidade da tramitação da matéria nesta Casa e espe
rando que a Câmara libere a proposição cóin a mãxima urgência, 
prometemos-lhe o nosso ir:restrit_o_ apoio, em prol do sindicalismo brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a de segunda-feira próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "b", do Regimento Interno) 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 82, de 

1980 (n' 3.897 (80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que cria, na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e 

na do Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifica, 
tendo 

PARECERES ORAIS, favorãveiS, das Comissões do Distrito Federal e 
de Finanças. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 122, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n'i' 845, de_ 1980), que autoriza a alienação d!= terras públicas de propriedade 
da SUFRAMA - Superintendência da Zona-Franca de Manaus, à Empresa 
Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, apoiado pelos Senado
res Franco Montoro e Cunha Lima; e 

- de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Affonso Ca-
margo. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123, de 1980 (apre· 

sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão do seu Parecer 
n9 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agro
pecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, à 
Agropecuãria Dimona, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vendido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Affonso Ca

margo. 
4 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n'i' 124, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n'i' 872, de 1980), que autoriza ã. alienaçã-o-de terras públicas à Empresa Matei 
Agropecuãria S.A., tendo 

PARECERES, sob n's 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador ~i~e Chaves; e 
- de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Affonso Ca-

margo. 
5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 130, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Constituição e Justiça cOmo conclusão dé seu Pare
cer n'i' 886, de 1980), que suspende a execução do n'i' 17, c, do inciso II do art. 
106 do Decreto-lei n• 5, de 15 de março de 1975, e o Decreto "N" n• 1.135, de 
26 de setembro de 1968, do Estado do _Rio de Janeiro. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 147, de 1980 (apre· 

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 1.112, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.113, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

voto vencido do Senador Franco Montoro. 
7 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 541, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n'i' 145, de 1979, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a localização, no território na
cional, de usina que opere com reatOr D.uclear, e dã outras providências. 

8 
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1980 

(n' 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dã outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1.096, de 1980, das Comissões: 
-de Serviço Público Civil, favorável, com emenda que apresenta de n'i' 

1-CSPC; e 
-de Finanças, favorãvel ao projeto e à Emenda da Comissão de Serviço 

Público Civil. 
9 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n'i' 1.137, de 1980), do Projeto de Decreto Legislativo 
n• I, de 1980 (n' 28/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
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convênio de criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em 
Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

10 
Discussão; em turno úrtico, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n9 1.149, de 1980), do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1980 (n• 43/80, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do 
Convênio Ibero-Americano de Seguridade Social e do Convênio Ibero
Americano de Cooperação em Seguridade SoCial, concluídos em Quito, 
Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

11 
Discussão, em turnO único, da redação final (oferecida pela Comissão de 

Redação em seu Parecer n• 1.155, de 1980), do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 19, de 1980 (n• 54/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
acordo cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Venezuela. 

12 

DiscusSão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n'? 1.133, de 1980), que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Sul a elevar, em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, qua
trocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

13 

Discussão, em turnO único,-da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.134, de 1980), do Projeto de Resolução n• 141, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
americanos), destinado a investimentos prioritârios naquele Estado. 

14 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n• 10, de 1980 (n• 49/80, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Resolução n• Wl:IA 29.38, aprovada pela 29• As
sembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976, tendo 

PARECER, sob n• 1.138, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação ao vencido. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 71, de 1980 
(n• 3.153/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.153 e 1.154, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-:- de Serviço Público Civil, favorâvel. 

16 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 78, DE 1980 
(Incluldo nos termos do art. 195, 11, a, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 78, de 1980 
(n• 3.749/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, 
um. crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqUenta 
milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Finanças.) 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1980 
(Incluído nos termos do art. 195, II, a, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 84, de 1980 
(n• 4.023/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Relações 
Exteriores o crêdito especial até o limite de CrS 664.000.000,00 (seiscentos e 
sessenta e quatro milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças.) 

18 

DiscusSão, ein turno único, do Projeto de Resolução n<? 148, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'? 
1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado aos programas integrados de produção agrope
cuária, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 
- de C'onstituicão e J ustica. pela constitucionalidade e juridicidade. 

(Dependendo da votação do Requerimento 11• 568/80, de adiamento da 
discussão para reexame da Comissão de Finanças.) 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PAULO BROS
SARD. NA SESSÃO DE 27-11-80, E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - . .Sr. Presidente, Srs. Senadores, jornais de 
ontem noticiaram que se encontrava em Brasília a Sra. Lilia Celiberti, mãe de 
Lilian Celiberti, aquela moça que, juntamente com determinado cavalheiro, 
ambos de nacionalidade uruguaia, foram presos em POrto Alegre, foram se
qUestrados naquela cidade e, de lã, transferido, melhor eu diria, contraban
deados para a República Oriental do Uruguai. 

Os jornais de ontem ainda diziam que essa senhora, que aqui veio trazida 
pelo seu desespero de mãe, havia mantido. contato com o nobre Líder da 
Maioria nesta ·Casa, o qual externara a sua solidariedade humana, diante do 
drama que tes~emunhava, e manifestara o seu interesse e a sua solidariedade, 
empenhando-se para que 6 ilustre Ministro das Relações Esteriores a recebes-
se. 

Jornais de hoje, Sr. Presidente, informam que o brilhante titular da Pasta 
de estrangeiros deixou de receber a sra. uruguaia que o procuraria --tal foi a 
explicação dada a esta pessoa - porque a questão de ajudar a presa, a filha 
da visitante, que se encontra presa no Uruguai, "não é con.siderada pela 
Chancelaria brasileira". 

Leio um dos nossos jornais: 
..No final da tarde, quando já se preparava para deixar o Con

gresso, dona Lilia recebeu a visita do assessor parlamentar do Ita
marati, João Augusto de Médicis, que a ela apresentou em nome do 
ministro das Relações Exteriores, explicando que o Itamarati não 
realizarâ nenhum tipo de gestão em favor de Lilian Celiberti, pois 
considera que esse é um assunto interno do Uruguai." 

Sr. Presidente, V .Ex' é testemunha que tenho colaborado no plano mais 
alto, na medida do que em mim, tudo quanto diz respeito ao Ministério das 
Relações Exteriores e tramita nesta Casa. E da Oposição, creio que o eminen
te Líder do Governo não pode dizer que, em momento algum, ela criou qual
quer óbice, a qualquer assunto que diga respeito à Pasta de estrangeiros. De 
modo que não é qualquer sentimento preconcebido que me traz à tribuna, 
neste momento, para censurar o procedimento do nosso Ministério das Re
lações Exteriores. 

Não viria à tribuna, Sr. Presidente, para fazê-lo, se realmente se tratasse 
de interferir numa situação de preso uruguaio que se encontra no Uruguai. 
Mas venho à tribuna para reclamar, mais uma vez, o procedimento, sob to
dos os pontos de vista, censurável do Itamati e do Governo brasileiro, em re
lação a este caso dos uruguaios que foram seqUestrados no território e do ter
ritório brasileiro por agentes estrangeiros que aqui entraram de forma ~rregu
lar e aqui procederam, contrariando as leis do nosso País, com a conivência 
-e aí vem o grave- do Governo brasileiro. Isto é que me traz à tribuna, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. O Itamarati não está honrando as tradições da
quele Ministério, e isto é sumamente grave. 

O honrado Ministro Saraiva GUerreiro, que é um homem competente, 
que é um homem ii.ustre, que é um homem capaz, neste passo não tem proc~ 
dido como a Nação brasileira gostaria que ele o fizesse. Sr. Presidente, não há. 
quem não saiba que esses uruguaios foram presos em Porto Alegre por agen
tes uruguaios, que aqui entraram e aqui atuaram subsidiados por autoridades 
brasileiras. Este é um fatO notório, dele jâ me ocupei reiteradas vezes, nesta 
Casa, e a única voz que, se fez ouvir foi para dizer uma inverdade. Devo fazer 
justiça, a inverdade não partiU do orador, mas foi fornecida ao orador que 
nela acreditou. 

Segundo a versão aqui veiCulada, desta tribuna que impõe a quem a ocu
pa tantos deveres, segundo a versão aqui veiculada, os uruguaios seqUestra
dos em Porto Alegre teriam transitado livremente até Bagé, até a minha cida
de, e, lâ, teriam tomado um ônibus rumo a Melo, teriam, desta forma, atra
vessado a fronteira pelo Aceguâ e na cidade uruguaia de Melo teriam sido 
presos pela polícia úruguaia. 

Esta versão é absolutamente falsa, não hâ quem não saiba disto; o Ita
marati sabe disto, porque, se não, tinha de ser fechado. 

E se há um serviço que honra o serviço público brasileiro é o Itamarati, 
pelo alta qualificação dos seus integrantes e, por isto mesmo, maior é a sua 
responsabilidade, neste caso. 

De modo que não é o caso ·de uma uruguaia que se encontra presa em 
prisão uruguaia. Não. t?. de uma pessoa de nacionalidade uruguaia que se en-
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contrava no território brasileiro e que, aqui, foi piesa por pessoas, por autori~ 
dades, por policiais uruguaios c:J.ife penetram no território brasileiro e aqui 
atuaram livremente. Aqui estã a gravidade do caso. 

O que o honrado Sr. Ministro das Relações Exteriores tinha de fazer, o 
que o Governo brasileiro tinha de fazer era honrar a tradição brasileira, era 
exigir a devolução daqueles estrangeiros que foram presos no território brási· 
leiro, numa violação flagrante, ofensiva e insultuosa às leis do nosso Pais. Isto 
é o que o Governo tinha de fazer, isto~ o que o Itamaratijâ deveria ter feito.' 
E é por isSO que não posso absolver, é por isso que não posso deixar de censu· 
raro Ministro de Estado que, com tanto brilho, gere a Pasta do Exterior, mas 
que, neste caso, estã desservindo as tradições do ItamaratL 

Serâ preciso, Sr. Presidente, que eu recomende ao Ministro Saraiva 
Guerreiro, que -é um homem tão ilustrado, serã preciso que eu recomende a 
leitura do relatório que a Assembléia Geral Legislativa do Império, do Brasil, 
apresentava na abertura da Quarta Sessão da 18• Legislatura, o Ministro de 
Estrangeiros, de Carvalho Soares Brandão, titular da Pasta hoje ocupada 
pelo nobre Chanceler Saraiva Guerreiro, no Ministério de 24 de maio, o Mi~ 
nistério Lafayete? Se rã preciso, Sr. Presidente, que eu recomende a leitura do 
erudito Chanceler, a leitura do relatório que seu antecessor naquele Minis· 
t~rio, o Sr. Visconde de Paranaguâ, apresentava à Assembléia Geral Legisla· 
tiva, na Primeira Sessão da 19'" Legislatura, quando era Chefe do Governo 
Senador Saraiva? Serã preciso, Sr, Presidente, que eu lembre ao talentoso e 
competente Ministro de Estado do modo como procedeu o seu antecessor n.a~ 
quela Secretaria de Estado, José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio 
Branco, quando, em novembro de 1905, tendo desertado um marinheiro do 
navio de guerra alemão - Panther - no Porto de Itajaí, no Estado de Santa 
Catarina, ofiCiais deste navio desembarcaram e foram atrâs do desertor? 

Serã preciso que eu lembre ao Ministro Saraiva Guerreiro, homem ca
paz, homem competente, que o Barão do Rio Branco exigiu do Império ale
mão satisfações cabais por aquele ato que importava num atentado à sobera· 
nia brasileira? E que ao Ministro alemão Von Treuther não pediu licenças 
para formular o protesto do Governo brasileiro, e exigir a resposta adequada, 
diante daquela agressão às leis do nosso País? 

Serâ preciso, Sr. Presidente, que eu diga, desta tribuna, que nenhum Es· 
tado tem o direito de perseguir criminosos no território de outro, - suposto 
que fossem criminosos os dois uruguaios presos e seqUestrados em território 
brasileiro, por autoridades daquela República? 

Serã preciso que eu diga ao Itamaraty, que volto a dizer, é um serviço 
que se distingue pela alta qualificação dos seus servidores? Serã preciso que 
eu diga que esse é um princípio inconcurso, para repetir palavras c;io nosso 
Mestre em Direito Internacional, o velho sempre lembrado e sempre sâbio 
Clovis Bevilâcqua? 

Este é o fato, Sr. Presidente. É o fato diante do qual o Itamaraty se en
contra, agora, por não ter cumprido o seu dever na época própria. 

Faz alguns meses eu li, nesta Casa, um editorial do Jornal do Brasil. O 
Jornal do Brasil não é um jornal simpãtico à Oposição, pois O Jornal doBra
sil, em editorial intitulado "Sinistro Silêncio", reclamava do Governo uma 
palavra, um gesto, um ato, úma providência, diante daquilo que era mais do 
que público e notório, e que a Imprensa Nacional inteira publicava, que era o 
depoimento de um uruguaio que havia participado da operação de caça, em 
Porto Alegre, e que saindo daquele país tomava um outro rumo na sua vida, e 
que aqui, no Brasil, dava entrevista em que contava pormenorizadamente 
tudo quanto fora feitO riO território brasileiro quando do seqUestro dos uru
guaios. E que como cu tive ocasião de dizer, naquele ensejo, não chegava a 
constituir ·novidade o depoimento, porque era fundamentalmente a confir
mação de tudo quanto jâ se sabia; a despeito da resistência policial, graças ao 
papel da Ordem dos Advogados, Seção do Rio Grande do Sul, e graças ao 
trabalho investigatório da imprensa brasileira. 

Mas, aquele depoimento vinha confirmar tudo quanto se sabia, e aclarar 
alguns pontos, através da complementação do depoimento, algumas coisas 
que eram impossíveis saber·se sem o depoimento de alguém que houvesse 
participado da operação criminosa. 

Pois bem, isso foi publicadb, Sr. Presidente. Não foi publicado por uma 
folha clandestina; não foi publicado por uma folha ignota, que tivesse a sua 
circulação limitada a alguma região do País. Não. Foi publicado pelo Jornal 
do Brasil, um dos jornais de maior circulação em todo o País. Alguma pala
vra? Nada. E foi diante desse silêncio que aquele jornal- que, volto a dizer, 
não é um jornal simpático à Oposição, estampou um editorial - e estâ nos 
Anais - intitulado "Sinistro Silêncio". 

Pois bem, trouxe eu, com a minha responsabilidade de Senador, aquele 
editorial para esta Casa. Produziu algum efeito, Sr. Presidente? Nenhum. Se 
eu não tivesse falado no assunto_ o efeito teria sido cxatamente o mesmo: ne
nhum! 

Era essa a primeira razão da minha presen-ça na tribuna na tarde de hoje. 
Mais uma vez censUrar, e cCnsurar da forma mais veemente,- o Procedimento 
antinacional do ministério de estrangeiros da minha Pátria, da minha terra, 
que estâ quebrando a norma que esse mesmo Ministério cumpriu ao longo da 
sua existência, que lhe deu tanto lustre, e que lhe deu tanto prestígio, e que lhe 
deu tanta reputação. 

Censuro diretamente o Ministério do Exterior pela sua omissão, que é 
urna omissão delituosa, neste caso. 

A escusa do ilustre Sr. Saraiva Guerreiro, agora, para não inteferir nas 
condições de prisão de uma uruguaia, que se encontra em prisão uruguaia, é 
uma fuga, não é uma escusa; porque a questão é outra. A questão ~ da pre
sença dessa pessoa lã, depois de ter sido seqUestrada aqui, por autoridades 
uruguaias, que tiveram--a-Colaboração de autoridades brasileiras. 

No tocante a esse ponto, Sr. Presidente, era o que devia dizer, não era o 
que eu.desejava dizer, mas era o que eu devia dizer, nesta ocasião. 

Viro a página, e passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente. Foi de· 
mitido ontem um Ministro de Estado. O Ministro da Educação e Cultura foi 
demitido. Para substituí-lo foi nomeado outro Ministro de Estado. Até aí 
nada de novo. Segundo estou lembrado, os Ministros de Estado são de livre 
nomeação do Presidente da República e são de livre demissão pelo Presidente 
da República. Até aí nada de novo. 

O novo Ministro é brasileiro? Tem mais de 25 anos? Estã no exercício 
dos seus direitos políticos, preenche, por conseguinte, os requisitos legais 
para alguém ser nomeado Ministro do Estado? Creio que a esse respeito- não 
hã dúvida. 

Por que então, Sr. Presidente, venho eu à tribuna hoje para comentar o 
fato ocorrido ontem e hoje divulgado, em todos os jornais, em alto relevo? ~ 
porque alguma coisa que não consta da lei, algo que não é de natureza legal, 
algo aconteceu, e este algo é objeto natural da surpresa, da análise, da refle
xão e das indagações q~e ele enseja, que ele sugere. 

Dir-se--â, Sr. Presidente, que se trata de ato de rotina, dir·se-â que o mes
mo poder que nomeia, demite. Volto a dizer sim e não. Sim, se considerarmos 
o fato em termos, digamos assim, abstratos; não, se considerarmos o fato em 
termos reais. Estarei eu cometendo alguma incorreção no que disse? Creio 
que não~ Sr. Presidente. 

Foi demitido o Ministro Eduardo Portella, foi nomeado o Ministro Ru
bem Ludwig. 

Ao Ministro Eduardo Portella, conheci pessoalmente depois de sua no~ 
meação; conhecia-o por seus trabalhos; pessoalmente, vim a conhecê-lo de
pois de Ministro. 

Devo dizer- e não faço favor nisto - que tive sempre a impressão de 
um homem correto, de um homem capaz, de um homem seriamente preocu· 
pado com o grave problema da educação - esta a minha impressão: um ho
mem tolerante, um homem que mediu, na sua visão; as formidâveis dimen· 
sões que o problema educacional tem no nosso País. Daqui, nunca lhe dirigi 
uma crítica e, pelo menos uma vez, me referi a declarações suas para delas me 
valer na anâlise que procedia. Não é, portanto, um juízo de ocasião o que 
emite neste momento, ao dizer que S. Ex• foi um Ministro que despertou es· 
peranças mais ou menos generalizadas. E creio que posso dizer que mereceu, 
sempre, o respeito daqueles que se ocupam dos problemas educacionais. Mas 
o meu propósito não é, neste momento, fazer-lhe o elogio. 

OS<. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ouço o nobre Senador 
por Santa Catarina, Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Para não perder a oportunidade, 
parece·me que nesta Casa, nenhuma voz da Oposição se levantou contra a 
atuação do Ministro. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- f: verdade! E, ao con
trário, algumas vozes se fizeram ouvir em louvor à sua atuaçãõ. 

Mas, se encerro aqui essas considerações, é porque não quero neste mo
mento louvar o Ministro demitido; não é meu intento, não é que entendo que 
lhe deva regatear elogios. Não, é porque não é meu intento fazê· lo- se fosse, 
o faria. 

Foi nomeado Ministro da Educação o Sr. Rubem Ludwig. Conheci o 
Coronel Ludwig, quando e enquanto porta·voz da Presidência da República 
no Governo Geisel. As minhas relações com S. Ex• são de cortesia. Embora 
rio-grandense, embora o conHecesse hã mais tempo, nunca tive maiores re
lações, senão estas que de cortesia. 

Creio, Sr. Presidente, que também lhe não faço favor se disser que se tra
ta, é meu jufzo, de homem inteligente e equilibrado. Não posso dizer muito 
mais, exatamente porque as minhas relações com o novo Ministro não me au
torizam a adiantar juízos neste terreno. 
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Repito, Sr. Presidente: creio não fazer-lhe favor, senão justiça, dizendo 
que se trata de homem inteligente e equilibrado. Dizendo isto, estou a dizer, 
também, que nenhum sentimento de animosidade, nenhuma razão de desa
feição me traria à tribuna para examinar o caso político surgido com esse epi
sódio. 

Nem afeição ao Ministro demitido, nem desafeição ao Ministro. nomea-
do. 

Estou em condições, penso eu, de desenvolver as considerações que me 
parecerem oportunas, com absoluta tranqUilidade, com a maior isenção, 
como se estivesse a conversar comigo mesmo, tendo apenas a minha cons
ciência cOmo testemunha. 

Sr. Presidente, por que, então, venho eu ocupar-me deste assunto, que 
aparentemente é assunto de rotina, que, digamos assim, formalme,nte, seria 
irreprochâvel? O Presidente desnomeou e o Presidente nomeou; o Presidente 
podia desnomear e o Presidente podia nomear. Não era o caso, por exemplo, 
de demitir, como demitiu o Governador de Mato Grosso do Sul, para no
mear um Governador para o Mato Grosso do Sul, caso inteiramente diferen-
te. 

Por que, então, Sr. Presidente, venho eu à tribuna neste momento? 
Sr. Presidente, por mais de um motivo. E creio que não precisaria dizer a 

V. Ex• e à Casa quais as razões que me fazem vir à tribuna na tarde de hoje
e fiz questão de falar na tarde de hoje sobre este problema. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, por uma particularidade: é demitido 
do Ministério da Educação o Professor Eduardo Portella, do cargo de Minis
tro de Estado; é nomeado_ para o cargo de Ministro de Estado, o General -
promovido, por sinal, ontem ou anteontem -, Rubem Ludwig. 

Um general não pode ser Ministro da Educação? Pode. Jã houve gene
rais Ministro da Educação? Já. Generais e menos que generais. General, se 
não estou enganado, é o Sr. Ney Braga. Coronel é o nosso eminente colega 
Senador Jarbas Passarinho. Foram ambos Ministros de Estados dos Negó~ 
cios da Educação, e creio que ninguém estranhou que fossem nomeados para 
aquele cargo. 

Por que, então, neste momento, esta questão? Seria impertinente, seria 
inoportuna? Ou muito m_e c::ngano, não ê impertinente, não 6 inoportuna m~s. 
antes, é oportuna pertinente e exatamente por isto é que começo as minhas 
considerações por este ângulo da questão. É demitido Ministro de Estado dos 
Negócios da Educação o Professor Eduardo Portella. Para o seu cargo_, para 
o cargo por ele exercido até ontem, para substituí·lo nele, é nomeado o Gene
ral Rubem Ludwig. 

Por mais que sejam louvados,por mais que sejam encomiados os títulos 
intelectuais do General Rubem Ludwig, dificilmente se apagará da opinião 
geral do País esta transposição. Não vou indagar neste momento se ela é justa 
ou não. Não vou indagar se ela procede ou não. Lim_ito~me a registrar o fato .. 
E, diante deste fato, que tenho em consciência como certo, eu me pergunto se 
foi oportuna, se foi apropriada, em uma palavra, se foi sábia a mudança ope~ 
rada na área da Educação. 

Por menos amigo que eu seja do Governo, -por menos simpatia que eu te
nha ao Governo, por menos confiança que o Gove_rno me inspire, e por maior 
desejo que eu tenha em mudar, em ver mudada a situação hoje implantada no 
País, eu não hesito em di~r que esta alteração, neste momento, não é conve
niente, não é oportuna e não é sábia. 

Coloca-se no Minístéi-io da Educação, para substituir o Professor Eduar
do Portella, o General Rubem Ludwig. Em conseqüencia dos numerosos 
abusos que ao longo dos anos foram cometidos, neste País, generalizou-se, 
multiplicou~se, estendeu-se uma opinião que, no meu modo de ver, é prejudi
cial ao País. Uma opinião que começa a ver com desconfiança e·cOiífé!fagra
do a maior participação dos cargos civis por pessoas militares, brasileiros 
como nós, gozando dos mesmos __ din:itos políticos que nós. 

Eu não estou qualificando, eu não estou censurando: eu estou lisamente 
registrando uma situação que eu vejo. Se os meus olhos me fazem ver mal, se
rá defeito dos meus olhos. Mas eu só posso transmitir aquilo que eu vejo, só 
posso dizer aquilo que eu penso. 

Mas esta mudança se opera com estas características, em que momento, 
Sr. Presidente? No momento em que existe uma crise no Ministério da Edu
cação. 

Precisarei provar o alegado? Precisarei demonstrar? Precisarei deduzir 
razões ou apresentar documentos para dizer que no setor confiado ao Minis
tério da Educação existe, hoje, uma crise no Brasil? 

O Senado não me perdoaria se eu tivesse o meu gosto de arrolar fatos 
para demonstrar isto que, à evidência, entra pelos olhos do mais distante e 
distrído observador. _Ba_staria que eu perguntasse a V.Exa., Sr. Presidente, 
quantas universidades federais, são estaduais, não municipais, não partícula· 
res, mas universidades federais, encontra-se em greve hoje, encontravam-se 
em greve ontem e encontram-se em greve hoje? Fato que para mim, na Jimi-

tação da minha capacidade de ver e de apreciar, parece-me sintomauca, reve
ladora de uma grave, extensa e profunda crise. 

Neste momento se faz a transferência de Ministro; demite-se o professor 
e nomeia-se o general. Deixo de qualificar os títulos intectuais do professor 
exonerado e o general nomeadot mas fico na materialidade do fato. E indago, 
Sr. Presidente, se este é um componente útil, se é um componente fecundo 
neste quadro de crises hoje existentes em nosso País. E, em consciência, eu 
respondo à minha indagação: não. Serã uin elemento a mais para agravar 
uma situacão aue iâ não é cor-de~i-às3., cjuC já não ê tranqUila, que jã não é 
pacífica. 

Como Senador da Oposição,· como Líder, eu poderia dizer: melhor, mais 
se desagrega o Governo; melhor mais se deteriora o Governo perante os 
olhos da opinião pública; melhor, mais segura será a nossa vitória amanhã, 
quando as urnas se abrirem. 

Mas, colocando as questões políticas num nível que creio adequadas à 
altura desta Casa, das suas responsabilidades, lisamente venho à tribuna para 
dizer que esta providência, formalmente impecãvel em termos legais, sob o 
ponto de vista político, foi mais do que censurável; no mínimo, _discutível. 

Eu disse política, Sr. Presidente, e aproveito para dizer política, não 
aquela invocada outro dia para exonerar um Governador de Estado e para 
nomear outro, não aquela, aquela é a política baixa, aquela ê a politicagem, 
aquela é a politicalha. Eu falo em política, na nobre arte de gerir a coisa 
pública, buscando soluÇões úteis, proveitosas, necessárias e oportunas para 
os problemas da sociedade. Esse ato de ontem explicará aquela frase que o 
honrado Chefe do Governo, o General João Baptista Figueiredo, enunciou, 
parece-me que em São Paulo, unão gosto de política, tenho raiva-de política". 
Eu já disse e repito: não poderia ser Presidente da República, porque o Presi
dente da República outra coisa não faz senão política, boa ou mâ, mas não 
faz outra coisa senão isto. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, que preocupações de ordem política me tra
zem, neste momento, a esta tribuna, para fazer estas considerações. Muito 
alêm da política partidária; que ê legítima, muito acima da política partidária, 
que é natural.- e aquilo que ê natural, ê naturalmente legítimo- mas muito 
acima, porque hã política partidária e política suprapartidária. Neste mo
mento, estou examinando o assunto sob um ângulo muito mais alto do que a 
política partidária, embora tivesse eu o direito de ocupar~me do asssunto sob 
o ponto de vista estritamente partidário. Este é um dado. 

Eu, respeitosamente, me coloco perante esta Câmara ilustre para indagar 
se esta medida, tomada neste momento de crise grave, profunda, extensa, 
maiúscula, do setõr Cducã.cional, se contribui para solucionar, ou para condu
zir, digamos asSim, para aliviar as tensões no sentido de melhor solucionar 
um problema? 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB - SC) - Permite, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Com prazer. 

O Sr. Ja,ison BarretO (PMDB - SC)- Realmente, o assunto é sério e 
grave por tratar-se, o Ministro Portella, não de um dissidente do sistema; era 
um homem que servia com a maior sinceridade ao regime e que entendia que 
na autocrítica conseguiria mais amparo social a uma revolução que está no 
fim. Este fato precisa ser meditado, porque dâ a entender, aos setores intelec
tuais, que realmente o diálogo que estava S. Ex• a propor fica obstaculizado 
por setores mais reacionários do regime que não o admitem, como se isto im
plicasse em diminuição, -como disse bem o Ministro Portella. Quero crer que 
o sistema, que jã não tem nenhuma base social, acaba de perder a vanguarda 
da inteligência naciorial que, mesmo num movimento reivindicatório, ainda 
tinha esperanças, com a presença de Eduardo Portella, de manter um diálogO' 
de alto nível. Perdeu, tenho certeza, o sistema, perdeu o Partido do Governo, 
perdeu a Oposição e perdeu a Nação com a demissão arbitrária e inadmissí
vel, nessas condições, do Ministro Eduardo Portella. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador e, mais adiante, t.alvez eu me ocupe de alguns dos aspectos 
contidos no aparte de V.~ 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Líder, a precisão das 
palavras de V. Ex•, como sempre, é admirâvel. As nomeações, as designações 
das grandes figuras do Governo geram, naturalmente, expectativas, geram 
predisposições para uma melhor ou pior aceitação. O exercício das profissões 
imprime, cunha nas pessoas determinadas particularidades, de personalidade 
c de idiossincrasia. Por exemplo, é naturais que da profissão militar as pes~ 
soas saiam com certa tendência a superestimar os valores da hierarquia e da 
disciplina rígida, que não seriam os mais adequados, os mais recomendáveis 
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para o exercício de um cargo que tem a si a difeção de todo meio universi
tário, que é por si mesmo o meio onde o valor da liberdade excede todos os 
demais. Não quer dizer que os homens, ainda que submetidos a este cunho da 
sua profissão, não sejam capazes de superar essas riiaiC:as. Mas o fato em si é 
que, neste momento, um momento de crise, como V. Ex' muito bem ressalta, 
exigiria do Governo, daquele que nomeia, a designação de uma pessoa que 
pela sua profissão, pelos seus antecedentes, pelo seu trato com o meio e o am
biente do Ministério da Educação, gerasse uma predisposição favorável à re
solução dessa crise. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E uma palavra: que fos
se melhor que o demitido. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB - RJ) - Exatamente. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas melhor, especial
mente, neste momento de crise. 

O Sr. Roberto SaturnJno (PMDB- RJ)- Neste sentido, neste particu
lar. V. Ex' colocou com muita precisão, como eu disse admirável e suscita, 
uma vez mais, em todos nós, o maior respeito. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Agradeço a gentileza 
das palavras do nobre Senador Roberto Saturnino, sempre tão generoso. S. 
Ex• tocou num ponto muito impOitante. Eu flz mesmo questão de tornar o 
debate da forma mais impessoal possível, na medida em que ela possa ser im
pessoaL 

Disse, hã instantes, qile não é o fato de alguém ser general que o inabilita 
a exercer Un:t Ministério, e um Ministério civil. A minha recíproca é verdadei
ra. O fato de alguém ser civil não o inabilita a exercer uma pasta militar. Ao 
tempo do lmpério, ao tempo em que havia governo responsâvel neste Pais, 
essa era a norma. Só por exceção, pode-se dizer, é que duas pastas militares 
eram ocupadas por militares, mas não por militares como militares, mas por 
militares que eram militantes políticOs. Caxias, notoriamente, era do Partido 
Conservador - era um dos cardeais do Partido COnservador. O -grande 
Osório - veja só como os rio-grandenses são, ou como o heroismo é, eu me 
referia ao grande Caxias, dizendo apenas Caxias, quando coube a vez de falar 
em Osório, eu disse, naturalmente, o grande Osório - jã que disse, repito, 
Osório era do Partido Liberal. Foi Ministro da Guerra do Gabinete Sinimbu, 
gabinete Liberal. Como Cã.xiãs fOi Ministro da Guerfa, foi Presidente do 
Conselho mais uma vez. Era Senador, era membro desta Casa, membro desta 
Casa era o General Osóriô, o mãis popular dos chefes miliiitres, diga~se de 
passasgem, pela sua bravura legendária, pelo seu destemor encheu o Brasil de 
entusiasmo, daí a sua fama, a sua legenda, a sua popularidade. Pelotas, o Ge
neral Câmara era Senador. De modo que, quando estas personagens chega
vam ao GoVerno, não chegavam como generais e porque generais, mas Como 
homens políticos. Como políticOs que eram generaiS e grandes generais, e 
grandes figuras do nosso País, das nossas Forças Armadas. Mas -chegavam 
ao GovernO coino políticos. Políticos foram o General Lauro Sodré, Senador 
pelo Parâ; o General Lauro MUller- Senador por Santa Catarina- e o ge
neral Juarez Távora,- e vou ficar apenas nestes, porqUe, se Dão, teria de ar~ 
rolar muitos outros e cometeria o pecado da omissão. --

Mas, quero dizer, não estou censurando, absolutamente, mais uma vez 
digo, não é a circunstância de ser general o nomeado, de ter sido promovido 
anteontem a esse posto da hierarquia militar. Não. Não é isso,- não, já deixei 
isso bem claro; jã deixei bem claro que esta transposição, neste momeitto de 
grave crise, a mim, aos meus olhos, à luz da minha inteligência, se me afigura 
um ato desacertado, uma escolha desacertada, para repetir o que disse o Se
nador Zacarias, nesta Casa, a Propósito de um ato de Sua Majestade, expres~ 
são que provocou naturais comentários àquele tempo- escolha desacertada, 
ou mal acertada. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMOB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tenho o prazer de ouvir 
o nobre Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) - Quem sabe, Senador, o Presi
dente Figueiredo não teria acertado na escolha do General Ludwig? Ao que 
se diz, a crise maior nó mundo universitãrio ê- a crise de recursos financeiros. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu chegarei lâ. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB - AL) -O projeto que foi elaborado 
para contentar, de algum modo, os professores foi engavetado pelo Ministro 
Delfim Netto. Um general com tanta perspectiva de vitórias futuras, como o 
General Ludwig, provavelmente obterá do Ministro Delfim Netto a liberação 
daquilo que um simples mortal paisano, como Eduardo Portella, não conse
guiu. Quem sabe? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se V. Ex< tiver razão, e 
o tempo dirá, o fato então será mais grave, muito mais grave. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Ademais nunca tivemos, ao lon
go da História deste País, um governo_rigorosamc:nte militar, característica
mente milita_r como o que temos hoje. Por todas essas razões, eu, não queren
do o pior, até raciocino que o Sr. DClfim Netto aienderã as estrelas ou a estre
la do general. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Este dado que V. Ex• 
aflora não deixa de ter sua importância, e grande importância. Outro dia 
compareceu a esta Casa o ilustre Ministro do Planejamento e, questionado 
por parlamentares, teve de reconhecer que havia dado aos servidores milita
res o que não dera aos servidores civis. Por quê? Não são ambas categorias de 
servidores da Nação? As necessidades de uns são diferentes das necessidades 
de outros? 

Não quero desviar-me do assunto, nobre Senador, mas o que V. Ex' diz 
não é uma coisa sem p!opósito, porque hâ pelo menos esse fato, ocorrido 
aqui nesta Casa, na Comissão que estudava o Projeto de Lei de Alteração Sa
larial, hã uma ou duas semanas. 

O Sr. Jalson Barreto (PMDB - SC) - Permita-me um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Antes de prosseguir, 
ouço o aparte do nobre Senador Jaison Barreto. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Nobre Senador Paulo Brossard, 
o que alarma, também, ê a constatação de que não existem quadros de repo
sição confiáveis ao sistema. Este é um !"'rifoC:Jue que reaJmente pre'ocupa a 
Nação. Aí está o Sr. Heitor Aquino transforritado em diplomata ou agente seR 
creto. E agora a suhstituição do Ministro Eduardo Portella por um general, 
com todos os méritos e o res-peito de toda a Nação- não quero· entrar nesta 
faixa - mas que decididamente não representa a intelectualidade vínculada 
ao setor específico, e que teria de ter à mão, disponível, num País como o nos~ 
so~ um elemento afeto a esse tipo de negociação, de diâlogo proposto pelo 
próprio Ministro demissionário, sob pena de sua substituição transformar-se 
numa ameaça. Porque o atual Ministro veio para solucionar, e a solução im
plica em negociação e diálogo, ou veio para reprimir, o que decididamente 
não seria bom para a Nação neste momento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex•, nobre Senador 
Jaison Barreto, indica um rumo que eu pretendia tomar. Antes de fazê-lo, 
aproveito sua referência àquele iluStre itinerante pelo mundo de Bagdâ, para 
indagar se o Brasil tem Embaixador no Iraque. Tem? Eu creio que não tem. 
Eu suponho que a Embaixada do Brasil esteja vaga. Contudo, se não me faw 
lha a memória, não faz muito tempo, esta Casa aprovou o nome de um ilustre 
brasileiro para ocupar a Chefia da Representação Diplomática do Brasil na
quele país. 

Mas eu duvido da minha memória, Sr. Presidente, e indago se esta vaga a 
Representação Diplomática do Bálsil no Iraque; para que justificativa tivesse 
esta viagem, aos reinos de Bagdá, do secretário particular do Presidente da 
República que, neste Pafs, faz o sacrifício de morar em uma mansão presiden~ 
cial. 

Valer-me-ei do aparte do nobre Senador, para fazer outra reflexão, Sr. 
Presidente. Vejo nos jornaís que tanto a exoneração -do Ministro Eduardo 
Portella como a nomeação do General Rubem Ludwig para seu lugar foram 
- leio - H fulminantes". 

A pergunta que eu me faço, a pergunta que nós da Oposição nos faze
mos, a pergunta que a Nação se faz é esta, que vou procurar formular na mais 
singela das indagações: no numeroso Partido do Dr. Sarney não existe um 
homem Político qualificado para ocupar o Ministério da Educação, uma vez 
que o cargo de Ministro é, por definição, político? (Pausa.) 

Onde estão Dr. Sarney que não me escuta e que não me responde? (Pau-
sa.) 

Então nesse nomeroso Partido, verdade ê que hoje menos numeroso do 
que ontem, e amanhã menos numeroso do que hoje, neste Partido, que nesta 
Casa ainda é majoritário e que na outra Câmara aindã o é, pergunto eu: não 
haverá um homem, um nome preparado, habilitado, credenciado, para exer
cer, com proficiência, a função de Ministro da Educação? 

Então, pergunto eu, Sr. Presidente, que hã? Que estâ havendo? E aí há 
um outro lado do problema. Por que ir buscar fora dos quadros políticos? 
Por que ir recolher nos quadros militares da ativa, numa operação "fulmi
nante'' - como Qiz a imprensa - um substituto ao Professor Portella? 

Na vasta companhia do Dr. Sarney - volto eu a indagar, volto eu a per
guntar- não haverá um nome que nesta Casa tivesse assento, que tivesse as
sento na outra Casa, que em nenhuma das duas Casas do Congresso Nacio
nal tivesse assento, mas que fosse um homem público, um político conhecido, 
respeitado, credenciado, preparado, habilitado para num momento de crise, 
ocupar o Ministério da Educação? Esta ê a pergunta, Sr. Presidente, que faço 
eu. 
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O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Terii razão V. Ex•, se me pennite. 
Fica difícil compatibilizar a chamada abertura com o estreitamento de círculo 
de Poder, que é flagrante, é percebido nessa recomposição ministerial. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -RS)- Veja só a Casa a impor· 
tância que tem este dado. Pelo menos para mim tC?m. grande importância. 

Estarei eu enganado, Sr. Presidente? Honestamente, em consciência eu 
digo, penso que não. Mas era o caso de dizer, de perscrutar, mas neste Parti~ 
do, dentro e fora do Parlamento, não existe um homem preparado para ocu~ 
par o MinistériO da Educação, neste momento, para substituir o professor 
Eduardo Portella, se é que o professor Eduardo Portella deixou de satisfazer 
requisitos, a juízo do Governo, que deveria possuir um Ministro da Edu~ 
cação? E este é um território em que eu não penetro, porque não tenho o dom 
de nele ingressar. __ 

Esta pergunta fica no ar. Esta pergunta ensej~ muitas outras perguntas. 
Mas eu vou ficar nesta pergunta apenas, não vou entrar em deduções, não 
vou esquadrilhar as suas conseqUências, que se repetem e se multiplicam. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo as Versões correntes, não~ 
oficiais, segundo as versões mais ou menos segredadas, a demissão do Minis~ 
tro Eduardo Portella da Pasta da Educação e Cultura derivaria de um depoi
mento por S. Ext- prestado na Comissão de Educação da Câmara dOs Deputa
dos. 

A pergunta que me faço - talvez seja até o hábito do magistério, jâ que 
estamos tratando de assuntos ligados à Pasta da Educação, talvez seja o hábi
to do magistério, este, o de formular perguntas-_ a _pergunta que me faço é 
esta, singela pergunta: o que o Professor Portella declarou na Comissão de 
Educação da Câmara dos Deputados estava certo ou estava errado? As suas 
observações eram procedentes, a respeito da situação do ensino? As suas ob~ 
servações eram judiciosas em relação aos agentes do ensino, ou não eram? 

Ninguém disse, até agora, que rião eram. O novo Ministro, colhido de 
surpresa, não teve tempo sequer de avisar a sua família da sua escolha- para 
não dizer da ordem que recebera. Leio na primeira página dos jornais de hoje: 
.. 0 novo Ministro diz que- alíãs, no mOrlú::ntO em que falava, ele ainda esta
va se procurando, tal a surpresa em que fora envolvido- ~'ainda estou pro
curando a mim mesmo," - começa por dizer que pretende o diálogo, a Ta~ 
quigrafia dirá que o orador exibiu um jornal, da tribuna, cuja manchete é esta 
e, por isso, legível a distância. 

Pergunto~ me eu, Sr. Presidente: o Ministro derilitido se opunha ao diálo~ 
go com professores, com estudantes, com parlamentares.? Não sou melhor in
térprete dos homens do Governo, mas quer me parecer que não. Ao con~ 
trãrio, quer me parecer que era um homem extremamente aberto - esta é 
uma palavra muito cm voga - ao diâlogo, sensível à comunicação de idéias, 
ao.debate, à persuasão. Então, mais uma vez cu me pergunto: o novo Miriis
tro traz consigo outra orientação? Mas ele disse que estâ aberto ao diâlogo! 
Por que então essa substituição, Sr. Presidente? Por quê? Indago eu. 

A Nação se pergunta: o novo Ministro pensa como o anterior, difere do 
anterior? Mas, se eu bem lembrado estou, no sistema ultra~arqui~presidencial 
o Ministro não tem política, a politica é do Presidente. O Ministro de Estado 
é um executor da política do Presidente. No sistema presidencial é assim; sis~ 
tema que combato, sistema que abomino, parlame~tarista que sou. Mas, no 
sisteiJ?a atual, é assim. MaS se o Ministro da Educação foi substituído pelo 
que disse, se o Ministro da Educação foi substituído pe]o ffiodo como agiu, é 
de se entender que deixou, por isso, de traduzir com fidelidade a. pensamento, 
a política do Presidente, do Chefe do Governo. NeSte caso, é de esperar~se 
que o novo Ministro ven-ha" cOiri. outra política, com outra ação. Estará isso 
correto? Não julgo, Sr. Presidente; nesta altura, eu me limito a perguntar 
mai<:. ilma vez: terá sido oportuna essa substituição? 

Volto ao problema das greves que paralisam mais de uma dezena de uni~ 
versidades federais; repito: federais. Não são universidades estaduais, não são 
universidades municipais, não são universidades particulares, são universida
des federais. Recordo~ me, Sr. Presidente, de greves de estudantes, V. Ex• se 
recorda, todos nos recordamos; mas não me recordo de greve de professores e 
ainda mais de greve de carãter nacional; e nunca vi isso· em universidades fe~ 
derais, nunca; até porque, se é que as leis não foram revogadas, é proibida a 
greve no servico público. 

Por que é que eu lembro esses fatos, esses dados? t para significar, me
nos com as minhas palavras do que com os próprios fatos, a extensão, a gr~~ 
vidade e a profundidade da crise do ensino, da educação Do nosso País. Um 
dos elementos desta crise relaciop.a~se; é sabido, ê notório, é público, com o 
tratamento pecuniãiio atribuído aos regentes, aos professores; antigamente se 
dizia: aos lentes. Estarei eu cometendo alguma iricOrreÇão? Acho que não. É. 
fato certo. A indagação, diante deste fato reconhecido, que eu me faço, é esta: 
O novo Ministro terâ maiores recursos pecuniárioS? Terá recursoS orç3men~ 
tários que o Ministro demitido não possuía, c por issO não poderia atençier, 

ainda que em parte, aos reclamos do magistério, aos reclamos das universida
des? Terã novo<:. recurso~'<? 

Sr. Presidente, é o caso de dizer sim ou não. No caso afirmativo, Sr. Pre
sidente, no caso afirmativo, é o caso de se perguntar mas, por que, então, não 
foi dado ao Ministro Portella aquilo que irá ser dado ao Ministro Ludwig? 

No caso negativo; Sr. Presidente, é o caso de se indagar: o Governo pre
tende solucionar esse grave problema da Educação, através de quê? Por que 
processos? Por que meios? E, aí, cabe esta indagação: a substituição do Mi
nistro foi feita pã.ia C:jue um novo estilo de ação viesse a ser adotado? 

Eu, em consciência, não tenho elementos de convicção para responder a 
mim mesmo. Mas, faÇo a pergunta, neste momento, para que seja o assunto 
esclarecido, venha a ser esclarecido. 

Por fim, Sr. Presidente, hã aqueles que aprofundam um_ pouco mais as 
suas inquietações. Saem da superfície visível dos problemas educacionais, dos 
problemas miniSftflais e dos problemas governamentais, para aprofundar a 
sonda atê o subsolo, até o subsolo do Governo. E indagar: por que isto acon~ 
teceu agora? Por que estas coisas se sucederam, sem que este incansável Parti
do, presidido pelo Dr. Sarney, ~não tivesse sido ouvidO? Ele que é tão presti~ 
moso no apoio ao Governo; ele que é tão constante; ele que é tão fiel. Quando 
é para comparecer, comparece; quando é para aus~ntar-se, ausenta-se. Com~ 
parece para adiar eleições; comparece paTa prorrogar mandatos; desaparece 
para que seja aprovada, sem votos, a Léi de Estrangeiros; desaparece para 
não aprovar a emenda constitucional d315 prerrogativas parlamentares. 

Pois um Partido tão prestimoso, um Partido tão solícito, pois um Parti~ 
do tão presente e tão ausente, c~!lformC o interes~c fôr estar presente ou estar 
ausente; pois um Partido que tem, no seu seio, antigos governadores, nomea~ 
dos, é verdade, mas antigos governadores de Estados importantes - todos os 
Estados são importanies; na medida em ClfUe apresentam problemas aos go~ 
vernantes e, por isso, subrrietêm-nos a uma prova, senão a um aprendizado, a 
uma prova- um Partido que tem Deputlados, que tem Senadores, que tem 
antigos Governadores, que tem antigos D~putados, antigos Senadores, anti
gos Ministros; e um Partido que nunca faltou ao Govern_o, até hoje, mesmo 
nos momentos mais difíceis; um Partido que tem a presidi~lo um imortal, é, 
assim, posto à margem, no momento de prover um cargo político por exce
lência, cargo de Ministro de Estado, de uma das Pastas mais políticas, neste 
momento, a Pasta da Educação! Política em si mesma, porque quem diz Edu
cação- diz Política- mas, polítíCa-também1 porque esta Pasta está envolvida 
em uma crise como nunca houve em nosso Pais. A temperatura da crise pode
ria ser medida, através, e apenas atravês, do número de universidades federais 
paralisadas, no dia de ontem, no dia de hojC. Hoje, nos corredores desta Ca· 
sa, encontrei alguns Reitores, por sinal, do Rio Grande do Sul e do Rio Gran
de do Norte. Quer dizer de alto ·a baixo do Brasil. O que faziam eles aqui? 
Passeavam? Não. Todo mundo sabe que estavam aqui pelos problemas das 
suas universidades. Pois, neste momento, desconhece-se o solícito Partido, o 
devotado Partido, o inesgotável Partido que, outrora, foi o maior do Ociden
te. E, hoje, creio que, pelo mesmo critério com que, o anterior foi o maior do 
Ocidente, poder~se~ia dizer o maior do_ Ocidente e do Oriente. Por que sedes
conhece este Partido, neste momento? 

Eu, que a ele não pertenço, eu, que a ele movo oposição, eu, que, se de 
mim dependesse do Governo ele seria afastado, eu me preocupo, Sr. Presi
dente, com este tratamento, qi.Ie o mínimo dos mínimos que posso dizer, é iní
quo~ é desgeneroso, é punitivo. ~ de desapreço. Onde está o Partido? 

-Mas, Sr. Presidente, eu não ouvi dizer, eu não li que agora, que a partir 
de agora, - e esse agora fo~ um ontem já bastante distante- haveria maior 
entrosamento entre Partido e Governo? Mas, Sr. Presidente, ainda ontem, 
esta Casa não foi convulsionada- e eu não exagero em dizer- convulsiona· 
da, inclusive, com a avulsão de Senadores, do lado de lá para o lado de cã, 
porque motivos políticos partidários levaram o Presidente da República a 
exonerar um Governador de Estado que, segundo a palavra oficial, era hon
rado e.era competente, para nomear um o-utro Go_vernador de .Estado- cu~ 

jos mêritos e cujas qualificações não vou discutir, nãO quero discutir; na hora 
própria, eu discuti, nesta Casa - por motivos políticos, visando as _eleições de 
1982'? 

Eu cada vez mais menos entendo; cada vez mais, densas são as nuvens 
que obnubilam o meu pensamento e perturbam o meu raciocínio. 

Que está acontecendo? QuC vai aCOntecer? 
Tenho em mãos, Sr. Presidente, um dos nossos jornais de hoje, o Jornal 

do Brasil. A propósito de Outro assunto, tive ensejo de observar, no começo 
deste discurso, que não é um jorn_~I que se caracterize pela sua simpatia para 
com a Oposição. Posso dizer que, em relação à Oposição, não pode ter ne
nhuma suspeição. Pois bem, Sr. Presidente, vejo neste jornal, na primeira pã~ 
gina do Caderno B, uma fotografia que estampa o Ministro demitido e o es
critor Guilherme Figueiredo. 
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Não preciso dizer quem é o autor do "Tratado GCral dos Chatos". Qual 
a nota constante ou ilustrativa desta fotografia? O ex-Ministro, com o amigo 
Guilherme Figueiredo que indicou o seu nome ao irmão Presidente. O mesmo 
Guilherme, hã dois meses, diria: "No dia em que não tivermos mais Eduardo 
Portella como Ministro da Educação, estará acabada a abertura democrática 
no Brasil". 

Palavras minhas, Sr. Presidente? Palavras da Oposição? Palavras da ma
ledicência anônima? Palavras do Sr. Guilherme Figueiredo, em relação ao 
Governo chefiado por seu ilustre irmão, e que não pode ser tido como um ele
mento, como uma pessoa azedada pela mã vontade, cujo espírito esteja enve
nenado por sentimentos menos generosos e por preocupações menos afetuo-
sas. 

Estas palavras foram ditas pelo ilustre escritor, autor, por sinal, de um li
vro recente e de cuja posse me ressinto, porque não o consegui, creio que um 
belo livro sobre Moliere, com o qual alcançou uma lâurea universitária, e que 
é, nem mais, nem menos, do que irmão do honrado e ilustre Chefe do GoVer
no, o General João Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Releio: uNo dia em que não tivermos mais Eduardo Portella, estará aca
bada a abertura democrática no Brasn••. 

Será um pesadelo? Será um sonho agourento? Será, ao cofltrário, uma 
preocupação patriótica? Será, ao contrário, uma manifestação fraterna, de 
solidariedade fraternal, que fez com que aquele ilustre intelectual fizesse esse 
comentãrio, emitisse esse juízo? 

E será, Sr. Presidente- e~ mais uma pergunta que faço- que o inspi
rado beletrista, tinha razão quando disse estas palavras, e tem razão no mo
mento em que elas encontram correspondência nos fatos? Esta a pergunta, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que, com a maior isenção, com a maJor serenida
de e com a maior preocupação, entendi de meu dever dizer na tarde de hoje. 

Elas terão respostas, Sr. Presidente, elas terão respostas por palavras, ou 
a resposta nos será transmitida pelo que vier a acontecer? 

No meu modo de ver, Sr. Presidente, neste País cheio de tantas crises, o 
País não merecia mals esta. O Pais não merecia mais esta. Mas, estamos num 
país paradoxal, parece que quem se preocupa com as crises não é o Governo 
que, por obrigação, tem de enfrentá-las e resolvê-las. Quem mais se preocupa 
com as crises é a Oposição. E quando a Oposição diz, -mas diz não com pa
lavras, mas apontando fatos, catalogando episódios materiais, que a crise 
existe, que a crise é grave, que a crise é extensa, - que a crise é profunda, a 
Oposição é chamada de pessimista, ou de derrotista, ou de cassandra. Mas, se 
não estou enganado, Sr. Presidente, cassandra era aquela figura que tinha an
tevisão das coisas, e porque era ãntevisão, não era devaneio, as coisas termi
navam por acontecer. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Pediria a V. Ex• que me permitisse, 
através de um aparte, porque me parece que a questão é muito oportuna, 
sobretudo no final do seu discurso, para informar a V. Ex,., como Líder da 
Oposição, e a toda Casa, que acabo de receber, através de uma comunicação 
telefônica do Secretário da CONTAG, que a propósito do assunto por nós le
vantado, aqui, e amplamente debatido nesta tarde, a crise da suinocultura no 
Sul do País, a V Região Militar acaba de dar a divulgação de uma nota ofi
cial, na qual considera o movimento dos suinocultores ilegal e, ao mesmo 
tempo, informa que está deslocando tropas para a Região Sudoeste do Esta
do, visando prender- esta é a expressão utilizada na nota- prender os ma
nifestantes que lã estão num movimento pacífico em pontos estratégicos das 
estradas. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex• não poderia me 
dar um aparte que mais me entristecesse, nobre Senador. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Era isto, nobre Senador. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex• não poderia fa
zer com que eu descesse desta tribuna com o meu espírito ainda mais 
obumbrado do que obteve com o aparte que acaba de me dar. Veja s6 V. Ex• 
a situação geral do País. 

, Outro dia eu disse, ocupando esta tribuna, que a comercialização do fei· 
jão, do prato do pobre, do prato nacional por excelência, havia se convertido 
em problema policial. Agora, uma reivindicação dos suinocultores do Estado 
do Paraná, - que não é apenas o Estado do Paraná, porque também é de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,- jã se converte em um caso militar. 
>arque só como caso militar eu posso compreender que a autoridade militar, 

sediada em Curitiba, divulgue nota como a que V. Ex• acaba de dar ciência ao 
Senado. 

Mas o problema da suinocultora, quer dizer, o problema do preço míni
mo já. e·-um problema militar? Mas meu Deus do cêu, estamos ou não estamos 
em uma grave crise? Estamos ou não estamos em uma situação difícil? Esta
mos ou não estamos diante de uma situação em que o Governo deveria ser o 
maior interessado em conqusitar o apoio desta Nação, que é tão generosa no 
seu apoio a to.dos os governos, que parece que tem reservas inesgotáveis de 
confiança para aqueles governos que sejam capazes de despertá-la na sua con
fiança? 

Mas será que vamos, agora, resolver problemas da suinocultora através 
de armas, de metralhadoras, de canhões, de tanques? 

Mas, para onde vamos? É a pergunta que eu me faço. Para onde vamos? 
É a pergunta que faço ao Senado neste dia 27 de novembro, que lembra um 
episódio triste e trágico da história brasileira- a desatinada, a desvairada, a 
diabólica Intentona Comunista de 1935. Nunca se falou tanto contra o comu
nismo, neste País, do que nos últimos anos, dez, quinze, não sei quantos anos. 
Nunca. 

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
E nunca, Sr. Presidente, se fez tão pouco para afastar o perigo comunista 

do nosso Pais. Porque o comunismo se alimenta é da injustiça social; o comu
nismo se alimenta é da desorganização administrativa; o comunismo se nutre 
é do descalabro do Governo, da crise social, da crise econômica, da crise polí
tica. 

Pois bem, depois de tantos anos, depois de tantos anos em que o Movi
mento que se propunha a extinguir a subversão e a corrupção, oferece este 
quadro nacional, em que o feijão ê um caso policial, em que a reivindicação 
de um preço mínimo, de um preço compensador, e que é um ato de legítima 
defesa do produtor e que~ um pequeno produtor,- porque o suinocultor no 
Brasil é um pequeno produtor; só por exceção serã médio; por exceção excep
cionalíssima é que serã grande; de um pequeno produtor- se converte, nesta 
altura, em um problema militar, segundo tive o desprazer, a tristeza, a dor de 
ouvir no aparte do nobre, digno e operoso Senador pelo Paranã. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Não quero terminar 
sem antes ouvir a voz sempre altiva e esclarecedora do Senador Teotônio Vi
lela. E logo encerrarei, Sr. Presidente. 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- A comunicação feita pelo nobre 
Senador José Richa comPõe bem o quadro traçado por V. Ex•. A ocupação 
do Ministério da Educação e Cultura por um militar jâ não nos parece, agora, 
que não foi uma escolha fora de um pensamento estratégico. Porque para o 
problema das secas, no Nordeste, segundo voz corrente, jâ está indo o Gene
ral Bandeira ocupar a Superintendência da SUDENE, em substituição ao Dr. 
Salmito. De maneira que o quadro estâ se definindo. A crise, provavelmente, 
serã resolvida à espada. O que pergunto, nobre Senador, é como devemos 
oferecer a nossa face? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)~ A crise serã resolvida? 
Pergunto eu, em resposta ao seu aparte. A crise será resolvida? 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL)- Não serã. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A crise serâ resolvida, 
Sr. Presidente? 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB- AL)- Ao que me parece serã ensan
guentada, não resolvida. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E eu diria, para termi
nar, que tudo isso se acontecer será em prejuízo do Brasil e das Forças Arma
das, das Forças Armadas e do Brasil. 

Encerro este discurso, Sr. Presidente, de forma melancólica. Mas para 
quebrar um pouco a melancolia, elevo o meu pensamento, levanto o meu co
ração para render, nesta tarde de tantas apreensões, a minha homenagem, 
respeitosa homenagem, àqueles que um dia perderam a vida, como conse
qüência daquel~ movimento que ainda hoje se não apagou da lembrança dos 
brasileiros, como alguma coisa que fere, e dói porque contradiz as virtudes 
tradicionais do povo brasileiro. (Muito bem!) 
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7. lenoir Vorgas 
8. Moacyr O alio 
9. Raimundo Parente 

10. Saldanha Derzi 

1 . Jose Richa 
2. Orestes Quercio 
3. Itamar Franco 
4. Evondro Carreira 
5. lozaro Borbozo 

I Affonso Camorgo 
2·. Evelosio Vieira 

1 . Agenor Maria 
2. Joiscn Barreto 
3. HUmberto Lucena 

1. Gilvon Rocha 

Assistente: Carlos da Fonsi!ICO Braga - 211-3496 

Reuniões: Quintas-feiras, Os 11:00 horaS 
Local: Solo "R~i Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Pnnidente: Adalberto Seno 

TitulorfiS 

1. T ar se Outra 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canele 

1, Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

l. João Calmon 
2. Murilo Badoró 
3. José Sorney 

l, ltOmcir Franco 

Assistente: Fatima Abrahõo de Araujo - 21 J-3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis ~vitócqua" - Anexo IJ 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
19-Vice-Presidente: Saldanha Oo~~rzi 

29-Vice-Presidente: lomanto JVnior 

Titulares Suplentes 

1. Torso Dutra 1. Aloysio Chaves 

2. Bernardino Viana ,2. Pedro Pedrossian 

3. Saldanha Derzi 3. •. Lomanlo Jv:-.ior •. José Guiomard 

5. Mende~ Canele 5. luiz Covokant!!l 

6. Aderbal Juremo 6. 
7. A!rrõ• Pinto 

8. lent .. Vorgas 
9, Jose Sarney 

1. Paulo Brossord 
2. Nel!oan Carneiro 
3. ltamor Franco 
4. José Richc 

S. Amoral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

Sâbado 29 7359 

1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevídes. 
3. leite Ct!avo$ 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa- 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 
Lcxal: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto junior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3, Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente, lédo Ferreiro do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·P~esidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge l<alume 1. Raimundo Parente 
2 Luiz Cavalcante 2. Anioral Furlan 
3. Muri!o Badoro 3. José Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

1. Mau~o Benevides 1. Cunho lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quórda 

Assi~tente, Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local, Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titufor6s 

1. Raimundo Parente 
2. lui;r. Fernando Freire 

3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silvo 

1. Evandro Carreira 
2 Humberto Lucena 
3. Lozcro Barbozo 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. Pedro Pttdrossion 
3. Ad!!lrbal Juremo 

1. Ore~tes Qu6rcio 
2. Evelosio Vieira 

A~sis1enle: ledo Ferreiro da Rocha- 211-3499 
Reuniões: Quintas·feircs, às 9:30 horas 
"tõc~r: Solo "Ruy Barbosa" - Ar.eJ~:o 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenttl: Benedito Ferreiro 

Vice-Presidente: Vícernte Vuolo 
Svplentes 

1. Benedito Ferreira 
.t.. Vicente Vuolo 

3. Pedro Pedrossion 
4. Affonso (amargo 

1. Passos Põrto 
2. lomanto Júnior 

3. Alberto Silva 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

1. Evondro Carreira 

2. lazoro Sorbozo 
3. Orestes Qu""rdo 

1 . Leite Chove·s 
2. Agenor Mario 

Assistente: Marcelino dos Santos Comelto - 21,-3499 

ReUniões: Te~ças·feiros, às. 10l00 horas 

Local: Solo "Ruy Barbcsa" - Anexo H 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe_: Alfev de Oliveira 

local: Anexo li- Terreo- 211·3507 

Assistentes: 

Heleno lsnord Accouhy- 211-3510 
Movro Lopes de So - 211-3509 
Clayfon Zonlorenci- 211·3508 

'\lo,·cmbro de 198(1 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUt.RITO 

Chefe: Cleide Mario B. F. Cruz 
local: Anexo 11- Têrreo- 211·3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vionno ~ 211·3510 

Nadir do Rocha Gomes - 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

1o,oo 

10,30 

11,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA 
MARCELINO C.F. 

ClóVIS BEVILÁCQUA 
C.T. Ramal- 4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

ClÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

RUY BARBOSA 
C.A.R. 

Ramal-4139 
GUILHERME C.S.P.C. 

Ramal-4154 
lEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.O.f. 
Ramal-4154 

LEOA 
ClÓVIS SEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal- 4154 LEOA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal-4154 

SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramcl-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. fÁ TINIA 

RUY BARBOSA 
Ramal-4139 

C. R. E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

I LOO C.M. 
Ramal 4154 

CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 157 TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 19XII llR\SíLI.\- IJF 

·-SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, no& termos do art. 52, item 30, do Regi

mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 137, DE 1980 

Transforma função prevista na lotação do Gabinete do Pn•..,idt•ntl' do Sl~nado Ft•dc.•ral. 

Art. I• Ê transformada na função de Coordenador de Publicações Especiais, FO-I, uma das funções de Subche
fe de Gabinete, previstas na lotação do Gabinete do Presidente do Senado Federal, na forma do art. 337 da Resolução n• 58, de 
I O de novembro de 1972. 

Parágrafo único. Ao Coordenador de Publicações Especiais compete: elaborar e encaminhar à Presidência o 
programa editorial a cargo do Gabinete; coordenar e desenvolver o acompanhamento das atividades referentes à edição de 
obras de interesse do Parlamento, aprovadas pelo Presidente; manter entrosamento com o CEG RAFe com especialistas e insti
tuições de pesquisa, visando a boa execução das tarefas que lhe são afetas; e executar outros trabalhos correlates determinados 
pelo Presidente. 

Art. 2• A Subsecretaria do Pessoal, na republicação do Regulamento Administrativo do Senado, aprovado pela 
Resolução n• 58, de 10 de novembro de 1972, executarâ as alterações decorrentes ciesta Resolução. · 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrârio. 
Senado Federal, I• de dezembro de 1980.- Senador Luiz Viana. Presidente. 

SUMÁRIO 

I - ATA DA 196• SESSÃO, EM I• DE DEZEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecere~ 

Referente às seguintes matérias: 

-Mensagem n• 251(80 (n' 474(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jacareí-SP, a elevar, em 
Cr$ 362.934.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 253(80 (n' 473(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP, a elevar, 
em Cr$ 23.204.176,93, o montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem no 261/80 (n• 494(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, subt;netendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes-SP, a ele
var, em Cr$ 453.667.500,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 267 (80 (n• 500(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo-SP,a elevar, em 
Cr$ 3.931. 785.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem nt? 276/80 (nt? 509/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cajamar a elevar, em 
Cr$ 55.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 277 (80 (n' 510(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, a ele
var, em Cr$ 75.448.892,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 286(80 (n' 519(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Pre_feitura 
Municipal de Jacarei-SP, a elevar, em Cr$ 36.676.900,26~ o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

- Mensagem n• 289 (80 (n• 522/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Sen'ado Federal seja autorizado o Governo do 
Estado do Maranhão a elevar, em CrS 119.999.838,21, o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

-Mensagem no 290(80 (n' 523(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do 
Estado da Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000,00, o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

-Mensagem n' 292(80 (n' 525(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Sena:do Federal seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Britânia-GO, a elevar, em CrS 2.747.800,00, o montante de 
sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 293(80 (n' 526(80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a PrefeitUra 
Municipal de Cambê-PR, a elevar, em CrS: 27.811.027,53, o montante de 
sua dívida consolidada i,nterna. 

-Mensagem n9 294/80 (n"' 527 f80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura 
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Municipal de Lins-SP, a elevar, em Cr$ 30.351.469,90, o montante de sua 
divida consoHdada interna. 

-Projeto de Decreto Legislativo n9 13f80, que ~·aprova o texto de 
Acordo sobre Transportes Aéreos, celebr:;tdo entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da R!!pública do Suriname, firmado 
em Brasília, em 28 de janeiro de 1980". -

-Projeto de Lei da Câmara n' 60f77 (no 397-C, de 1975 na origem), 
que "aut_oriza o Poder Executivo _a instituir a Fundação Nacional para o 
Menor Excepcional- FUNAEX -,e dá outras providências~·- E Projeto 
de Lei do Senado n9 124/79, ql,!.e .. estabelece normas de Assistência ao Ex
cepcional e autoriza a çri;:~.ção da .Fundação de Assistêncía ao Excepcional 
- FUNASE, e dá outras providências". • 

- Projeto de Decreto Legislativo no 31/79 (no 32(79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio sobre Transporte Interna
cional Terreslt:_e, aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públi
cas e Transporte dos Países do Cone Sul. (Redação final). 

1.2.2 - Discursos do E,..pcdiente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Realização da I• Convenção 
Nacional do Partido Democrático Social. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Presença maciça de líderes e 
convencionais piauienses da convenção do PDS. Inauguração, nesta Capi
tal, de representação do Estado do Piauí. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Movimento reivindicatório dos 
professores de ensino superior. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Presença, na tribuna de honra, 
da diretoria e membros do Movimento de Arregimentação Feminina. 

SENADOR LEITE CHAVES- Saudação à Delegação Parlamentar 
da Holanda, presente aos trabalhos da Casa. 

SENADOR JA/SON BARRETO- Instalação de agência do Banco 
do Brasil em Ponte Serrada-Se. __ · 

SENADOR ALMIR PINTO - Apreciação sobre i) problema do 
transporte ferroyjário nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 
País. _ 

1 .2.3 - _ _B:equerirnentos 
- N~ 571 j80, de uregência para o_ Projeto de Lei ~a Câmara n9 

86(80-Complementar, que altera a redaçao do art. 6~ da L_er_Co_mplemen
ta_r.-n9 28, de tS de novembro de 1975, e dá outras provrdencras. 

_ N9 572/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avu~
sos para o Projetode Lei da Câmara no 59(80 (n' 1.425/79, na Casa deo;z
gem), que altera o art. lo da Lei no 5.698, de 31 de agosto de 1971, qu: dzs
põe sobre as prestações devidas a ex-com?atente se_gurado. da Prevrdenc1a 
Social, a f\m de que figure na Ordem do Dta da sessao segumte. Aprovado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara no 82/80 (no 3.897 (80, na Casa de ori

gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que_ cria, na carrei
ra do Ministério Público do Distrito Federal e na do Ministério Público 
dos TerritóriOs Federais, os cargos ·que especifica. (Em regime de urgên
cia). Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Resolução no 122(80, qui>aütoriza a alienação de terras 
públicas de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A. Votação adiada para a ses
são de amanhã, nos termos do Requerimento n9 573/80. 

---Projeto de Resolução n9 123/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas no Distrito Agropecuãrio da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAMA, à Agropecuária Dimana, Comércio e Indús
tria S.A. Votação adiada para a sessão de amanhã, nos termos do Requeri
mento no 574/80. 

-Projeto de Resolução n~ 124/80, que autOriza a alienação de terras 
públicas à Empresa Matei Agropecuâria S.A. Votação adiada para a ses
são de amanhã, nos termos do Requerimento n~ 575}80. 

- Projeto de ResoluÇão n~ \30/80, que: suspende a execução do n9 17, 
c do in.cis-o 11, do art. 106 do Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 1975 e o 
Decreto "N" no 1.135, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Ja
neiro. Aprm·'ado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 147 }80, que _autoriza o Goverrio do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo- exterO.O, nO valor de 
US$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), desti
nado ao programa de investimentos do E~tado. Votação"adiada para a ses~ 
são de amanhã, nos termos do Requerimento n9 576/80. 

-Requerimento n~ 541/80, de autoria do Sr. Senador José Richa, 
soliCitando urgéncia, nos termos do art..37l, alínea c do Regimento Inter-

no, para o Projeto de Lei do Senado no 145/79, do Senador Itamar Fran
co~ que dispõe sobre a localização, no território nacional, de usina que 
opere com reato r nuclear, e dá outras providências. Votação adiada para a 
sessão de amanhã, nos termos do Requerimento n~ 577 )80, tendo usado 
da pa\avra o Sr. Itamar Franco. 

-Projeto de Lei da Câmara no 73/80 (no 3.598/80, na Casa de ori
gem), que cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Aprovado com 
emenda. À Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 1/80 (no 28j79, 
na Câmara: dós Deputados), que aprova o texto do convÇnio de criaÇãq de 
um Conselho de Cooperação Aduaneíra, assinado em Bruxelas, a 15 de 
dezembro de 1950. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 8/80 (n' 43j80, 
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do convênio Ibero~ 
americano de Seguridade Social e do convênio lbero-americano de Coo
peração em Seguridade Social concluídos em Quito, Equador, a 26 de ja~ 
neiro de 1978. Aprovada. À promulgação. 
~ Rectação fi.nal do Projeto de Decreto Legislativo n~ 19/80 (n9 

54(80. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Cultu~ 
ral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução no 140(80, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, 
cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Aprm:ada. Â promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 141/80, que autoriza o 
Governo do Estad-J de Alagoas, a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), 
destinado a investimentOs priorítãríos naquele Estado. Aprovada. Ã pro
mulgação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' l0/80 
(n~49 /80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n9 
WHA29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada 
em 1976. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei da Câmara n'7lf80 (no 3.153/80, na Casa de Orí
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
cancelamento de penas disciplinares. Apromdo. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 78/80 (no 3.749(80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, um crédito especial até o 
limite de Cr$ 350.000_000,00 (trezentos e cinqUenta milhões de cruzeiros), 
para o fim que especifica. Discussão adiada para a sessão de amanhã, nos 
termos do Requerimento n9 578/80, após parecer da comissão competen
te. 

-Projeto de Lei da. Câmara .n' 84/80 (no 4.023/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir ao MinistériO das Relações Exteriores o crê:dito es
pecial até o limite de Cr$ 664.000.000t00 (seiscentos e sessenta e quatro mi
·lhões de cruzeiros), para o firo que especifica~ Aprovado, após pareceres 
das comissões competentes. Ã sanção. 

-Projeto de Resolução nQ 148/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstirrio externo no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado aos programas in
tegrados de produção agropecuãria. Discussão adiada para a sessão de 
amanhã, nos termos do Requerimento n9 580/80, tendo usado da palavra 
os Srs. Alexandre Costa e Dirceu Ca:rd_oso. 

1.4- MAT~RIA APRECIADA APóS A ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 86/80-Cornplemeiltar, em regime de ur
gência, nos termos do RequerimentO n9 571(80, lído no Expediente. Apro
vado, após pareceres das coniiSs_õ_es competentes. À sanção. 

l.5 - COMUNICAÇOES DA PRESIDI!NCIA 

-Convocação de sessão extraordinãriS. a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

-Transferência para as 19 horas da sessão conjunta anteriormente 
convocada para as 18 horas e 30 minutos. 

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Portaria baixada pelo Sr. Mi
nistro das Mfnas e Energia, autorizando a ELETRONORTE a fornecer 
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energia elétrica com tarifàs reduzidas às empresas que se -dedicarem à. pro
dução de alumínio na região amazônica. 

SENADOR EVELÃS!O VIEIRA- Considerações sobre a produção 
e a comercialização do cacau. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Inauguração do sistema de fo
tocomposição do Serviço -Gráfico do Senado Federal. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preocupação do Governo 
Federal em estabelecer a igualdade social no País~ 

1.7 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

-Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução n' 149/80. 

2.2.2 - Comunicação da Presidência. 

Referente ao Recebimento das Mensagens n9s 316 a 377, de 1980, pe
las quais o Senhor Presidente da República, Submete ao Senado propostas 
do Sr. Ministro de. Estado da Fazenda para que os Governos dos Estados 
de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, CeB.rá, Rio Grande do Sul, Ma
ranhão e Sergipe, e as Prefeituras qUe mencioba, sejam autorizados a reali
zarem operações de crédito para os fins que especificam. 

2.2.3 - Apreciação de matéria 

Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'? 
73/80, lida anteriormente. Aprovada-, rios- terQ-tos do Requeriinertto n'? 581, 
de 1980. À Câmara dos Deputados. 

2.3 ~ ORDEM DO DIA 

1.8 _DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA SES- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 130/73 (n• 465/75, na 
SÃO. ENCERRAMENtO· - ·- ·Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da Lei n• 4.215, de 

. S SÃ . · ·zE··· 
0

_ - 27.4.63, que dispõe-sobre o EStatuto da Ordein dos Advogados do Brasil. 
2- ATA IJA 197• ES O, EM I• DE DE MBR DE 1980 Aprovada, à sanção. 

2.1. -ABERTURA Projeto de Lei da Câmara n' 59/80 (n• 1.425/79, na Casa de origem), 
que altera o art. I• da Lei n• 5.698, de 31 de. agosto de 1971, que dispõe 

2.2 - EXPEDIENTE sobre as prestações devidass a ex-combatente Segurado da Previdência So
2.2.1 - Pareceres 

Referentes às segubués matérias: 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de 
1979 (n' 12/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex;o do Acor
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Mili
tar Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Terri
tórios e aléin, concluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979 (:Redação fi
nal.) 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 73/80 (n' 
3.598/80, na Casa de origem), que cría o-Quadro Permanente da Secreta
ria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato .Grosso do Sul, e dá outras 
providências. (Redação final.) 

cial. Aprovado, à sanção. 

2.4 - ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR. 

Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 27-11-80. 
4- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das maté~ias apreciadas de 19 a 30-11-80. 

5- MESA DIRETORA 

6 -LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANETES. 

ATA DA 196~ SESSÃO, EM }9 DE DEZEMBRO DE 19SO 
2? Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIDlCNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, LOliRI\"AL BAJYI"ISTA E .JOR(;Jc KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30.MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- A1oysio Chaves- Jarbas Passari
nho - José Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Almir Pinto -
José Lins- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotõn-io 
Vilela - Lourival Baptista -- Luiz Viana - Dirceu Cardoso_- Moacyr 
Dalla --Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancredo Neves~ Henrique 
Santillo- Lázaro_ BarbQZ3_- Benedito Ç_a__n_e1as -Mendes Canale- José 
Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas 
- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores_. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederA à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES N•s 1.178, 1.179 e 1.180 de 1980 

PARECER N.0 1.178, DE 1980 
Da Comissão de Economia Sobre a Mensagem n. 0 251, 

de 1980 (n.o 474, de 1980, na. origem) do Senhór Presidente 
da República, submetendo à. aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Jacareí <SP) a elevar em Cr$ 362.934.000,08 (trezentos 
e sessenta e dois milhões, n,ovecentos e trinta e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércía 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Federal 

pleito da Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) t;tue objetiva con
tratar, junto ao Ba_nco do Estado de São: Paulo S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a se
guinte operação--de crédito: 

''Características da operação: 
A - Valor Cr$ 362.934.000,00 (·correspondénte a 600.000 
UPC de. Cr$ 604,89, em julho de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 240 meses: 

C- Encargos: 
I- juros de: até 11% a.a. (até 7% a.a. para o BNH e 1% 
a.a. para o Agente Financeiro); 

2 :- correção monetária: de acordo com a variação tri
mestral da ORTN CUPC); 
3 - taxa de administração do BNH: 1% do_ empréstimo; 

D-- Garantia: vinculação de cotas-partes do lm.Posto so-:.. 
bre a Circulação de Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: execução de obras do Pro
jeto CURA, naquele Munlciplo." 

o-Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e finànceiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercicios. 

No mérito, o empreendimento se enéJ.uadra nas diretrizes do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no-. tocante, ao reaparelha
mento das cidades brasileiras, objetivando a promoção social de 
seus habitantes. 
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Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 165, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a ele

var em Cr$ 362.934.000,00 (trezelntos e sessenta e dois mi
lhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o mon
~te d'e sua dívida consolidada. 

O senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Jacarei (SP), no-s termos 

do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal ,autorizada a elevar em Cr$ 362.934.000,00 <trezentos e 
se.ssenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Baneo do -Estado 
de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à execução de obras do Pro
jeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições- admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de .sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Teotônio Vi
lela, Presidente - Orestes Quércia, Relator - José Richa - Helví
dio Nunes - Bernardino Viana - Roberto Saturnino. 

PJI.RECERES N.os 1.179 E 1.180, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 155, de 1980, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Jacarei (SP) a elevar em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos 
e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolida.da". 

PJI.RECER N.0 1.179, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.O 250/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a con
tratar empréstimo no valor de Cr$ 362. 934.000,00 (trezentos e ses-. 
senta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros), 
destinado a financiar obras do Projeto CURA, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do_ preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, Implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n.0 62, de 1975, também do Senado Federal, e se acha de
vidamente autorizado pela Lei Municipal n.o 1.969, de 23-6-80. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, jurldlc!dade e técnica 
legislativa. 

Sala das Contissões, 26 de novembro de 1980. - Aloísio Chaves, 
Presidente em exercício - Franco Montoro, Relator - João Cal
mon - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Moacyr Dalla -
Helvídio Nunes - Bernardino Viana. 

PJI.RECER N.0 1.180, DE 1980 
Da Comissão de 1\'lunicípios 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do 
Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Muni-eipal de Jacarei 
<SPl a contratar empréstimo no valor de Cr$ 362.934.000,00 (tre
zentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil 
cruzeiros), destinado a financiar obras do Projeto CURA naquele 
Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição. quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
jurldlcldade e técnica legislativa. 

No mérito, a matéria é merecedora do nosso acolhimento, por
quanto o Projeto CURA se caracteriza como uina atividade de 
grande impacto positivo para o municipio. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér ... 

cia, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Jutahy 1\b,galhães 
- Lenoir Vargas - Aderbal Jurema - Murilo Badaró --José Sar-
ney - Moacyr Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES N•s 1.181, 1.182 E 1.183, DE 1980 

P.M!.EOER •N.• 1.181, DE 1980 
Da Comissão- de 1Eoonomia. Sobre a Mensagem n.o 253, 

de 1980 (n.0 473, de 1980, na origem) do Sernhor PRsidente 
da República, wbmretend.o à _.provaA;ão ~ :Senado Fedem! 
proposta. para que seja !autorizada a Prefeitura. :Municipal 
de OOSmópolis (·SP) a elevar mn Cr$ ~3.204.176,93 (vinte 
e três mllbões, duzentos ,e ,quatro ·mil, cento e ....tenta e 
seis cruzeiros e mmmtà e três centavos) o mrontante de 
sua divida consolidadll.. 

Relator: Senador <Restes Quéroia • 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Federai plei
to da Prefeitura Municipal de Cosmópolls (SIP) que objet!va con
tratar, junt-o ao Banco do Estado de São Paulo S.:A., este na qual!" 
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a se
guinte op-eração de crédito: 

"Ca.racter:ísticas .da operação: 
A - Valor: Cr$ 23.204.,176,-93 
(!Correspondentes a 42.448,'7®58 lmC de Cr$ 546,64, em abril 
de 1980); 
B- Pra.zos: 

1 - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 

1- juros de: até 8% a.a (até 7% a.a. BN.!I; 1% a.a. Agente 
Financeiro); 

2 - correção monetária: de acordo com a variação tri
mestral da OR'I1N <urr!Cl ; 

3- Taxa de Administração do BNH: 1% do empréstimo; 
4 - Despe.sa de F'..scalização de Obras: 4% do emprésti-

mo. 

D - Garantia: 

vinculação de cota.s-;partes do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (!OM); 

E - Destinação dos recursos: 

·execução de obras de infra-estrutura geral e de .serviços, 
Programa FlNC!FlmGiE - FlSirP, nos Conjuntos Habita
ci~;;ais 'jSO de Novembro" e "Vila Cosmos", naquela cida-
d-e. . -

O Consê.ho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te ao pedido por entedê-Io técnico e financeiramente viável, não 
dev-~ndo os seus encargos gerar znaiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. 

INo mérito, o empreendimento a ser financiado pela. presente 
-autorização se ,enquadra em casos análogos que têm merecido a 
aprovação da Casa, até mesmo porque se trata de investimento re
produtivo que faz retomar .aos cofres públicos boa parte do ca
pital empregado. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 
PROJE'I10 DiE .R®SOIJUÇAO N.o 156, DE Í980 

Jl.ntoriza "' Prefeitura. ·Municipal de C<JSDJ.ópolis (SP) a 
elevar em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, dnrentos 
e quatro mu, eento e !Setenta e seis 1li1'UZdros e noventa e 
três eentavos) o montante de sua. divida consolidada in-
.terna. -

O Sep-;tdo Federal rBSOIVe: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Cosmópolls (SP), nos ter
mos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 19'7&, do 
Senado Federal, autorizada a elevar.em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e 
três milhões, duzentos e quatro mil, cento ·e .setenta ~ ·seis cruze~
ros e noventa e três centavcsl :o mo_ntan.te ·de sua divid~ ~nsoli
dad" ln,tema, _a fim de que possa contratll;r um emprestlmo de 
Igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A.., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinado à execução de obras de Infra-estrutura geral e de _servi
ÇOIS Programa flNIC,tll'IEGmJ-FISEll', nos Conjuntos Habitaclonais 
"30' de No-vembro" e jjVila cosmos'.-, naquele Municipio, obedecidas 
as condições admltid·as pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

. lA.rt. 2.0 ]f.Sta Resolução ~t.ra em vi_gor na data de .. sua pu-
151ieaçáo. · · · 

Sala das Oomlssõe3, 26 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Presidente - O,.,.;:tes Quércia, Relator - José Richa - Helvidio 
Nunes.- Berna.rdino _Viana ~ Roberto Saturnino-.-
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PAR>ECERlES N.'"' 1.182 iE 1.183, DE 1980 

·Sobre o Projeto de Resoluç.ãQ n.0 15G, de .1980, da Co
l:lllissão de Economia, que 1'autoriza. ~ Prefeitura Municipal 
de Cosmóp<>Ils (SP) a. elevar em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e 
três milhões, duzentos -e quatro mil, cento e setenta e seis 
cruzeiros e noventa. e três 'Celltavos) o montante de sua 
dívida. consolidada". 

FARECER (N.0 1.182, DE 1980 

Da C<nnissão de Comtltuição e Justiça 

&elator: Senador Franco Montoro 

O presente ProJeto de Resolução, da Coml.s.são de Economia do 
Senaào ·F.eçieral, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 253/80, auto!'iza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis (&P) a 
contratar emprestimo no valor de C)"$ 23.204.176,93 (vinte e três 
m.ilhé..zs, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiroo .e 
nove·nta e três centavos) destinado a. financiar obras de infra-es
trutura geral e de serviços, em Conjuntos H"'bitacionais, naquele 
municipio. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Reso:ução n.0 93, de 1976, do Sen..ct<> Federal, implicando, por 
consrguinte, a não observância do.s: limites fixados :n,o art. 2~0 da 
Resolução n.o 62, de 197~. também do Sen..cto Federal. 

Há a ressaltar ainda, que a presente operação, encontra-se de
vidamente autorizada pela municipalidade, através da Lei n.0 1.101, 
de 27 de dezembro de 1~71l. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 
pleito viável técnico e financeiramente, concluindo pelo prooente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
mer-ecendo, .por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalid..cte, juridicidade e técnica le
gislativa. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Aloyslo Chaves, 
Presidente, em eJrercicio - Franoo 1\f.ontoro, Re;ator - João Oal
mon - Raimundo Parente - Aderbal Jarema ~ Moacyr Dalla -
Helvidio Nunes - Bernardino Viana. 

PARECER N.• 1.183, DE 1980 

Da. Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jatah;v Maplhães 

Sob exame, Projeto de Resoluçlíio da Comissão de Economia do 
Senado Federal, que autoriza. a Prefeitura Municipal de Co.smó
polls a contratar empl'éstlmo no valor de Cr$ 23.204.-176,93 (vinte 
e três :rilllhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cru
zeiros e noventa e três centavos) destinado a financia!!" ollras de 
infra-estrutura, geral e de serviços em Conjuntos Hal>!tacionals, 
naquele município. 

tA ComiMão de Constituição e JU.Stiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição; quanto aos aspectos de constitucionalidade, Ju
rid.icidade e técnica legislativa. 

· No mérito financeiro e econômioo, a. matéria. foi examinada e 
aprovada pela Comissão de Economia do Senado Federal. 

No que d:z respeito à competência desta Comissão, nada há 
qu<> possa obstar a aprovação da proposição, visto que a mesma 
atende os requisitos exigidos para o assunto. 

!Pelo exposto, somos pela apr.ovação do presente Projeto <;!e Re
solução. 

saia das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér
cia, Presid<>nte, em exerclcio - Jutah:v Magalhães, Relator - Le
n9ir Vargas - Raimundo Parente - Ad.,.bal Jurema - 'Murilo 
Badaró - .Jii3é ,Sa.rney -- .MoaeYr Dalla. - Almir Pinto. 

PARECERES N•s 1.184, 1.185 E 1.186, DE 1980 

PARECER N.0 1.184, DE 1980 
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.-o 261, 

de 19P~ (n.o 494, de 198tl, na origem) do 'Senhor Pre<iidente 
da. República, sabemetendo à aprovação do Sen..cto Federal 
proposta .Para que seja autorizada a Prefeitura. Municipal 
de Mogi das Cruzes (SP) a elevar em~ 453.667.500,00 
{quatrocentos e cinqüenta e três niilhões, seiscentos e ses
'fmta. e sete mH e quinhentos cruzeiros) o montante de sua. 
dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia. 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor ·Pre

:;ddente da República encaminha ao. exame do Senado ~eral 

pl.eit.o da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (S'P); qUe obj-c
tiva contratar, junto à Caixa Econômica elo Estado de São Paulo 
S.A., a seguirite operação de crédito: 

''Características da operação: 
A- T"alor: Cr$ 453.667.500,00 (corr,espondente a 75().000,0 
UPC de Cr$ 604.89, ém julho/80); 
B- Prazos: 
1· ...:.._ d-e carênc!a: 3ü ineses; 

2 - d·~ amortização: 180 meses; 
C- Encargos:· 
1- juros de até 8% a.a.: até 7% a.a. BN'H - ~ 1% a.a. 
Agente Financeiro; 
2 - eorreção monetária: de acordo c::m a variação trimes
tral ds. ORTN (UPCJ; 
D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias UOMJ , 

E - Destinação dos recursos: implementação do Projet.o 
CURA no Muhicípio de Mogi das Cruzes." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e flna.-,.ceiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na ex-ecução orça
mentária dos próximos exercícios. 

No mérito. o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que tém merecido a aprovação da easa. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte: 

BRO.m'I'O DE RESOLUÇAO 'N.0 '1'57, DE 19!10 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 

(SP) a elevar em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e cin
qüenta e três milhões, seiscentos e sessenta. e sete mil e 
qllinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoO
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (SIP), 

nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubr.o de 1976, 
do Senado Federal. autorizada a elevar em Cr$ 453.667.500,00 (qua
trocentos e clnqüenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete 
mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim .de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da. Habitação, 
destinado à implementação do Projeto OUEM., naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra.sil, 
no r~p.ectlvo processg. 

JUt. 2.0 Esta Reaolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Te<>tônlo Vilela, 
Presidente - Orestes Qnércia, Relator - José Richa - Helvidlo 
Nunes - Bernardino Viana. - Roberto Sa.turn!no. 

PARECERES N.os 1.185 E 1.186, DE 1980 

Sobre o !'rojeto de Resolução n.• 157, de 1980, da. Co
missão de Economia, qae "autoriza. a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes (SP) a elevar em Ct1 453.667.509,00 
(quatrocentos e oinqüenta e três milhões, seiscentos e ses
senta e sete mil e quinhentos craseiros) o montante de sua 
divida consolidada''. 

PARECER N.O 1.185, DE 1980 

Do. Comissão de Comtltuíção e Jmtlça 
:Relator: Senador Franco Montoro 
O presente Projeto de Reaolução, da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 261/430, autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 
(81'), a contratar emprestimo no valor de Cr$ 453.667.õ00,00 (qua
trocentos e cinqUenta e três milhões, seiscentos e sess-enta e sete 
mil e quinhentos cruzeiros) destinado a financiar a implementação 
do Projeto OUtRA, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.o 
da Resolução n.o 00, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n.0 62, de 19-75, também do Senado Fed-eraL 

·No mérito, a Comissão de Economia examinou ,e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Há a r.assaltar que a operação sob exame se acha devidamente 
autorizada pela Lei n.0 2.514, de 27-3--80. 
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Em fac.a ao exposto, verifica-se que a proposiÇão -foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à _espécie, 
merec-endo, piOr isso, o nosso ·e-ncaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. · 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Aloyslo Chaves, 
P~esidente, em exercício - Franco Montoro, Relator - Murilo 
Badaró - Orestes Quércia - Aderbal Jurema ____:: João Calmon -
Raimundo Parente - Bernardino Viana. 

PARECER N,0 1.186, DE 1980 

Da Comissão de Município 

Relator: Senador Almir Pinto 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do 
Senado Federal, qu·e autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes (SPJ, a contratar empréstimo no valor de Cr$ 453.867.500,00 
(quatroc_entos e cinqüenta e três milhões, seiscentos e sessenta e 
sete mil e quinhentos cruzeiros) destinado a financiar ~ implemen
tação do Proj-eto CURA, naquele Município. 

A comissão de Constituição e Justiça -pronunciou-se favoravel
mente à proposiçã<r, quanto aos aspectos -de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. · 

Sob o prisma que compete a esta Comissão, a matéria é perti
nente e mer.ecedora do nosso acolhimento~ por quanto é de grande 
utilidad·e social para o município em questão. 

Assim, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 26 d-e novembrO de 19So. __;_ Orestes Quércia, 

Presidente, em exercício _;_ Almir Pinto, ~ator·- Jutahy Maga
lhães - Lenoir Vargas - Raimundo _Parent~ _-:-< Adei-bal Jurema 
- ~:iurilo Badaró - José Samey - Moacyr Dalla. 

PARECERES N•s 1.187, 1.188 E 1.189, DE 1980 

PARECER N.0 1.187, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a 1\lei)Sagem n.0 267, 
de 1980 <n.0 500, de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da Repúblic~ submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a. Prefeitura Muni!}ipal 
de São Paulo (SP) a elevar em Cr$ 3.931.785.000,00 (três 
bilhões, novecentos e trinta e um milhões setecentos e 
oitenta e cin·CO mil cru~eiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Orestes QuCrcia 

Nos termos do art. 4.2, ite:n VI, da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo ISP I, que objetlva 
contratar, junto ao :eanco_ do Estado de São Pa..ulu S.A., este n:::t 
'qualidade "de agente financeiro do Banco l'facional de Habitação, 
a seguinte operação de crédito: 

"A - Valor: CrS 3.931. 785.000,00 (correspondente a 
6.5'00.000 UPC de Cr$ 604,89, em julho/801; 

B- Prazos: 
1 - de 'Carência! 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 
E - Encargos: 
I - juros de: até 8% a.a. (até '7%-~ã.:a:~ BNR'I::f~f% a.a. 
Ag. Financeiro); 
2 - corre cão monetáfia: de acordo com a variação tri-
mestral dá ORTN (UPCl; . ~ 

3 - Taxa .de Administração do BNH: 1% do empréstimo; 

D - Garantia: 
vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Circubção 
de Mercadorias( ICMJ; 
E - Destinação dos recursos: 
implantação do Programa de Errà.dfcação da Sub-Hal;lita
ção - PROMORAR, do Programa de Financiamento de 
Lotes Urbanizados - PROFILURB e de programas comple
mentares do BNH." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravehnente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não de
vendo os seus encargos gerar maiores pressões na exe:cuç_ão orça-
mentária dos próximos exercícios. __ _ 

No Mérito, o empreendimento se enquadra nas ~armas opera
cionais do BNH e tem grande impacto sócio-económico para o Mu
nicípio em questão. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem- nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 158, DE 1980 
Autoi-izã a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a 

eleVar em Çr$ 3. 931. 785.000,00 (três bilhões, novecentos e 
trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Arl. 1.0 É a Prefeitura Municipal de São Paulo (SPl, nos ter-
mos do ar\, 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de .outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3. 931.785.000,00 (\rêõ 
bilhões, novecentos e trinta e um milhões,_ setecentos e oitenta f.' 
cinco m.ll cruzeiros) o montante de sua dívida consolidad:::t interna, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
ao Banco do E-Stado de São Paulo S.A .. este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional de Habitação, destinado à implanta
çãa do PROMORAR, do PRO~'ILURB e de programas complemen
tares_ do BNH, naquele Município, obedecidas as condições adrni~ 
tidas pelo Banco .Central do Brasil, no respe·c-tivo pro_cesso. 

Art. 2.0 Está Resolução entra. em vigor na data de sua pu· 
bllcação, 

Sala das Comissões, 26 de novembro~ de 1980. -~- Teotônio Vi
lela, Presidente -Orestes Quércia, Relator -.José Richa - HeiVÍ· 
dio Nunes - BeriiJardi~o Viana - Roberto Satumino. 

PARECERES N.o' 1.188 E 1.189, DE 1980 

Sobra o Projeto de Resolução n.0 158, de 1980, da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo (SP) a elevar em CrS 3.931. 785.000,00 (três 
~6es, novecentos _e .trinta. e um- milhões, setecentos_ e 

·oitenta e cinco mil CrUzeiros) o mon.tante de sua dívjda 
consolidada." 

PARECER N.0 1.188, DE 1980 
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O presente P.rojeto de Resolução, da comissão de Economia do 
Senado Fe(J.eral, como ·conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 267/80, :;utoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 3.931.785.000,00 (três bi- ~ 
Ihões novecentos e. trinta e um milhões, sete.:::entos e oitenta e cin
co mil cruzeiros), d~stlnado a financiar a implantação do PROMO
RAR, do PROFILURB e de programas complementares do BNH, 
naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos ·do preceituado no art. 2Y 
da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n. 0 62, de 1975, também do Senado FederaL 

No mérito, a Comissão de. Economia examinoU e u·onsiderou o 
pleito viável técnico e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

_Há a re_ssal~ar_ que a oneração se ·acha devidamente autorizada 
pela Lei n.0 9.092, de 7-7-80. · 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 

~~r~0:~~~~.a~f:i~~~:ç~esn~~~~i~~c~:f~~:!~i~t~P}~:o~~~et ~Eé~~e~ 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. . __ . . 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - ~Ioysio Chaves, .. 
Presidente, em exercício- Murilo Badaró, Relator- Orestes Quér
cia- Aderbal J'ure:ma - Moacyr Dalla - Franco Montoro - João 
Calmon - Raimundo Parente - Bernardino Viana. 

PAREOER N.0 1.189, DE 1980 

_Da Comissão de .1\[unicípjos 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão .âe Economia do 
Senado Federal 1 que autoriza à Prefeitura Municipal de São Paulo 
!SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 3. 931.785.000,00 (três 
bilhões, novecentos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e 
cin'Co mil cruzeiros), destinado a financiar a implantação do 
PROMORAR, do PROFILURB e de programas complementares do 
BNH naquele Município. 

A Comissão de ConstitU.iÇão:e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto -aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 

No mérito, a matéria é merec_edora do nosso acolhimento, visto 
ser de repercussão positiva para o municiplo em questão. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das comissões, 26 de novembro de 1980 _ - Orestes Qué:r· 

cia, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Jutahy 1\Iagalhii.es
Lenoir Vargas- Raimwtdo Parente- Murllo Badaró- José Sar-
ney - Moaqyr Dalla - Almir Pinto. 
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PARECER N.0 1.190, DE 1980 

Da Comissão de .Economia. Sobre: a _1\lensagem. n.o 276, 
de 1980 <_n.O 509, de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de úa.iamar- a élêvar· -em Cr$ 55.000.000,0U (cinqüenta e 
cinco milhões de cruzeiro-s) o montante de sua divida con
wlidada. · 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Nos termo.; do artigo <\Z, !tem VI, ãa Constituição, o Senhor 
PresJdente da República encaminha ao ex.ame do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Cajamar (sP), que objetiva con
tratar. junto a Caixa Econôm!ca do Estado de São Paulo S.A., a 
seguinte O!J€ração dc_crédiw: 

"Características da. operação: 
A- Valor: 
Cr$ 55.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 
2 - de amortização: 
Cr$ 20.000.000,00 em 36 meses; 
Cr$ 3ó.OOO.OOO,OO •em 120 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 12% a.a.; 
2 - correção monetária: pela vartação ~m.ual das ORTN 
(UP!C); 

D- Garantia: 

vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Circulação 
d< Mercadorias CICMl; 
E -- Destinação dos recursos: 

construção de um ginásio de esportes, pavimentação e ilu
minaçâo pública, na;qu:ela cidade.'' 

o Conselho M_on_etârio Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viáve~, não 
devendo os seus encargos- gerar maiores pressões na execução or
çamentária dos próximos exercicios. 

No mérito o empreendimento se e!J..Q.uadra nas diretrizes e 
objetivos do Piano Nacional de Ha_b:Lt.ação, no tocante ao rea:pare
lhamento das pequenas e médias cidades. 

Ante o eXipo.s.to, acci.hemos a mensagem nos termos do se
guinte: 

PROJETO DE R!ESOLUÇAO N.0 L'i9, DE 1980 

Auto-riza a Prefeitu1·a Municipal de cajamar (SP) a 
elevar em Cr$ 55.00a.ooo,oo (cinqüenta e cinco milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

o Senado Flederal resolve: 
Mt. Lo :2 a Prefeitura Municipa1 de Gajamar, Estado de São 

Paulo autorizad::J.. a elevar, temporariamente, os parã.metros fi
xados1 pelos itens I, II e lLl dó artigõ ·2p da Re.soluçfuo n.0 62, de 
Jg75, modMicada pela. de n,o ~3. de h,76, amhru; do Sen~do Fe
deral a fim de que pDssa realizar uma operaçao de credLto no 
va.or' de Cr$ óó.OOO.O.Ou,GO (cinqüenta e cinco mllhéie~ de cruzei
ms) junto à Caixa Económica do Estado ãe São PaUio S.A., des
tinado à c()nstruçã.o de um ginásio de esportes, pavim~ntação e 
iLuminação pública, naquele Municipio, o)JedeGidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na d~:ta de sua pu-:
blicação. 

sala das Comissões, 26 de rwvembro de 1580. ~ Tootônio Vile)a, 
Presidente - Orestes Quércià, Relator - José Richa - Ilelvídio 
Nunes - Bernardino Viana - ~berto Saturnino. 

PARECERES N.0 s 1.191 E 1.192, DE 19$ 
Sobre o Projeto de Resolução n.o 159, de 1980, da Co

missão de Economia, que "autoriza a. Prefeitura Municipal 
de Cajamar a elevar em Cr$ 55.000.000,00 (cinqüenta e 
cinco milbõe,.c; de cruzeil'os) o montante de s~a :dívida con-
solidada. -

PARECER N.0 1.191, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
o pres,ente Proj~to de Resolução, da Co~são de Economia 

do senado Federal, como co:n:clu.são de seu pa:recer sobre a Men-_ 

sagem n.o 27~/80. autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) 
a Contra:tar emDréstimo no valor de Cr$- 5õ.OO.O.OOO,OO (cinqüenta e 
cincu milhões de cruzeiros) destinado a financiar a construção de 
um ginásio de esportes e obras de pavimentação e iluminação 
pública, na.que :e JM.unicípio. 

O pedido foi formUlado nos termos do_preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.O 93, d" 1976, do Senado Federal, Implicando, por 
conseguinte, a: não observância dos llmi~ fixados no- artigo 2.0 
da Resolução n.0 62, de 1975, também do S:enado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia_ ~aminou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo :pelo presente 
Projeto de Resolução. E através da Le_i n.0 433, de 1.0 -7-80, a mu
niclpalidad€ se -acha autorizada a contratar a operação em te!a. 

Em_ faCe ao· eXposto, ve_ri!lca-se que a prÓposição foi elaborad·a 
consoante as pr-escrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por l.5so, o nosso encaminhamento· fa:vorável, •no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
leglslatiYa. 

Sala das Comissões. 26 de novemb-ro cl.e 1930. -:- _Aloysio C,haves, 
Presidente, ei_n exercicio - i\iurilo ,B.a.daró, Rela.tor - Orestes 
Quércia -~ Aderbal Jurema ~ Moacyr Dalla - Franco Montoro 
- -doão Calmon - Raimundo Parente - Ben1ardino Viana. 

PARECER N.0 1.192, DE 1980 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Sob exame, Projeto c1e Resolução .da Comissão de $;conomia do 
Senado Federal que autoriza a Pref-eitura: Municipal de C.ajama·r 
a contratar emPréstimo no vahJr de GrS 5t5.000.COO,OD (cinqüen.ta 
e cinco llliillões de cruzeh"<JS) dest.inado a financiar a constr'Ução 
de um ·ginásio de esportes e obras de infra-estrutura urba-na, na:
quele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de ®-nStitucionalidade, 
juridicidade e té<lnica legislativa. 

No mérito, a matéria é marecedora: de nosso aco!himento, até 
mesmo porque os empreendimentos a serem financiados pela pre
sente autonzaç.ào-.sao de grande repercussão s6cio-eeonõmica para 
o ~unicípio em tela. 

Em fa'Ce ao exposto, somos pela aprovação do Projeto. 
Sal~ das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér

~ia, Presidente, em.. exercicio - Raimundo Parente, Relator -
Moacyr Dalla - Almir Pinto - Morilo Badaró - José Sarney -
Jutahy Magalhães - Lenolr Vargas - Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s 1.193, 1.194 E 1.195, DE 1980 

PARECER N.0 1.1::3, DE 1980 

Da Comi~-ão de Econ~mia. Sobre a i\-lensagenL n.0 

277, de 1980 (n.0 510, de 1980, na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em CrS 
75.448. 892,00 (setenta e cinco milhiies. quatrocentos e 
quarenta e oito mil, oitocentos e n()venta e dois cruzeiros) 
o montante de sua dívida con...c:olidada. 

Re!ator: Senador Bernardino Viana 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, ·O Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Fedexal 
pleito da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), que 
objetiva contr:>tar, junto ao Banco do Estado da Para!ba S.A., este 
na qual~~d·ade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
Ç'ão; a··s·egulnte operaç·ão de crédito: 

"Características da operação : 

A - Valor: Cr$ 75.448.892,00 (correspondente a. 138.023 
UPC de Cr$ 546,64, em -a;bril de 1980. 
B- Prazos: 
1 - de carência: 3,6 meses; 
2 - de amortização: 240 meses. 
C- Erumrgos: 

1 - juros de 2% a.a.; 
2- taxa de administração: 1% sobre o valor de cada de
sembolso; 
3 - col'1:eção monetária: idêntica à variação trimeEtral 
das ORTNs (UPC). 

D - Garantia: vinculação de quotas d<> Imposto sobre Cir
culação de Me.rcadorias (ICM) . 

E ~ Destinação dos recursos: aplicação em saneamento, 
transportes, educação, saúde, habitação e iluminação, bem 
como Dutras atividades sóclo-eoonõmicas." 
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O Conselho Monetário Naciónal pronunciou-se favoravelrr .. en-
1.E.· ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não 
devendo os :::eus encargos gerar maiores pressões na -ex-ecução or
' amen tária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadiã: em cãsos aná1ogos 
que têm merecido a acolhtda da oasa, até mesmo porque eles re
vestem-se de caráter reprodutivo. 

P. .. nte o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do .se
q:; . .ünt.e 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 f60, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 

(PB) a elevar em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco mi
lhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e oitccentos e 
noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefa!tura Municipal de Campina Grande (PB), 

JiÇ3 termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubrc éle 
1976, do senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 75.448.892,00 
l set-en~t.~, e cinco milhões, quatrocentos e qua-;enta ·e oito mil ·e citO·
centos e noventa e dois cruz.eiros) o mont_ante de sua divida con
solidada interna, a fim de que possa c-ontratar um empré-3timo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na 
qualidad·e de agente financeiro do Banco Nacional d-:t Hab;t.a~§o, 
~op.;;"'-.'inado à_apllcação em _§aneamento, transportes, ·educação, .sáú
a·e, habirt,açao e numJnaçao, bem como outras atividades sócio
ec.cn0micas naquele município, obedecidas as cond~ções admitidas 
•pelo Banco Ozntral do Brasil, no r.es;pectivo processo. 

. A:st. 2.0 . Esta Re~olução entra em vigor na data de sua pu
bJ,•.c·açao. 

Aala das COmissões, 26- de novembro de 1980_. - Teotônio Vilela., 
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Orestes Quércia - José 
Richa - Roberto Saturnino - José Lins. 

P,\RECERES N.•s 1.194 E 1.195, DE 1980 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 160, de 1980, da Co

mi:::sã.o de Economia, que t'Aotoraa a Prefeitw·a 1\-Iunicipal 
d~ Campina G:rande (PB) ?.. elevar em CrS 75.448.892,r.O 
f!?etenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito 
milr oitocentos e noventa c dois Cl'Uze-iros) o m-ontante de 
sua dívida conso-lidada. 

PARECER N.0 1.194, DE 1989 

Da Comissão- de Constituição e Justiça 
R1:-Iatol': Senador Mur:ilo Badaró 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economi-a 
do Senado F~ederal, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.0 277/80, _ autor1za a Prefeitura Murlicipal de Campin?.. 
Grande (PB) a contra•tar em1préstimo no valor d-e Cr$ 75. 4.4.8. 8P2,C\; 
Ctetentz. .e cinco milh~es, quatrocent.os e quarent-a -a oito mil1 cno
cento.s e :noventa e .i·::ns cruzeiros) destinado a divar.sa.s at;vids.de·"'i 
s~.c:c-econêr.alcas, naquele município. 

O pedido foi formulado nos termos do prec·eituad{) ~1CJ a' t. 
2.0 da Resol_ução n.0 93, de 1-976, do Senado F·.ederal, lmplican:'lo, 
r·.or consegu.:nte a não observância dos limites fi::-rad-os no ·a~·t. 2.::~ 
na Rzsolução n.0 6.2, de 197·5, tainbém do Senado Feder~l. 

No mérito, a Com~.ssão de Ec,:.nomía_ exam:r.ou _e cons!de'!"'ou 
•J pl-eito viável t-écnica e financeirameilte, concluindo .pelo pres·<:n
te Projleto de Resolução. E através da Lei n.o 584, de 2-5-80, a mu
mcupal· dade re encontra devidamente •autorizada :21. cont::.?ir o ·3m
préstimo. 

Em face ao exposto, venifica-se que a pmposiç-ão foi elabora.~:.::t 
consoant-e as prescrições legais e regimentais aplicé.veis à espé::';i-2 
~Hs.l·ec·endo, por isso, o nosso encaminhamento favorável. n0 q11e 
tang.e aos a9pectos de con.stituc'onalidade, ,iur'dicidad.e ·e téc!lica 
legislativa. 

S:?.la das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Alc.ysio Chave.'i, 
Pr-eF!d·ente em exercício - Murilo Badaró, Relator - O•est.e:; 
Quércia - Aderbal Jurema - Franco Montoro - Moacyr Dalla -
Raimundo Parente - Helvídio Nunes - Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.195, DE 1989 
Da Comissão de l\[unicípios 

Relator: Senador R-aimundo Parente 
Sob exame, Brojeto de Resolução da _Comissão de Economia 

(i9 eenado Federal, qu~ autoriza a Pr-efe~tura_ Mu!licipal de Cam
pma Grande (PB) a contratar empréstimo no valor de Cr$ .... 
75.448.892,CO (setenta e cinco rh~lhões, quatr.Qcento.s e quarenta 
~: o:to mil. oitocentos e noventa e dois cr_uz·eh·c.s) c!e.:r~inados a f~
nanciar d1versas atividades sócio-econômkas, nz.quele Municip·o. 

P .. Comissão de Constituição e JusVça pronunciou-s•e favora
velmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
: l rritiicidade e técnica legislativa. 

No mérito, a prQ1)0sição é merecedora do r:. osso ac-olhim·en to. 
em virtude do grande al-cance sócio-económico para o mur.."cip:o 
· •. "il questão. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Oreste:.-o Qu~r
t.ia, F'rc:üdent.e, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Ju
tahy 1\-lagalhães- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema - Murilo Ba
ctaró --José Sarney - 1\:f:oacyr Dana ~- Alm.ir P).nto. 

PARECERES N•s 1.196, 1,197 E 1.198, DE 1980 
PARECER N.o 1.196, DE 1980 

Da CQmissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 286, 
de 1980 (n.0 519/80, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Ja.careí (SFl <2 elevar em ....... . 
Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e se
tenta e seis mil, novecentos cruzeiros ·e. vinte e seis cen
tavos) o montante de sua divida consolidada interna. 

Relator: Senador Orestes Quérci3. 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 

Senado ·Federal (art. 42, item IV, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefe-itura Municipal de Jacareí (SP) autori
zadij. a elevar em Cr$ 36.676.900-,26 (trinta e seis milhões, seiscen
tos e setenta e .sei.s mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centa
vos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica do E..stado 
de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à execução d·e obras de infra
estrutura e equipamentos comunitários do Programa FINC/FINEC, 
naquele município, com as seguintes condições gerais: 

"A - Valor: Or$ 36.676.900,2$ (correspondente a 60.634 
UPO de Cr$ 604,89, em julho/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amm·tização: 216 meses; 

C- Encargos: 
1 - juros de: até 8% a.a. (até 7% a.a BNH; 1% a.a. 

Agente Financeiro); 
2 - correção monetária: de acordo com a variação tri
mestral da ORTN (UPOJ; 

D --Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto so
bre a Circulação de Mercadorias iiCMJ ; 
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura e equipamentos comunitários, do programa FINC/ 
FINEC, naquele Município." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo ôrgão financiador, 
a operação de crédito sob exame é viável económica ·e financei
ramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.0 1. 933, de 23 de novembro de 1979, autorizadora da 
operação; 

b) Exposição de Motivos .<Em n.o 262/80) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Ex._rno Senhor. )?residente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favorave~inehte ao pl·eito. formulado con
forme o art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal; e 

C) P-arecer do Banco Ce.:dtral do Brasil - Departamento de 
Operações com Titules e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

5. Trata-se de uma operação extralimite, que, por forca dax 
disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 1976, não 
se aplicam os limites (itens I, II e Illl, fixados no art. 2.0 da 
Resolução n.O 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados provêm do Bancu Nacional da 
Habitação. 

6. Atendidas __ as exigências das normas vigentes e as disposi
ções do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da pre
sente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.0 161, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura MWlioopal de Jacareí <SP) a. 
elevar em Cr$ 36.676.!W0,26 <trinta e seis milhões, seis
centos e setenta e seis mil, novecento-s cruzeiros e vinte e 
seis centavos) o montante de sua dívida consolidada in· 
terna, 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ~ a Prefeitura Municipal de .racareí, Estado de São 

Paulo, nos termos do- art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976~ do SenadO Federal, autorizaâa a !elevar em ............ . 
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Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões. seiscentos e setenta e seis 
mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos) o mont~nte de 
sua dívida consolidada interna~ a fim de que possa eontratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estact.a de 
São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financ.elrç do ;B.anco 
Nacional da Habitação, destinado à execução de obr~ de infra
estrutura e equipamentos comunitários, do Programa FINC{FINEC, 
naquele MurucJplo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Teotõni<> Vi
lela, Presidente - Orestes Quércia, Relator - José Richa - Hel
vídio Nunes- Bernardino Viana - Roberto Saturnino. 

PARECERES N.•s 1.197 E 1.198, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro 
jeto de Resolução n.0 161, de 198C, da Comissão de Econo
mia, que 'tautoriza a Prefeitura Municipal de .Jacareí (SP) 
a elevar em Cr$ 36.676.9110,26 (trinta e seis milhões, seis
centos e setenta e seis mil, novecentos crw:eiros e vinte e 
seis centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna". 

PARECER N.0 1.197, DE 1980 
Da ComiSsão de Constituição e .Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

A Comls,são de Economia apresenta projeto de resoluç.?.o que 
autoriza a. Prefeitura Municipal de Ja_careí, Estado de São Paulo, 
nos t-ermos do art. 2.0 da Rsolução n.0 93, de 11 de outnhro de 
1976, d-o Senado Federal. a elevar e!ll Cr$ 36.676.900,26 <trinta e 
seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros 
e vinte e seis centavos) o montante- de sua divicL:'l consolidada in
~erna, a- fim de que possa contratar um empréstimo junto à Cah:n 
Econômlca do Estado de São Paulo S.A., ·esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitacã'J. destinado â. 
execucão de obras de infra-e~_trutura e equipaméntos comunitá
rios. do Programa FINC!FINEC, naquele município. 

2. A operação está amparada pelO disposto no art. 2.o_ da 
Eesolução n.• 93, de 1976 (alterou a Ees<>luçãd n." 62, de 1975!, 
pois, os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habita
ção, e, dessa forma, considerada extralimite. 

Anexo ao proc·ess.ado, encontram-se: 

a) Lei n.0 1.933, de 23 de novembro de 1979, autorizadora da 
operação; 

b) 'Exposição de Motivos do Senhor -Ministro de E.stado da 
·Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da Repú-
blica; - ------

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 

d) Parecer da Dlretoria do Banco Central do Bras.U, pelo en
caminhamento ao Conselho Monetário Nacional, e, posteriormen
te, à Presidência da República e ao_-senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o dispos.to no art. 42, 
item VI, da Constituição; atendeu _as norm.ac:; leg-g_is (Resoluçõe3 
n.os 62. de 1975 e 93, de 1976), e o estabelecido no Regimento In
terno (art. 106, item II). 

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

Sala das Comissões, 26 novembro de 1980._ - Aloysio Cbaves, 
Presidente, em exercício - 1Vlurilo __ Badaró, ~elator - Orestes ,. 
Quércia- Aderbal Jurema- Moacyr Dalla- ~nc~ 1\llontorQ
João Ca.Imon - Raimundo Parente - Bernardmo Vmna. 

PARECER N.0 1.1~8, DE 1980 

Rela to r: Senador Almir Pinto 
A comissão de Economia, como conclusão de seu ,parecer sobre 

a Mensagem n. 0 286, de 1980 do Senhor Presidente de; Eepública, 
apresentou prdjeto de resolução "que autoriza a Prefeitura M~ni
clpal de Jacareí, Estado de São Paulo, nos ter~mos do. art. 2.0 da 
Resolucão n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fejeral a 
elevar-em Cr$ 36.676.900,26 C trinta e seis milhões, seiscentos e 
.setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e. s.eis centav-os) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econó
mica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução 
de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, do Pl'O
grama FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo". 

• 2. Na forma do art. 2~0 , item IV, da Resolução_ n.o 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações 

de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais municípios .sejam parte interessada, dev·crão merecer es
tudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta e:stá relacionado com os Programas 
FINC/FINEC, do Eanco Nacional da Habitação, com recursos re
paSSadOs através da Caixa -Econômica de São Paulo S.A. 

Pelas razões expostas, somos pela ~rovação do projeto de 
resolução de autoria da Comissão de E~onomia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér~ 
cia, Presidente, em exercício - Almir Pinto, Relator - Jutahy 
Magalhães - Lenoir Vargas - Raimund-o; Parente - Aderbal lu
rema - 1\[urHo Badaró - José Sa.rney - Moacyr Dz.lla. 

PARECERES Nos 1.199, 1.200 E 1.201, DE 1980 

PAREOER N.0 1.199, DE 1980 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n.0 289, de 1980 (n.0 522/80 na ori
gem}, do Senhor Presidente da. ·República,. propondo ao Se
nado Federal seja autorizado o Governo do 'Estado do Ma
ra_nh~ a. elevar em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove 
~oes, novecentos e noventa. e nove mil, oitocentos e 
tnnta e oito cruzeiros e vinte e um centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Relato-r: Senador José Lins 

O Senhor PresicieD.te da República. encami.nha ao exame do 
Sem;do Fed-eral (art. 42, item V·I, da Constituição), proposta no 
sent1cJo de que SeJa o Governo do Estado do Maranhão autorizado 
a elevar em Cr$ 119 .. 999. 838,21 (cento e dezenove milhões, novecen
!,.os e noventa e nove mil, oitocentos e .trinta e oito cruzeiros e vin
te e um centavos) o montante de sua divida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar emprést1m.o junto ao Banco d•a Ama
zôn~a S.A., este na qualidad-e de admlnistrador do FUndo de De
senvolvimento Urbano da Amazônia - FUNDURBANO. destinado 
à execução de obras de infra-estrutura urb-ana em São Luis (MA), 
operação que teria as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 119.999.938,21 (correspondente a ..... . 
245.987 UPC de Cr$ 487,83, em janelro/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 
2 - de ·amortizil.ção: 96 meses: 
C- Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
~ - comissão de 2% sobre o valor do crédito; 

3 - taxa de administração de 1% ~obre os desembolsos; 

4- -- correção ~onetária: oonfornÍe variação trimestral 
das OETN (UPC); 

D - Garantia: v.l.nculação -de 10% ,da receita proveniente 
do ImPQ.Sto sobre a Circulação de Mercadorias CICMl ; 

E-- Destinação dos recursos: execu:ção de obras de infra
estrutura urbana em São Luis (MÁ)." 

2. Segundo o parecer apresentado pel'o órgão financiador, a 
operação de ·crédito sob exame é viável económica e financeira
mente. 

3. O proéesso é acomparlhado -dos .seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.0 4.169, de 2 de junho de 1980, autorizadora da ope
ração; 

b) El<!JO",!<;áo de Motivos (EM n.• 281/80) do Senhor Ministro 
de Estado da Farenda ao Exm.0 Senhor Presidente da Eepúb!ica, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado con
forme o art. 2.0 da R.e.solução n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do :Brasil - D€1Jartamento de 
Operações com Titulas e Valores Mobiliários, favorável ao pleito . 

4. Trata-se dé uma operação extralimite, que, por força das 
disposições contidas rw art. 2.0 da Eesolução ·n.0 93, de 1976, não se 
aplicam os 1!mites - (Itens I, n e III) - fixados no art. 2.0 da 
R.esolução n.0 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista 
que os recursos a serem repassados rprovêm do Fundo de Desen
volvimento Urbano da Amazônia - FUNDURBANO. 

5. Atendidas as exigênci-as das normSrS vigentes e as dis
posições do Eegimento Interno, conclu!rnos pelo acolhlmento da. 
presente mensagem, ria. forma do seguinte 
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PROJETO DE RESOIJUÇAO N.o 182,· DE· 1980 

~t<irlza o Governo 'do Estado do Maranhão a elevar 
em Cr$119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, llovecen
tos e noventa. e nove núl, oitocentos e trinta e oito cru
zeiros e vl:ll*" e um oentava:sJ o montante de sua divida 
consolidada l:llterna. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do 

.art. 2.0 da Resolução n.0 93, ·de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 119 .W9 .838,21 (cento e deze
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trin
ta e oito cruzeiros e vl:llte e um centavo) o montante de sua divida 
consolidada interna, a fim de que -possa contratar um empréstimo 
de .igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na quali
dade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da 
Amazônia - FiUNDURBANO. destinado a execução de obras de 
"fra-estrutura urbana. em São Luis (•MAJ, obedecidas as condi

ções admitidas pelo Banco central do Bras!l, no resp<,étivo pro-
c~. . 

_ A-rt. 2.0 Esta Re?Oluçã.o entra e_m vigor na data de sua publi-
caçao. · - -

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Teotónio Vilela, 
Presldente - José Lins, Rela•tor - José Richa - Bernardino Viana 
- Orestes Quércia - Roberto Saturnino. 

PARECERES N.os 1.200 E 1.201, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n.• 162, de 1980, da Co
missão de Economia qq.e "autoriza. o Governo do Estado do 
Maranhão a. elevar em Cr$ 119. 999.838,21 (cento e deze
nove milhões, novecentos e noventa. e nove mil, oitocentos 
e trinta e oito cruzeiros e vinte e um """tavos) o montan-
te de sua díVida. oonsolidada intem.a..". · 

PARECER N.0 1.200, DE 1980 

Da C<>missã.O de C<lnstituição e Justiça 

Relator: Senador Muri1o Ba.daró 

_ Apresentado pela Comissão de Eccinomla o Projeto de Rezolu
çao em exame autoriza o Governo d<f Estado do Maranhão, nos 
termos do art. 2.0 da Resolução ri.U 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a eleva.r em Cr$ 119.999.838,21 (cento e deze
nove milhões, novecentos e noventa "e ·nove mil, oitocentoS e trinta 
e oito cruzeiros e vl:llte e um centavos) o montante de sua divida 
coru;olidada int;erna, a fim de que possa contratar uin empréstimo 
junto ao Banco da Amazónia S.A., este na qualidade de adminis
trador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônia -
FUNDURBANO - destinado à execução de obras de infra-lestrutu
ra urbana, em São Luis (MA). 

2 . A operação está de acordo com o disposto no art. 2.0 da . 
Resolução n.O 9~, de 1-976 (alterou a Resolução n.0 62. de 1975), 
pois. os recursos serão provenientes do FliNDURBANO,, e, dessa 
forma, considerada erlrallmite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 

a) Lei n.0 4.189, de 2 d~ junho tle 19.80, au_torlza.dora da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos do"SenhOi' MinistrO' de Estado da 
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente dà Repú
blica; 

c) parecer do conselho MOnetário Nacional, favorável; 

d) parecer da Diretoria do Banco central do Brasil pelo en
~aminhamento ao COnselho Monetário Nacional e, posteÍ.iormente 
à Presidência da República e ao Senado Federal . ' 

4. ~ a ressaltar que 9 proJeto obedeCeu o disposto no art. 
4!, item ·YI, da Oonstitt!lção; atlj!lij~Jl as :qqrmi!S ~ga.J~. (Resolu
çoes n.'*' 62, de m75, e 93; de; 197g) ,' e, ainda, o esta:blifuc\l<td n9 ~e-
glmento Interno (art. 106, item II). · 

5-. Ante o eXlpOSto, opin':amos no sentido <ta normal tramita
ção da matéria, uma vez que constitucional e juridica. 

Sala das COnU.ssões, 26 dé novembro de 1980. -c Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício- Murilo Bada.ró~ Relator - Orestes Quér
cia - Aderbal Jurema - F'raiJ.oo. Montoro - Joio Clllmon - Rai
mundo Parente -Bernardino Viana. 

PARECER N.O 1.201, DE 1980 

Da C<>~ de Mtmieípios 
Relator: Senador Jutahy Magalhães 
A Comissão de Economia, como conclus~ de .se;\1. parecer sobrê 

a Mensagem n.0 289, de 1g8o, do Senhor Presldénte da Repúbl!ea, 

apresentou Projeto de Rerolução que pelo ·.seu. art. 1.0 fica "o Oo
Y·erno do Estado do Maranhão, nos termos do art. 2.0 da Resolução 
n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal. autorizado 
a televar em Cr$ 119.99'9.8318,21 (cento e dezenove milhões, nove
centos e noventa e noVe mil, oitocentos e tr.-'.nta e oito cruzeiros 
e vinte e um centavos) o montante de sua divida consol1dada in
terna, a fim de que -possa contratar um empréstimo de Igual va
lor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na qual!dade de admi
nistrador do. Fundo de Desenvolvim-ento Urbano da Amazônia -
FUNDUR!BANO de&tinado à exeçução de obras de Infra-estrutura 
urbana em São Luis (MA), obed.~cldas as condições admnidas pelo 
Banco Central do Brasil, no re.sJ'>eetivo proces..<o. 

2. Na forma do art. 2.0, itfm IV, da Rerolução n.O 132, de 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações 
de crédito internas e externas, de qualquer naJt.ureza, em que um 
ou ~ai.s municípios sejam parte interessada, deverão moe!'ecer -estu
do e pa.recer desta Comissão. 

O Projeto em pauta está relacionado com a execução de obras 
de infra-estrutura na Oidade de São Luís (MAl. 

Pelas. razões eXJpo.stas, sqmos pela a.provação do Projeto de 
Resolução de antórla da· Comissão de Economia, ora sob DOS!\0 
exame. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes 
Quércia, Presidente em exercício - Jutah.v Magalhães, Relator -
Lenoir Vargas - Raimundo P......,.te - Aderbal Jurema - Murilo 
Ba.daró - José Sa.rney - Moaeyr Dalla - Almlr Pl:llto. 

PARECERES N•s 1.202, 1.203 E 1.204, DE 1980 

PARECER iN.0 1.20!, DE 1980 

Da Comissão de Economia. !Sobre a. Mensagem n. 0 290, 
de 1980 (n.0 523(80 na origem), do Senhor Presidente lila 
Rcpúbl!ca, propondo ao Senado Federal seja autorizado o 
Governo do Estado da Paraíba a elevar ""' ...... , .... . 
Cr$ 77.433.000,00 (setenta e ...,te milhões, quatrooenflos e 
trinta e três mil cruzeiros), o montante de sua. dívida. con
solidada interna. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constltuição), pr(}IJ<)Sta no 
sentido de que seja o Governo do Estado <la. Pa>raába autorizado 
a elevar em Cr$ 77 .433.000,0G (setenta e sete milhões qurutrocentos 
e trinta e três mil cruzeiros) o montante de sua cÍLvida C'Onsoli
dada Interna, a fim de que possã. contratar empréstimo junto ao 
Ba:neo do Noroeste do Brasll S.A., este na qualidade de admin!B
t~ador do Fundo de •Desen volvimento Ul1l>ano dO Nordeste -
FUNDlJEBANO destinado a complementar recursos pam a. execução 
de obras de can_aUzação do Riacho Estreito, na cidade de Souza 
(PB) com as s.eguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 77.433.000,00 

(correspondente a 128.911,70 UPC de Cr$ 604,89, em ju
Iho/61)); 

B ~ J>.razos: 

1 - de carência: 24 meses; 
2 - tle amortização: 98 meses; 
C - Eucargos: 
1- juros de '10% a. a.; 
2 - rorreção monetáoria: de -aoordo c001 a ~a.ç.ão trl
mestm! das OR.'IlN (UPCJ; 

3 - taxa de administração: 1% sobre o valor d!' .clldll> de
sembolso; 
D - Garantia: vinculação de quotas oo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (liOM); 

E - Destinação dos recursos: complem>entar reeursos des
tinados à execução das obras de cana:Uzação do Rla'Cho 
Estreito, na cidade de. SOuza ('PBJ ." 

2. Segundo o parecer apre ... ntado pelo órgão nnanciador, a 
O![>eração d~ crédito sob eJOame é "vlá.vel econômica e f!nanceira
,mente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n.O 4.142, de 27 de malo de 19180, autorizadora da ope
ração; 

b) Exposição de MotLvos (Ell\ol n.o 279/80) do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, oo aprecia:r a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, promulgado con
iforme o art. 2.0 da Res. n.O 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações eoon Titulos de V"'lores Mobillários, !a•orável ao pleito. 
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4. Trata:-se de uma operação extralimite, que, por força das 
disposições contidas no art. 2.0 daRes. n;o 93 de 1976, não se apli
crun os limites - (itens I, II ê m) -, fixados no art. 2.o da R'es. 
n.O 62, de 19,75, ambas do senado Fe.d-eral, haja vista que os re
cursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Hrubi-
tação. · 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e "-" dl&posl
ções do Regimento Interno, eonclulmos pelo acolhimento da pre
sente Mensagem, na. forma d<> seguinte 

BROJETO DE !RESO!LUÇAO N.0 163, DIE 1~80 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a. elevar em. 
Ur$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e 
.ttinta e três mil cruzeiros), <t montante de sua. dÍvida con
solidad:a interna.. 

O Senado Federal reso1v,e: 
<Art. 1.0 J!: o Governo do Estado da Paralba, nos termos do ar

tigo z.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado 
Federal, a,uto:r:lzado a eleva,r em Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete 
mlihões, quatrocentos e t:r:Inta e três mil cruzeiros), o montoote cte 
sua divida consolidada interna, a fim de que possa contraJtar um 
empréstimo de igual va:or, junto ao Banco do Nordeste ·do Brasil 
S.A., este na qualidade de_ administrador do Fundo de Desenvol
vimento Urbano do Nordeste - FU!NDURB~O destinado a com
plementar recursos para a execução de obras 'de canalização do 
:Riacho Estreito, na cidade de Souza (BB), obedecidas ,.. condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 Esta Resolução entl.":a em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Teotônio Vi
lela, Presidente - Bemro-dino Viana., Relator - Orestes Quér~ 
- José Richa- RGbet-to Saturnino - Luiz Cavalcante. 

P.<\RECERES N.0 s 1.203, E 1.204, DE 1980 
S<tbre o Pr<tjeto de Resolução n..0 163, de 1980, da Co

missão de Ec<tnomia que uautoriza. o Governo do Estado 
da Paraíba a elevar em Cr$ 77 . 433. 000,00 (setenta e sete 
milhões, quatrooentcs e trinta e três lllil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada intema.". 

PARECER N.0 1.203, DE 1980 
Da. Comissão de Constituição e .Justiça 

Relator: SenadGr 'Murllo Badaró 
Ap>esen ta do pela Comissão de Economia o Projeto de Reso

~ução em exame, autoriza o Governo do E&.tado da PSJraíba, nos 
temnos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 d.e outubro de 1976, 
do Senado Federal. a elevar em Cr$.77.433.000,00 (setenta e sete 
milhões. quatrocentos e trinta e três mil cruzeiro), o montante de 
sua divida consolidada interna, a fim de que possa contrata·r um 
emprêst!mo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qua::!dade de administrador do Fundo (!e Desenvolvimente> do Nor
deste - 1i1lJNDURBAJNO, destinado a cOI!líPlementar recursns para 
a exe·cução de obras de canalização do Riacho Estreito, na cidade 
de Souza (!1'(8). 

2. ~exo ao prooessado, encontram-se: 
a) !Lei n.0 4 .142, de 27 de maio d<> 1980, a:utor!zooora da ope-

ração; · 
b) Exposição de Motivos do Senhor :Wnlstro de Estado da 

-Fazenda, enca·minhando o pleito ao Senhor Pr.esi~ente da Repú
blica; 

c) parecer do Conselho Monetário Na:cional, favorável; 
d) parecer da Dlretoria do Banco Central do Brasil, pelo en

caminhamento ao Conselho Monetá:r:lo Nacional e, posteriormente, 
à Presidência da República e ao Senado Federal. 

3. Há a ressrutar que o projeto obedeceu o disposto no ar.t. 42, 
Item VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções 
n.os 62, de 1975 e 93, de 1976) e obedeceu o estabelecido no Regi-
mento Interno (art. 106, item ll). ·· 

4. A»te o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria uma vez que constitucional e jurídica. 

Slkl.a das Comissões, 26 de novem•bro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presiden-te em exercício --Murilo Ba.daró, Relator-~ Orestes Quér .. 
cia - Aderbal .Jurema. - Moa.cyr Dalla - Franco Montoro; - Rai~ 
mundo Parente - Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.204, DE 1980 

Da Comissão de ,Municípios 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre 
a Mensagem n.0 290, de 1980, de> Senhor PTesldente da RE1!>ública, 

a,presentou PTojeto de Resolução que auto:r:lza o Governo do Es
tado da, Paraiba, nos termos dQ art. 2." da Res. n.O 93, de 11 de 
outubro de 19'16, do Senado F&d·erai, a: elEvar em Cr$ 77.433.000,00 
(setenta e sete milhões, quatrocent_os e trinta e três mU cTUzeiros)., 
o montante de sua divida. consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um ;empréstimo de f.gual valor, junto ao Banco do Nor
deste do Brasil S.A., este na qualidacte de admln!strador do FUndo 
de Desenvolvimente> do Nordeste - FUNDUJRBAJNO, destinado a 
complementar r.ecursos para a execução de orbras de canalização 
do iR!~cho Estreito, na cidade de Souza (PB), obedeoldas as con
dições admitidas pe:o Banco Centr"'l do Brasil no respectii;"O pro
cesso. 

2. Na forma do art. 2.0 , item IV, da ResoLução n.o 132, de 197!1, 
do Senado Federal, as proposições que envolvam operações de 
crédito internas e externas, d>e qnalquer natureza, em que um ou 
mais municípios sejam parte interess{tda, de:v>Crão mereeer estudo 
e parecer desta Comissão. 

3. O Proj,eto em pauta está rela.clonado oom recursos prov~.;. 
n!entes do FUNDURBANO, administrado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. 

4. Belas ,razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 
Resolução de autoria: da Comissão de Economia, ora sob exame. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Orestes Quércia, 
Presidente em emrcício - .Jutahy Magalhães, Relator - Lenoir 
Vargas - Raimund<t Parente - Aderbal .Jurema - Murilo BadaJ:ó 
-José Sarney - .Moacyr Dalla- A!mir Pinto. 

PARECERES N•s 1.205, 1.206 E 1.207, DE 1980 

PARECER N.0 1.205, DE 1980 

Da. Comissão de Economia. Sabre a. Mensagem: n. & 292, 
de 1980, (n.• 525/80 na <>rigem), 'do !Senhor P.resitreo.te da 
República, pr<tpondo ao Senado Federal seja. autorizada. a 
Prefeitura. l'tlnnicipal de Britânia (GO) a elevar em Cr$ 
2.747.800,00 (dois milhões setecentos, e quarenta e ll"'!e 
mil e !Oitocentos cruzeiros:) o montante de sua dívida C!O'rl
solidada. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
o Senhor Pre.sidente da República encami:1;1ha a9 exame do Se

nado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sen
tido de que se,ja a P>afeltura Municipal de Britânia, Estooo de 
Goiás, autorizada a elevar em Cr$ 2. 747.800,00 0dois milhões, se
tecentos e quarenta e se-te mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida conoolidada int-erna, a fim d,e que possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social ~ 
FAS, destinado à construção de guias, meios-fios, rede de esgoto 
P!Uvial e aquisição de trator, tendo a operação, as seguintes con<li·· 
çoés gerais: 

"A- Valor: Cr$ 2.747.800,00 
B- Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 

2 - de amortização: lcO anos; 
C -Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária de 40% do índice de va:r:lação das 
OR'IIN; 
D - Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercado:r:las (ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: cónstrução d-e guias, meios
fi?", rede de esgoto pluvial e .,qu!sição de trator." 

2. segundo -o :p_arecer apresenta do pelo- órgão financiador a 
operação doe crédito so.b _exame .. é viável econômica e financeira
mente. 

3. O pr_ocesso é acompahhado dos seguintes elem·entos prin
cipais: 

a) !Lei n.0 18, de 28 de janeiro d.e 1980, autorizadora da ope
ração; 

b) Exposição de Motivos, (EM n." 27:!/80) do senhor M!nlstro 
de Estado da, Fazenda ae Ex.mo Senhor Presidente da República, 
comunicando que o COnselho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, manifestou-se favorav·elmente a-o pleito, fonnulado con
forme o art. 2.0 da Res. t1;0 93, de 1976, do Senado Fed<lra.l; e> 

c) par,ecer do Banco Central do Brasil - Departamento de 
Operações 'éO:IIl .. T:iti.zlos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de uma .operação extralimite, que, por força das 
disposições contidas no art. 2.0 daRes. n.0 00, de 1976, não se apli
cam os limites - (itens r, rr e m) -, fixados no art. 2.o da Res. 

n.o ~~ de uns, ambas do Senado Federal, haja vista que os recur
-aos a serem .repassados provêm do Fundo de Apoio ao DesenvolVi .. 
mento SOCial - FJIS. 
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5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposi
ções <lo :!l.eglmento Interno, conclulmos pelo acolhimento da pre
sente m.ensagern, na f.Qrma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 164, DE 1·980 

Autoriza a Prefeitura !Municipal de Britânia (GO) a 
elevar em Cr$ 2. 747.800,00 (crois milhões, seteeentos e qua
renta e sete mil e oitooentos cruzeiros) o !IJlOntante de sUa. 
divida consolidada. interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.• Jii a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiás, 
nos termos do art. s.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 
1976, do senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2. 747.800,00 
(dois milhões, s-etecentos e quarenta e sete mil e oitocentos cru
zeiros) o montante de sua \líVIda consolidada Interna, a f!m de 
que possa contratar um empré:Stlmu ·cte Igual n1or, junto à C:alxa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ~ Desenvolvimento SOcial - FAS, destinado à cons
trução de gulas, meios-fios, rede de esgoto pluvial e aquisição de 
trator, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do 
Brasil, no respectivo processo. 

·bll~i;):!1;0 ,i!Jta.-.;aesoluç~ entra em vi11o.r. na data de sua pu-

Shla das ComLssões, 26 de novembro de 1930. - Teotónio Vi
lela, Presidente - Lenoir Vargas, :!l.elator - José Richa. - Ber
n..roinD Vi3ina - Orestes Quércla - Roberto Satuminn - Lui:d 
cavalcant.e. 

PAIBJOOERES N.~•,l,.206-iE. 1.207, iDF; 1980 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 164, de t1980, da Co

missãO de Economia. que "au~ a ·~feitura. Mu:niclpal 
'iíe !Brltâri.la (GO) ·,. ~....a.r·emi Or$'2.747.800,041" (dols'!IDi
lhões, seteeentos e quarimta e sete mil te oi-t... crmoei
ros~ o m<mtante de sua. dívida consolidada. 

PABECER N.o!l.206, iDE 1980 
Da Comissão. de Constituição e Justi9a 

Relator: Senador Murilo Ba.daró 
O Projeto de Resolução em exame, de autoria da Com!.ssão de 

]l:eonontia, autoriza a ~refe!tura Muni.c!pal de ,Britânia, Esta<!<> de 
tr<>lã.s, t!oi; tê\'mtis db art. 2.0 da Reso>ução ·n;o· 911, de 11 dê outu
o(o.de 1976, dô senado Federal, a e!~ Cr$ 2.747.800,00 (do!.s 
·milhões, setecentos e quarenta e sete m!l e oitocentos cruzeiros) .o 
montante de sua dívida conso!ldada interna, a fim de que possa 
ooritratar um empréstimo junto à oaJ.xa Econômlca Federal, com 
reCursos do Fundo de Apolo ao DeSe1lvolv!mento SOcial - lMS, 
destinado à construcão de gulas, meios41os, rede de esgoto pluvial 
e ,aquisição de tratar para aquela munlclpalldad!e. 

2. A operação estã de acordo com o disposto no art. 2. o. da 
Resolução n.0 93, de 1976 - (alterou a Resolu~ão n.• 62, de 1975) 
-, po!.s os recurso.s serão provenientes do Fundo de Apolo ao De
s.envo!Vlmento SOcial - JMS, e, dessa foTma, considerada extra-
Ilm!te. · · · 

3. Anex:o ao processado~ en:eonttam-se~ 
_ a) Lei n.0 18, de 28 de janeiro de ,1980, autorizadora. d~ra-

gao; - · 
b) Esposição de Motivos do Senhor M!n!.stro de Estado da Fa

zenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da Repúbllca; 
c) parecer do Conse}ho Mtmetário Nacional, favorável; 
d) parecer da D!retorla do Banco central do Bras!!, pelo en

caminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, 
à Presidência da República e ao Senado Federal. 

Há a ressaltar que o projeto obedeceu o d!.sposto no art. 42, 
item VI, da oonstituição; atendeu as normas legais (!.Resoluções 
n.os 62, de 19T5 e 93, de 1976) e, ainda, o estabel.cido no Regi
mento Interno (art. 106, Item 11). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramita
ção da matéria, uma vez que constitucional e juri<Uco. 

Sala das ComLssões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exerciclo - Murilo Badaró, Relator - 0-Quér
cia - AderbaJ. Jurema. - Moa.eyr Dalla ,_..... Franco J.\ol.ontoro - J"oão 
Calmon - !Raimundo Parente - Bernardino Viana. 

PARIEOER N.0 1.207, DE -1980 
Da Comissão de Munieipios 

Relator: SenadOr Jutahy Magalhães 
iDé' autoria da 'C<jmll;são dé Et!oriomia e oomo cónclusio de seu 

parecer sobre a Mensagem n.0 292, de 1980, do Senhor Presidente 
da República; o Projeto em pauta autoriza· a Pretel.tura. Murilcipal 
de.BJ:itãnia, Estado de GoiáS, nos termos do 1\l't. 2.o da Resolução 
n.~ :~3, de ~1 de outubro de ll.l'76, do senado Federal a elevar em 
CJ;$ 2. 'l47 .. 800,00 (dois .mllhões, setecentos e quarenta e .sete mil e 

oitocentos cruze1ros) o montante_ de sua. divida; oo;nsol1dad.a inter
na, a fim de que possa co:ntratar lJ.ID.- empréstimo de iFPial valor 
junto à Caixa Eoonômlca Federal, mediante a utilim.çao de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FlAS, des
tinado à construção de gulas, meios-fios, rede de esgoto pluvial e 
aqu!.slção de trator, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do B~as!l, no respectivo processo; 

2. Na forma do art. 2.0 do Item IV da :!l.esolução n.0 132, de 
1979, do senado Federal, as proposições que envolvam operações 
de cr.êdito internas e externas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais municípios selam- parte interessada, deverão merecer ·es
tudo e parecer desta Com!s,são. 

3.. A operação em pauta ·está relacionada com várioo projeto& 
oriundos do FAS, para a construção de meios-fios, rede de esgoto 
pluvial e aquisição de trator, para a municipalidade. 

4. Pelas iazÕes expostas, somd.Sc pêia aprovação do Projeto de 
Resolução de autoria da Com!.ssão de Economia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - O- Quér
cia, Presidente - Jutahy Maga.lhães, Relator - Lenoir Vargas -
Raimundo Pa.rento - Aderbal Jurema - Murilo Ba.daró - ·José 
Sarney - Moacjyr Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.208, 1.209 E 1.210, DE 1980 

PARECER N.0 1.208, DE 1980 
Da Comissão de Economia, sobre a. Mensagem n.o 293, 

de 1986 (il.0 526/80 - na. origem), do .Senhor Presidente da 
República, propondo ao S<>nado Federal seja. autorizada a 
Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar em Cr$ 
27.811 027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, 
vinte e sete cruzeiros e cinqüenta. e três centavos) o mon
tante de sua dívida -consolidada interna. 

Relator: Senador José Richa 

O Senhor Presidente da Repúbl!ca encaminha ao exame do 
Senado Federal <art. 42, item VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de üambé, Estado do 
Paraná, autorizada a elevar em Cr$ 27. 811. 027,53 (vinte e sete 
milhões, oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e clnqüenta 
e três centavos) o montante de sua divida consolldada Interna, a 
fii.m de que possa contratar empréstt.mo junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A., este na quo.Ilde.de de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado à Implantação da segunda etapa 
de obras do Projeto CURA, no Munlc!plo, com as seguintes con
dições gerais: 

"A -Valor: 27.811.027,53 (correspondente a %.977 UPC 
de Cr$ 604,89, em agosto/80); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 - jur()s de 5% a.a. + 1% a.a. de repasse ao agente fi
nanceiro; 

2 - correção monetária: ·Idêntica à variação da ORTN 
(UPC); 

D - Garantia: vincUlação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos reeursos: lmrp!antação da segunda eta
pa de obras do Projeto OUiRA no Municiplo." 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a. 
operação de crédito sob ..,:ame é viável econõmica e financeira
mente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemento:; prln
c.ipals: 

a) Lei n.0 352, ·de 16 de março de 1978, autorizadora da ope
r-ação; 

b) Exposição de Motivos (EM n.0 272/80) do Senhor Min!.stro 
âe Estado da Jilazenda ao EX1!Il.0 SC:il.hor Presidente da Repúbl!ca, 
comunicando que o Conaelho Monetário Nacional, ao apreciar a 
proposta, J:jl.Wjitestou-'i" favoravelmente ~ pleito, _formulado con
forme o ar~. '2:o· da 1l.esolução n.0 '93, de 197S, do senado Federa!; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Depa.r.tamento de Ope
rações com Títulos e Valores Mob!Hálllos, favorável ao pleito. 

5. '!':t!l.ta~se dl! n:ma operaçll<> extrallmite, que, por força das 
dlsposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.O 93, de J.976, não 
.se apl!cam os Ilmltes - itens I, II e m -, nxados no art. 2.o da 
P..esolução n.• 62, <!e 1976, ambas do Senado Federal, haja v!.sta 
que os recursos a. serem repassados provêm do Banco Nacional da 
Habitação. 
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. _ 6. Atendidas as exigên_cias das n?rm~s vigentes e as d.:.Spo
SIÇoes do Regimento Interno~ conclmmos pelo acolhimen:~o da 
~resente Mensagem, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 165, DE 1980 

Autoriza. a Prefeitura Mwticipal de C'ambé (PR) a 
elevar em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete núlhões, oito
centos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqüenta e 
três centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Pa
l'aná, nos termos do art. 2.o da Reoolução n.o 93, de 11 de outubro 
õ.e rg-76, do Senado Federal, autorizada a eLevar em Cr$ 27.811.027 ,õ3 
(vln.te e sete milhões, oitocentos e onze m.H, vinte e sete cruz.ei
ros e clnqüenta e três eentavos) o montante d~ sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo da 
igual valor, junto ao Banco do Estado do Pa-raná S.A., este na 
qualidade de agente fin_a_nc_~_rQ do __ Banc_o Nacional da Habitação, 
Qestinado à implementação da segunda etapa de obras do Pm
jeto OURA, naquele Município, obedecidas as condições admiti
r1as pelo Banco Centrai do Brasil, n-o respectivo processo. 

. ~t. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
hl!caçao. · -----

Sala da.s Comissões, 26 de nqvembra de 1980. ~ __ Teotônio Vilela, 
Presidente - .José &.cha, Relator - Berna.rdi_no Viana - Orestes 
Quéreia - Roberto Satuntino - José Lins. 

PARECERES N."" 1.2tl9, E 1.210, DE 1980 
Sobre Q Projeto de Resolução n.0 .165, de 1980, da Co

mis.Eão de Economia, que "autoriza a P~feitura Municipal 
de Cambé (PR) a elevar em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e 
sete núlhõe_s, oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzei
ros e cinqüent;J, e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna". 

PARECER N.O 1.2tl9, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
Apresentado pela Coml.ssão de E-conomia, o Projeto de Reso

iução em exame, autoriza a Pre!l>ltura Municipal de Cambé, 
3stado do Paranã, fjiJ.os termos do art. 2.0 da Resoluç-ão n.0 9'3, de 
U de owt.ubro d·e 197-6, do Senado Federal, a elevar em Cr$ ..... . 
::!7 .811. 027;53 (vinte e .sete milhões, oitocentos e onze mil, vinte •2 
.r.ete cruzeiros te cinqüenta centavos) o montante de sua divida. 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprésti
mo junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., _este na quaMdade 
de agente financei.ro do Banco Nacional da Habitação, destinado 
i>, implantação da segunda et,apa de obras do Projeto CURA, no 
1.1'unicipio." 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da R"B.solu
ção n.0 93; de 1976 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pois os 
-:ecursos ,serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, 
dessa forma, considerada extra.Iimite. 

3. Anexo ao_ processado, encontram-se: 
a) Lei n.O 352, d€ 16 d€ março de 1978, autorizadora da opera-

ção;- ---

b) Exposição de Mot.\vos do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 

c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo en

caminhamento ao <Jonselho Monetário Nàcio_nal e posteriorment.e, 
à Presidência da República e ao Senado Fe-d_erai. _ _ 

4. Há a ressaltar qUe o projeto obedeceu o ci.l.sposto no art. 42$ 
it.em VI, da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções 
jn.<l,s 62, de 1975 e 93, de 1976) e o estabelecido no Regimento Inter
no <art. 106, !tem II). 

5. Ante <> exposto, opinamos no .sentido da normal trami-
1t-ação da matéria uma vez que constitucional e jurídi-ca. 

Sala das Comissões, 26 de novembto de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício - Murilo Badaró, Relator - Orestes 
Quércia - Moacyr Dalla. .....- Aderbal Jurema - Franco Mo.ntoro 
- João Calmon - Raimundo Parante - Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.210, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 

A Comissão de Economia~ como conclusão de seu pare-cer so
bre a Mensagem n.o 293, de 1980, do Senhor Presidente da Re
pública, apres-entou Projeto de Resoluçã.o que autoriza a prefeitu
ra Municipal de Cambé, Estado do Pataná, nos termos do art. 2.0 

da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
a elevar o montante de sua divida consolidada íntema, a fim de 
que po.ssa .contratar um empréstinlo de igual valor, junto ao 
.Banco do Est~do do Paraná S.A,, este na qualidade de ag<>nte fi
nanceiro do :Sanco Nacional da Habitação, destlnado à implanta
ção da segunda etapa de obras do p.rojeto OURA, no Município, 
chedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2.0 , item IV, da Resolução n.0 132, de 
1979, do Sena.do Federal, as propesições que envolvam operações 
df: crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um 
ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer es
tudo e parecer desta Comissão. 

3. O Piojeto em pauta está relacionado com o Projeto CURA, 
do Banco Nacional da Habitação. 

4. Pelas razões expOstas, somoS pela aprovação do Projeto 
:ie Resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - -Ote!Stes Quér
da, Presidente - -Jutaby Magalhães, Relator - Lenoir Vargas -
-- Raimundo Parente - Aderbal Ju:rema !-- Murilo- Badaró - José 
Samey - Moacyr Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES N•s 1.211, 1.212 E 1.213, DE 1980 
PARECER N.0 1.211, Dll ISSO 

Da Comissão de Economia. Sobre a. Mensagem n.0 294, 
de 1980 (n.o 527/80 - na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Lins (SP) a elevar em .. ~ ... 
Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqüenta e 
um :mil,. quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Otestes __ Quér:cia 
O senhor Presidente da República encaminha ao exame do Se

nado Fe<:leral, na forma do art. 42, item VI, da Constituição, pro
nesta no sentid.:J de que s-eja a: Prefeitura Municipal de Lins, EstOOo 
de São Paulo, autorizada a elevar em Cr$ 30.351.46·9,90 (trinta mi
lhões, trezentos e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e 
nove crmreiros e noventa centavos) o montante de sua dí-vida 
consolida:Cfa interna, a fim de que possa contratar emp!léstimo 
}unto ao Ban-co do Estado de São Paulo S.A., este na. qualidade de 
agente financeiro do Banco N~cional O;a._I;iab-itação, destinado à 
execução de obras de infra-estrutura. programa: FINC/FIEGE, no 
Conjunto Habitia.cional '~Mons.elhor Pasetto", naquel~ _Município, 
com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 30.351.489,90 (correspondente a 55.523,69 
UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980); 
B ..:...._ PraZtls: -

1 - de carência: 18 meses; 
-2 - de amortização~ 216 meses; 
C- Encargos: 
1- juros de a:té 8% a:a.. (até 7% a. a. para o BNH e 
1% a.a. p.ara o Agent·e Fin~nceko); 
z - correção monetária: de acordo eom a variação tri
mestral da ORTN (UPCJ; 
3 - taxa de administração do BNH: 1% do empréstimo; 
4 - despesa de fiscalização de obras: 6% do empréstimo; 
D - Garant~: vinculação <le co.tas-partes do ImpostO so
br:e a Circulação de .Mercadorias (ImA:) ; 

E ___: Destinação dos recursos.: ex'ecução de obras de infra
estrutura, Programa FING/F.IEGE, no Conjunto Habitacio
nal "Monselhor Pasetto.,, naquela cidade." 

2. Segundo -o parecer apreseutado pelo ór;gão financiador, a 
operação de crédirto sob exam~ é viável econômica e financeira
mente. 

3. O processo é acompanhada dos seguintes elementos prin
cipais: 

a) Lei n,o 1.875, de 2 de dezembro de 197-5, autorizadora da 
operação: 

b) Espesição -de MotiH>S <EM n.o 2{)9/8()) do Senhor Ministro 
de Estado da Fa-zenda ao Ex,mo. Senhor Presideute da República, 
comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apre-ciar a 
proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado con
forme o ·ar.t. 2.0 daRes. n.o 93, de 19-76, do Sen-ado FederJ.i.; e 

c) . parecer do Ba:neo Central do Br.a,sil - Depart"''llento de 
Operações com Titulas e Valores Mü~iliários, favorável à operação. 

4. Tra-ta-s~ de uma operação extralimite~ que, por força das 
di.gposições contidas no .art. 2.0 da Res. n.0 9-3, de 1976, não se apli-
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crun os !iirJ.tes - (iteus I, II e lliJ - fixados no art. 2.o da Res. 
n.0 62, de 1975, a:mbas do _Senado Federal, haja vista que <>s re
cursos a serem repassados provêm do Banco Nac1'0l1al da Habita_ção. 

5. Atendidas as ·_exigênchts das no-rm-as vigentes e as dispo
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da pre
sente Mensagem, na forma d:'O seguinte 

PROJETO DE •RESOLUÇAO N.0 165. DE 1980 

Autoriza. a Prefeitura Municipal de Lins (SP) a elevar 
em. Cr$ 30.351.469,$0 (trinta. milhões, trezentos e cinqüenta 
e wn mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e no
venta. centavos) o montante de sua dívida ·consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Lins, Estado de São 
Paulo, nos te·rmQs do a·rt. 2.0 da: Resolução n . .O 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autcrlzad>. a elevar em ........... . 
CT$ 30.31'1.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, 
quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e nov-enta centavos) o 
montante de sua divida consoUdada int-erna· a fim de qne possa 
contratar um empréstimo de igual va'or, junto ao Banco do Es
tado de São Paulo SA, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, d'estinado à execução de obras de 
infra-estrutura, Programa F.INC/FI<EGE, no Conjunto Habitacional 
'~onsahlior Passetto", naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas p-elo Banco Central d'o Bras~l, no respectivo processo. 

_ Art. 2.0 Eata R_esolução entra em t·igo:i: na data cte Sua publi
caçao. 

Sala das Comissões, 26 .de no·vembro de 1980. - Teotônio Vi
lela,. Presidente - 01·estes Quércia, Re:·ator -- José Richa _ Hei
vídio Nunes - Bernardino Viana - R.oberto Saturnino. 

PARECERES N.08 1.212 E 1.213, DE 1980 

Sobre o Projel<> de Resolução n~0 iGG; de 1980 da Co
missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de Lins (SP) a elevar em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhóes 
trezentos e cinqiienta. e um mil, quatrocentos e sessenta 
e nove cruzeiros e no-venta centavos) o montante de súa. 
dívida consolidada interna". 

PARECER N.0 1.212, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco MontOro 

Apresentado pela.. Comissão de Economia, o Projeto de Reso
lução em exame autoriza a Prefeitura Municipal de Lins, Estado 
de Sâb Pa:ulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, d-e 11 
de outubro de 1976, do Senado F-ederal, a e'eva:r em ........... . 
Cr$ 30.351.469,90 (trinta milh5es, trezentos e ~cinqüenta e um mil. 
quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o 
·montante d'e sua dí·vida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um emp-réstimo junto ao Banco do Estado de São PaUlo 
S.A.: este na qualida-d,e: de agente financeiro do Banco ·Nacional 
da Habitação, destinado à execução de obras de infra-estrutura 
Programa FilNC/FIEGE, no Conjunto Habitacional "Monselhor Pa~ 
setto'", naquele Município. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 da Reso
lução n.0 93, de 1976 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pois a 
recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, 
dess·a :forma:, considerada extraJimite. ' 

3. Anexo ao ·processado, encontram-se: 

a) Lei n.0 1.875, de 28 de dezembro de 1975, autorizadora da 
operação; 

b) Exposição de Motivos do Senhor Mfrifiifio de Estado da 
Fazenda, encaminhando o p~eito ao Senhor Presidente da Repú
blica; 

c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 

d) parecer .da Diretoria. do Banco Central do Brasil, pelo eD.
camlnhamento ao Conselho Monetáxlo Nacional, e posteriormente 
à Presidência da República e ao Senado Federal. ' ' 

4. Há a ressB.lta;r que o p-rojeto obedeceu o di~ posto_ no art. 
42, item VI, da Constituição; atendeu as normas l<>gals (Resoluções 
n.os 62, de 1975 e 93, de 19'76) e cumpriu o estabelecido n9 Regi-
mento Interno (art. 106, item I!). _ 

5 . .1\'nte o exPosto, opinamos no sentidO_ da nqrma~ tramitação 
da matéria, uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sa:la das COmissões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presi:dente em ex;erdcio - Francc Montl()ro, Relator --Murilo Ba.
daró - Orestes Quéreia. - Raimmtdo Parente - Bernardino Viana 
- Moacyr Dana - .João CaJmon. 

PARECER N.0 1.213, DE 1980 
Relator: ·sel'l:ãdor Lenoir Va:rgas 

A Comissão d_e_Eç_onomia, como con-clusão de seu parecer so'br·J 
a: Mensagem n.o 294, de 1980, do Senhor Presidente da República, 
apresentou Projeto de Resolução qu-e autoriza a Prefeitura Mu
niciPal de Lins, Estado de São.l?ã.Tllo, uos termos do art. 2.0 dn. 
Resolução n:o 93, de 11 de outubro de 1976, dO Senado Federa~. a 
elevar em Cr$ 3~ .351.469 90 (trlnt:'l milhoos. trezentos e clnqüenta 
e um mil, quatrocentos e sessenta e .nove cruzeiros e noventa cen
tavos) o montn:nte à:e sua dívida consolidada interna, a fim d·e 
que possa contratar um empréstimo de lgual valor, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S;A., _este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habita-ção, destinado à execução de 
obras de Infra-estrutura, Programa FlNC/FIEGE, no Conjunto 
Haóitaclonal "Monselhor Pasetto", obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo prceesso. 

2. Na forma do art. 2.o, _item IV, da Reso·ução n._o 13_2, ele 
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvem operações de 
crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou 
mais municípios sejJ.m parte inter·e.ssada:, deverão mere·ce-r estudo 
e parec·er de~ta Co~~~ão_. _ 

3. O Pi-oj;e.to em pauta está relacionado com o Programa 
FINC!FIEGE, do Banco Nacional da Habitação. 

4. Pelas razões ex.postas, somos pela aprovação d-o Projeto de 
Resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso 
exame. 

Sala das Comissões. 26 de novembro de 1980. - Orestes Quér
cia, Presidente em exercfcio - Lenoir Vargas, Relator - .Jutahy 
Magalhães - Raimundo Parente - Aderbal Jurema. - Murilo Ba
daró - José Sarney - Moacyr DaUa - Almir Pinto. 

PARECERES N's 1.214, 1.215 E 1.216, DE 1980 

Sobre o PrOjeto -de -DeCreto Legisla-tiVo n.0 13, de 
de 1980, que "aprova o texto .do Acordo sobre Transpor .. 
t~ Aéreos celebrado entre o Governo da República.- Fe
derativa do Brasil e o Governo da .República do ISurlna
in.e, firmado em Brasília, em 28 de janei:ro de 19-80". 

PARECER N.0 1.214, de 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador .José Ri.cha 

Chega a esta Coml.ssão Projeto de Decreto Legl.s:ativo, oriun
do da outra Casa dD CopgJ;"eS2o Nacional, que tem por finalidade 
aprovar o_ texto do Acordo ~obre Transportes Aére·o.s celebrado 
entre o Governo da ·República Federativa do Brasil e o G~verno 
da República do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de janei-ro 
de 1980. 

A matéria. origina-se de Mensag.em Presidencial. que atenden
do ao preceituado no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, 
submete à apreciação parlamentar o referido ato _internacional 
a fim de que possa o mesmo ser objeto de posterior rat!f!cação. 

A Exp~;ição de Motivos do Senhor ·Ministro de 'Estado ·daS 
Relações Exteriores que se encontra anexo ao processado afirma 
conStituir o presente acordo um instrument.J para' a '"progre.ssi"ta. 
dinamização do intercâmbio bilateral", bem como pa·ra imp:e
mentar os ocobjettvos de cooperação regional fixados no Tratado 
AmaZónico". 

O ajuste que ora no.s é dado exa.Jninar oompree:nde três 
textos: 

a) o Acordo _s-o-bre Transporte.:; Aérfros entre as Partes con
tratantes; 

b) o Anexo ao Acordo supra referido e respectivo quadro de 
rotas; e · 

c) o Protocolo de Assinatura. 

Do primeiro texto constam as principais normas que irão re
ger o transporte aéreo entre os dois palses. Fica estabelecido, 
em linha de princípio, ser da exclu.siva. competência das autori
dades nacionais a indicaçãO: da empresa aérea encarregada de 
efetuar os serviços. Será entretanto facultado à entidade admi
nistrativa da outra Parte ~Contratante exigir de empresa aérea 
designada prova de qua "se encontra em condições de sat!s!azer 
os reqmsitos prescritos pela3 leis e regulamentos, norma.mente 
aplicados por essas autoridades ao funcionamento de empresas 
de transportes aéreos int·ernacionais". A medida é salutar pois, 
se por um lado, pre.;erva a autonomia interna de cada Estado, 
respeitando seu direito à l!vre e•colha da empresa que julgar 
mals idõneas ao bom desempenho da atividade, por outro lado, con
cede ao pal.s receptor a faculdade de exigir o cumprimento da 
respectiva normatividade. 

Em obediência ao principio da. reciprocidade de tratamento 
que deve presidir todo o relacionamento enu.e as naç6es, conven-
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clonou-se que a empresa aérea designada_ por cada Pais, quando 
D<> território da. outra. parte, pagará, a título de "uso de aeroportos 
e ouôra~ faqj)jdacle.i>", importâ.nci~ n~ iuperlor à,que:a cobrada 
da própria empresa aérea nacional, O preceito estenqe--se aos 
"direitos aduaneiros, taxas de inspeção e/ou outros direitos e 
gravames nacionais" aplicávels aoS t'combus"Uveis, óleo$ lubrifi
cantes, equipamento normal, provisões de bordo e peças sobressa
:entes, Introduzidos 110 território d~ uma Farte Contratante" desde 
que destinados às aeronaves utilizadas nos serviços eonvencio-
nados. -

concede-se tra_tamento especial aos pa&n..geiros, bapgens e 
m~rcado~ia.& "em trâw;lto pelo t~nitório de um!' Parte Contratan
te•• - considerados oomo tais QS que permanecerem na área do 
aeródromo -porquanto- esta.s pessoas e bens ficam apenas sujeitos 
ao controle e fiscalização determinados pelas autoridades locais 
para. a circ1,1.nscrição abrangida pe~o aeroport::~. 

É reconhecida validade recíproca aos certificados de navega
bilidade e da habitação bem c9mo às lieenças expedidas ou reva
\l<:ladas pe)ao autoridades aeropáuticas lnterpa:; d~ c<>da Estado. 

Quando no território ou espaço aéreo da outra Parte Contra
t,ante as aeronave.:; nacionais deverão observar as leis e regula .. 
~®ntos vigentes. A lnJ:ringência desta obrigação poderá acarretar a 
imposição de multa ou a suspensão da. lfc.enga de funcionamento 
pelo período de 1 a 3 meses. A referida penalidade poderá também 
ser imposta quando forem violadas normas relativas à nacionali
dade do pessoal de bordo na forma do estabeiecido no artigo VI, 
Item 2, letra b, do Acordo. 

A fim de a~segurar uma. execução satisfatória do _presente ato 
internacional, convencionaram os signatários o estabelecimento de 
um "contato permanente" entre as respectivas autoridades aero:... 
náuticas. Caso_ alguma das Partes Contratantes entenda necessá
rio modificar c'áusula do texto ora examinado, solicitará formal
mente a realização de uma consulta entre as autoridades compe
tentes. a qual terá iníC:.o num prazo mâximo de sessenta. dias con ... 
tactos do recebimento do pedido. 

As divergências que não puderem !'Cr t·~Olv'idas por mútuo 
entendimento e que digam respeito à inter_pretação ou aplicação 
·:io texto serão objej;o de arbitramento na forma preceituada no 
art. 85 da Convenção sobre Av!ªção Civil, concluida e Chica
go, em 1944. 

Do anexo, segundo documento tntegrante do ato internacio
nal, constam normas que explicitam respectivamente: 

- a enumeração dos direitos reconhecidos à.s empresas aéreas 
designadas; 

- finalidade especifica do mecanj.smo de_ consulta; 
- critérios para disciplinar o tráfego aéreo; 
- fornecimento recíproco de dados estatísticos; 
- diretrizes para a <ieterminaçáo das tarifas; 
- horários e freqüência dos võOs; e, finalmente, 
-- o quadro de rotas no Suriname e no- Brasil. 

O terceiro e ú"timo documento, denominado Protocolo de Assi
natu.ra, .especifica detalhes técnicos relativos ao transporte aero
náutico Internacional, os quais deverão ser analisados em profun
d!dade pel~ .douta Comissão d<: Transportes por tratar-se de ma
teria especifica de sua oompet_encia. 

Quanto aO mérito do ajuste em pauta resta-nos apenas louvar 
a inici~tiva gov~namental. no sentido <te ampliar o intercâmbio 
com a JOvem naçao do continente americano. Gom o presente ins-• 
trumento abrem-se. novas perspectivas de um profícuo relaciona
mento externo .a ruvel regional. ~tas co_~siderações :t~:ão poderiam 
ent!etanto justificar. ~o-~a omlssao quanto a certos reParos qu:
estao a merecer o conteuâo do art. VIII no que tange .seu relacio
namento c~m a ordem jurídica interna. Disp-õe o referido artigo: 

"Se qualquer aa.s-Partes -contratantes- desejar modificar 
qualquer C:áusula do Anexo ao presente Acordo poderá so
licitar uma consulta entre as autoridades aeronáuticas de 
ambas as Partes, a qual terá início num prazo de sessenta. 
(60) dias, a partir da respectiva notificação. 

OS re_sultados da consulta passarão a -~igorar após eonfir
mação por troca de notas por via diplomática." 

COmo vem sendo reiteradamente lembrado nesta Comissão to-
9-0s os .atos interl!acional,s firn1ados em nome do país estão .sujêitos 
a prévia aprovaç.ao parlamentar por força do estatuido no art- 44 
inciso I, da Constituição. --~~ -· · ' 

Ocorre que o retrocitado artigo VIII do Acordo ao estabelecer 
a entra:cta en: vigor de ;qualquer alteração com a {nera "troca de 
notas dxp1omat1cas", está investindo o Chefe de Estado no poder de 
dar-Ih!e vigência independentemente· de prévia anuência parla-
IJle:t:tar .. Nes~ passo_,._ _y_~l~~cordar algun.s pronunciamentos deste 
orgao tecnico a respeito do assunto. 

Em 1973, apreciado o Acordo sobre Cooperaclln CUltural Bra-
sil/Gana que reza, em seu artigo X: 

ucada parte contratante poderá a qualquer momento após 
a entrada em yigó!' do presente Acordo solicitar consultas 
scbre a interpretação, aplicação ou revisão do mesmo. 
Essas consultas terão início dentro de um período de tl'ê.s 
(3) meses a partir da data em que a oUtra Parte Contra
tante recebeu a solicitação. 
Qualquer decisão que venha a ser adotada entrará. en:i 
vigor através de imediata troca de notas diplomáticas.'' 

O Re:ator, saudoso Senador Accioly Filho, observou:· 

"Analisando d·etidamente o artigo em questão, verifica
mos que qualquer decisão, adotada pelas Partes Contra
tantes, quanto à "interpretação, aplicação ou revisão", do 
Acordo em tela entrará em vigor ~ediante simples troca 
de notas diplomáticas, o que equivale dizer que, em tais 

-casos, a_ .efi~.ácia da d~cisão adç.tad,;:t.- indepen~e de Prévia 
aprováçaó :pel<> Poder Legislativo." 

Em razão disto, concluiu pela necessldade de se fazer uma 
.reserva quanto a este particular do texto já que: 

"Qualquer· ált'eração ou r·evisão do·•àto intern_aC:ional em 
apreço só poderá entrar e:m. vigor, se~ndo a sistemática 
constitucional brasileira, uma ve_z observadas as formali
dades q:ue o·ra se processam." 

No curso do ano passado o eminente ~nador Saldarih_a Derzl, 
re1atando o--Acordo .sobr-e Transporte e Nav_egação Marítima, cele
brado em Brasilla, entre Brasil e Portugal.! ao comentar o artigo 
XV, item r,· ob.3e.rvou que: (la eficácia jundica das alterações ao 
te~ _do açordo,__negociados · pelos respectivos agentes diplomáti
cos, não está subordinada à prévia aprovação parlamentar", por
que as m<::Hlificações podem ser feitas por "~troca de notas". 

Também. desta ieita o- Plenário da.con;íissão decidiu fazer re-
serva quanto à norma-·lastreando-se no .seguinte argumento: 

"a aceitação do preceito contido no item 3, do artigo rl. 
implicaria numa delegação. de atribuição constitucional
mente vedada (artll!'o 6, parágrafo único da Constituição 
Federal). É que o Poder_ Executivo ~ica:ri~ automaticamen
te inv-estido na faculdade de apr~ciar e .res-olver. inde
pendentemente dO COngresso NaciOnal, qualquer altera-

ção ou revisão do te~to do tratado". (Parecer 935, de 1979.) 

O co.stuDie ccnss:grado no Palácio dos Arcos endossa o que 
aflnnamos. O Diário Oficial de 11-3-80 (8eção I - !Parte 1 -
pág. 4414) publicou Acordo firmado entre o Brasil e a A:-emanha 
para a l'sub.stituição do quadro de rotas do Acordo sobre trans
portes aéreos· regulares de 29 de agosto de 1957" que, em razão 
da existên.cia de uma norma contida no texto original (art. 11) 
facUltando a :re:spectiva m:odifica.ção' "por'' troca de notas diplo
máticas", entrou em vigor independentemente de apreciação pré
via do CongTesso N aciona~ 

Exemplo ainda mais recente .são os Acordos firmados por oca
sião da recente visita do Presidente da República à Argentina~ a 
saber: 

- Convênio d_e_ C_ooperação entre a Comksão Nacional de 
Energia Nuclear da República Federativa do Brasil e a COmissão 
Nacional de Energia Atómica da Argentina; 

- Convênio de Cooperação entre Empresas Nucleares Brasi
leiras Sociedad·e Anônima, ·da República F.e~erativa do Brasi1

1 
e a 

Comissão Nacio:uaL de Energia Atômica da República Argentina; 
__. Protocolo de Cooperação Industrial e.J;ltre Empresas Nuc~·ea

res Brasileira.:; S/ A da República Federativa do Brasil e a Co
missão Nacional de Ene:::-gia Atômica da República Argentina. 

-l:!egundo consta do Diário Oficial, Seção I, 28-5-80, pág. 10539, 
os atns entraram em vigor de imediato e _sem aprec1ação par:a
mentar porque a respectiva eficácia depende apenas de troca de 
notas: --

"Por troca de notas celebrada em . .B.uenos AJ.res, a·17 de 
mai.o de 1980, entre o Senhor Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, Ministro de Estado das Relações Exteriore.;; da 
República Federativa do Brasil e o Senhor Major Briga
deiro_ (R) Carlos W. Santos, Ministr_o das Relações Ex
~ores e Culto da República Argentina, os govemoo do 
Brasil e da AJ:gentlna colocaram em vigor os seguintes 
aros bilaterais concluídos na mesma data." 

A Chanc~laria Nacional já tev·e ocasião de so:_icitar par,ecer à 
Consultaria Jurídica da República sobre a. necessidade de serem 
ou não todos _os atas firmados pelo Pais s'Q.bmetid('s à aprovação 
parlamentar. A indagação formu:ada foi a seguinte: 

"POr se tratar de um convênio meramente administrativo. 
... tendo dúvidas sobra a necessidade de sua ratificação 
legislativa uma vez que à menctQU:8.da ratificação viria a 
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criar um precedente em. c:mtr&.dição com o acordo ceJe
brad{) oom -a Inglaterra que -não se entendeu depenãent.3 
de aprovação pelo Congre-sso Nacional." 

Apôs ded,lzir longos e .substanciosos argU:rilentos de ordem ju-
rídica e história, wncluiu o profBabor Earo1do Valauão pela: 

"Necese'~dade de aprovação pelo Oongre.sso Nac!onal de 
quaisqt.:er ajustes internacionais feitos ue!o Bra.c:;il e ina
plicabilidade, no direito pátrio, de d01jtrina.s aceitas n·> 
11re!to de nações européias e dos Estae.os ·un!dos." (Pub!l
, caao ln Pa""eceres Cio Consultor GP.ri\1 da República., vo!. 
IV, •.er,embro de 19_49 a março de 1950 -- Editor A. Coe
lho Branco F." - 1950 - pág. 413 e segtsj 

No curso âo presente s-emestre, esta Comissão, ãO pronunciar
se .:::obr0 o Acordo_ de Transporte Aêl"eo firmado ..mtre nosso P.ais 
e a Nigé~ia, em 1979 (Projeto de :Qecreto Li!glslativo n.O 12_, dt> 
1979), reLerou o consagrado entendimento e con(:luiu por opinar 
pela a.pr;,v,.ção do texto com a ressalva. de qua os atos firmados 
cm nome do Bta.sil e que implicassem em "revisão do Acordo" 
ficariam sujeitos à aprovação legislativa. 

Não v.e!Ilos porque have!ia esta. Comissão dP. didanciar-se da. 
linha de conduta seguida até o pres·ente, mormente se levarm0s 
em con~ideração que, além de estar em c·on&nn_ãl;lç_ia com a me
lhor doutrina. é a que mais se _ aju.sta à letra e ao e3pírit-o da 
Carta Magna. 

For todo o exp-osto e consiclerando que, no mérito, a ~~iciativa 
de e<st.abelecer uma rota a·frea regular entre o Brasil e o Surina-,me 
consulta os sup-eriores ir.teresscs da nação, opino no sentido da 
aprovação da matéria na forma da seguint.e: 

EivXENDA N .0 l-ORE 

(Substitutivo) 

11D PROJETO DE DECRETO LEGffiLA.TIVO N.0 13, DE 1980 
Art. 1.0 Fica apl'ovado o texto do Acordo sabre Transporte3 

Aéreos, celebrado entr-e os governos da República Federativa do 
Bra~:l ·e da República do Suriname, em Brasilia, em 2-8 de janeiro 
de l.S8D. 

P~râgrafo único. QuS.tsquér atos de qUe possam resultar re
visão do_ Acordo, de que trata este artigo, ficarão sujeitos à apro
vação do Congresso Nadonal. 

A;rt~ 2.0 ·Este Decr-eto Legislativo entra em vigor na data de 
sua J:mblicação .. 

Art. 3.0 Revogan'l-s-e as disposições em contrã.ri_o. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1980. - Lomanto Júnior, 

~!dente, em exerc!cio - .Toso R!cha, Relator - Aloysio Chaves 
- Bernard.in{\ Viana - Almir Pin;:;o. - LWz Fernando Freire -
Aderbal Jurema - Tancredo Nev?.s - NeJ.so::-n Cai'Yleiro. 

PARECER N.0 1.215, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

ReJat-9r: Senador Almir Pinto 

O Senhor Presidente da República submet~ à consideração c!o 
Congresso Nacional, pa1·a os fi~s previstos no art. 44, inciso I, da 
Const!cuição, acompanhado de Exposição de Motivos subscrita pelo 
Chanceler Saraiva Guerreiro, o tel..'i:o do Acordo sobre Transporte-oS 
Aéreos celebrado entre os Governos da República Federativa do 
Brasil e da República do Suriname, em Brasília, em 28 de janeiro 
de 1000. · 

Na Câmara. dos Deputados _a matérta foi aprovada após receber 
pa.teCcr. f2:vorável dos .Orgãos.- técnioos competentes. Nesta Casa, a 
J)rliltelra Cllmi8são a examinar o texto concluiu pela aprovação na 
forma do substitutivo apresentado. 

o M~istro das aelações Exteriores ress~l ta a lmporlancia de· 
P.\!~to, .r;!Jl§!aç!'l'_dp .ser. e~t;. p, _primej~o. fl1"11ladp p_ela. República. . do 
Suriname · cotn país do continente americano. É ainda lembradu 
que o te.~to representa um importante instrumento dinamizador do 
lntercâ,Ip.bio .. b!l.taral.e de pooperação bil.,teral. 

o ajuste segue, em linhas gerais, o padrão do~ demais firmados 
pelo. Brasil em matéria aeronáutica. Compreende o Acordo propria
mente dito,. um Anexo onde são· detalhadas as· obrigações e os 
diroeitos das empresas aéreas, o quadro de rotas e, finalmente, um 
~Protocolo no qual são estipuladas condições técnicas de operação. 

A Comissão de Relações Exte:Ii_ores~ após pçrcucie~te exalllf' 
da matéria, concluiu louvando a iniciativa governamental no to
cante ao mérito. Foi, entretanto, feita reosalva quanto ao disposto 
no artigo vm, "in fine", que faculta à.s autoridades administrativas 
.dos países a procederem ã. revisão do texto, independ-entemente de 
P,révia audiência parlam-entar. 

Do preceituado no art. 44, inciso I, da Constituição, não p0<1e 
restar dúvida quanto S. n-ecessidade de serem submetidos à d·elibe
:a.·açã<J congressual todos os: atos internacionais firmados em nome 
do País. Estão aí 1ncluídos, evidentem·ente, os textos modificativos 

de outr.:>s que .este:jam em vigor e _qtle foram, a seu turno, objeto 
d.e aprovaçEo pelo Poder compct2~1te, 

-Ante o exr.osto .a nada havendo a opci quaht0 ao mérito, 
somos :-tela ap:roração do pr·~sentE:: Acordo n~ ft.:r .. ·~·.üa. ~-D .substitutlvo 
apresentado pela dov.te. GomiEsão de Ro:=!l:tçõe.s -:5xt~:riare::;. 

Sala das Co:L"!.iSSC·~s. 5 de _novembro de 19-ó~. - !alo..t'··~G 'Chaves, 
Presidente1 err.t exercicio - Almir Pinto, RelatrJr· -- ~Aa.ral :Furlar .... 
-' n:..oac:f;: DaHa .- Raimundo Parente ~ E'~rnardino V~ana -
.1\Iurilo Bada1·ó - Nelson Car'nelro - Helvídio ~un~ - Luiz F'er
m:.ndo Freire. 

PAREOER N.O 1. 216, DE 1980 
D:1. Comissão de Transp-ortes, Comunicações e Oh!":: s Públicas 

Relator: Senador Passos Porto 

Tenao recebido pãféCét favoráVel, Q.Uãhto ao mérito, nas Co· 
missões de Relações Exterior-es e de constituição e Justiça, chebl. 
para nosso exame o te-xto do Acordo sobre Transpcrtes Aére>)S, 
cel·ebrado entre o Governo da Repúbl.ica Fed-:!'rativ9, do Brasil e
o Gov·erno da República do Suriname, finnadn em Brasília., em 28 
de janeiro de 1980. 

Ressalta a Exposição de Motivos, da lavra do Sr. 3-Unisti-o de 
EstaCo das R.elações Ext.:;:riores, que, seguindo o tf..xto, em linhas 
g.erais. o padrão dos' demais firmados pelo Brasil em matéria de 
aeronáutica, constituir-se-á em instrumento de prog::e1:siva din9.
mização do intercâmbio bilateral, e da realização ê.os objetivos de 
cooperação r.egicnal Itxados no Tratado Amazônico. 

Segundo dispõe a Constituição Federal, em seu art. 44, inciso I, 
c.:::.:n};:::"!:'<:! ao Congresso Nacional res·clver de!initiva.me~.:.te l:lobre os 
a tos internacionais firmados pelo E:cecutivo em nom.e do País. Aten
dendo ao preceituado na Lei Fundamental, ponderou o nobre Nla.tor 
na Comissão de mZrito, que o texto estava a merece:c restrições na 
parte relativa à entrad~ em vigor das modificações e~_rentualmente 
acordadas entre as autoridades e~ecui.iivas. Após citar, em abono à 
tese defendida, div'?rs_os precedentes, conclui lJOr sugerir a apro·· 
vaçâo da mat6ria na forma de um subs~itutivo que, em.OOra apro
vando o conteúão essenCial do acordo, afirma a. com_l.Jet.&ncia conR-
titu.c~onal do Parlamento para deliberar, -em definitivo, sobre fi.S 
alteraçõe-s porventura introduzidas. 

No que compete regimentalmente à Comi9Sii.o examinar, eone
tat~-se que os dlspQsitivos legais pertinentes à regllJf\m~ntação do 
tráfego aéreo guardam perfeita consonâ,ncia cor.q. as exigências do 
ordenamento interno. Em relação à conveniência de um tratado 
com a nação vizinha, evidencia-se o interesse do País na medida 
em que permitirá incrementar o relacionamento e abrtrá novas 
fronteiras econômicas. 

Efi.tendemos que a jniciatlva ora sob exame está e. merecer 
plena aprovação, o que nos leva a opinar pela aprovação da ma
téria, na forma sugerida pelo substitutivo da douta Comissão de 
Relações Exteriores. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1.9-80. - Vicente Vuolo, 
Presidente em exercício - Passos Pôrto, Relator -- Affonso Ca.
margo - AJberto Silva - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s 1.217 E 1.218, DE 1900 

Sobre os Projeto.: de Lei da. Câ.ln.ua n.O 60, de 1977 
(n.0 397-C, de 1975, na. origem), qge "autoriza o Poder 
Executbo a instituir a. Fundação Nacional para o Menor 
Jj:xcepcional --. FUNAEX - e dá outras Pl'1-vidências". E, 
Projeto de Lei do Senado n.0 124, de 1979, que "estabelece 
nomtas de a.SSistência ao Excepcional e autoriza" a cria
ção ~a Fundação- de \ASsistêtwia. ao Excepcional -
FUNASE, e dá. outras providências". 

PARECER N-0 1.217, DE 1980 
Da. Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Ta.ncredo Neves 
Os Projetos sobe exame, originário o primeiro da. Oâmara dos 

Deputados, por !n!clatlva do ilustre Deputado Carlos Santos; e, 
o segundo, da lavra do ilu.«tre Senador Nelson Carneiro, visam 
n .Instituir uma Fundação para o Menor Exce;pclonal, esta.belecen
do, ainda o l1IS n.• 124/79, normas de assistência. ao Excepcional. 

2. Na. Justificação do PfúC n.ó 60, de 1977, após historiar sua 
luta nesse campo e as proporções do problema da excepcionalida
de no Brasil, ponderá o Autor, Deputado Carlos Santos, no s-eu 
r.otável e bem elaborado trabalho: " ... o que se Impõe como me
dida de interesse soc!a.I, é concretizar, slstemati.ar, objet!var, tor
nar realidade os planos realmente exeqüiveis de Assistência. aos 
seres mental e fisicamente carentes. , . 1' 

No final da Justificação do PI.B n.O 124179, ressalta, por •eu 
turno, o Autor, Senador Nelson Carneiro com a prof!c!ênc!a. de 
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sempre: "o presente projeto resulta de contribuiçãO of-erecida ão 
VU Congresso da Confederação Nacional das APAEs, apresentada 
no dia 22-7-75". 

3. Quando da a,pre.sentação do Relatório do Senadm: Helvf
dlo Nunes nesta COmissão, solicitanmos v;i.sta do . PLC n.0 60/77 
porque tínhamos em nosso poder, para relatar, o PLS n.0 124/79. 
Ao devolvermos os autos, requeremos tramitação conjunta das 
duas proposições, tendo sido designado para relatar a amba.s. 

4. A luz do art. 10(}, item In, Wínea b, n.0 2, combinado com 
o item I, n.0 6, do mesmo artigo, tudo -do Regim-ento Interno. çomo 
o PLC n.0 60/77 já foi examinado pela douta Comissão de Con.sc 
tituição e Justiça da outra ca.sa que o co!Wíderou constitucional 
e jurídico, ct.escabe reexaminarmo-lo sob tais aspectos, uma vez 
que não houve deliberação especi!lca do Plenário nesse $entido. 

4 .1. Cumpre analisemos o PLS n. o 124/79 do ponto de vista 
jurídicO-constitucional. · 

4.2. Dispõe o art. 175, § 4.0 , da ConstituiÇão: "Lei espec,\al 
disporá sobr·e a assistência à maternidade, à Infância e à adoles
cência e sobre a educação de eEepcionais". Compete, pois, à 
Un\ão legislar sobre a matéria do Projeto. Não se trata, por outro 
lado, de matéria de Iniciativa reservada, nem colidem os disposi
tivos da Proposição com as normas constitucionais vig·entes, como 
mosttTamos nos subltens que se seguem, a propósito dos casos que 
poderiam suscitar dúvidas. 

4.3. O art. 15, caput, autoroi""- a !nstltnlção, no INPS, d~ Se
guro Especial Obrigatório, em beneficio do e>!'Cepclonal Invalido, 
custeado pelo acréscimo de 0,01% (um centésimo por cento) à con
tribuição dos segurados obrigatórios do INPS (§ ·1.o). Tal tipo 
de contri"buiç_ão tem natureza parafiscal, a exemplo da própria 
contribu.!ção prev!denciárla, a que se agrega. A possibilidade de 
~ua Instituição está prevista no ttem I, do § 2.o, do art. 12, da 
Constituição. Sua natureza tributária é, hoje, questão pacifica no 
campo doutrinário. 

Estamos, pois, diante de norma de Direito Tributário, parte 
do D!relto Financeiro. Não se trata, portanto, de m"'têrla finan
ceira, mas de Direito Financeiro, para usarmos a cómoda e opor
tuna distinção preconizada por Pontes de Miranda, lnexlstindo, 
por conseqüência, infrlngêncla do disposto no Item I, do art. 57, 
da Constituição. 
.. ~.4 .. O art. 18 autoriza. a criação da. FUNASE pelo Executivo. 

•Jítóte-se <jue o art. 81, Item V, da COn.st!tuição, defere à competên
cia. privativa do Presidente da República. a. estrut~, mas não 
a criação de órgãos da. administração federal. Esta. depende de lei, 
ipOdendo a ini-ciativa ser concorrente, se respeHadas as d-emais nor
mas constitucionais. 

5. Analisando conjuntamente o mérito das duas Proposi
ções, a.sslnale-se que se trata da Instituição de órgão e de melhor 
dlscipllna. de matéria relativa. a problema do ma.!or interesse hu
mano e de Inquestionável repercussão social, o qu., as faz credoras 
do apoio desta Comissão. 

·s.. O l1LC n.O 00177· se acha contido no PLS n.0 124/19 uro
vi!ldo ele da egrégia Cãmm-a. dos Deputados, e estando, em éolise
quêncla, em estágio mais avançado de tramitação, entendemos 
por bem aprová-lo na. forma de Substitutivo qne contenha. as am
pliações que o PLS n.0 124179 agrega à regulamentação da matéria. 

7. Ante o exposto, opinamos, no mérito, pela aprovação do 
PLO n.0 60/77, por oportuno e conveniente, na forma da Emenda 
Substitutivo. que se segue, que incorpora .o PLS n.0 124/79, o qual, 
constitucional, jurídico e conveniente, fica. assim, formalmente 
prejudloodo, embora. substantivamente aprovado e aproveitado. 

EMENDA N.0 l~CCJ 

(Substitutivo) 

Estabelece .normas dei ;assistêno.ia. ao .Excepcional e 
autoriza a criação da FundaA;ã.o de Assistência a.o Excep
cional - FUN ASE, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 A assistência ao excepcional visa, essencialmente, à 
.sua. integração na ~ociedade. 

Art. 2.0 Considera-se excepcional a pes..~a que apre.s-ent.e d-es
vio acentuado dos padrões médios. 

§ 1.0 O desvio deve relacionar-se oom o desenvolvimento tí
&co, mental, sensorial ou emocional, situado aquém do !Imite m!
nlmo adotado nos padrões médios, ou além do !Imite máximo des
ses mesmos padrões,~ considerados esses aspectos do desenvolvi
mento separados, combinados ou em conjunto. 

i 2.0 Será acentuado o desvio sempre que exigir processos de 
educação especial, reabilitação ou o reconhecimento d-e sitnaçffi.o 
juridkla especial para. que se alcance a Integração à .soo!adai:ie. · 

Art. 3.o Em relação aos atos da vida civil e segund-o com
provação em processo- judicial, o excepcional poderá ser co_nside
rado: 

a) absolutamente incapaz, quando não puder exprimir inte
gralmente sua vontade; 

b) relativamente incapaz-, quando não tiver condições de ex-,.. 
yrim.tr integralmente essa mesma vontade. 

§ L0 Pronunciada a interdição do excepcional, o juiz assina
lará., segundo o desenvolvimento mental do interdito, os limites 
ela cura tela. 

; 2.° Considera-se penalmente irresponsável o excepcional 
com idade Inferior a 18 {dezoito) anos, determinada pelos órgãos 
especializados. 

Art. 4.o O fato de a idade cronológica não corresponder à 
idade mental não impedirá o ingresso em estabelecimentos de en
.slno. e nem obrigará a saida deste, do aluno excepcional 

Parágrafo único. O disposto no presente artigo se ap1lca 
tanto aos sUJ,>erdotadcs quanto aos lntradotados, assim classlftca
dos pelos órgãos competentes. 

Art. 5.0 A deficiência ou anomalia que não impeça o ingres
so em estab~lecimento de ensino não deverá ser reconhecida co
mo "doença ou anomalia grave" para Isentar o pai ou responsá
vel pela cnlança excepclona.l em idade escolar do dever de compro
var matricula desta em estabelecimento de enslno adequado -ou 
que ela stã recebndo no lar a. ducação apropriada. 

Art. 6.0 Sempre· que a capacidade do excepcional permiUr 
o exerclclo das tarefas respectivas, as deficiências on limitações 
encontradas no exame de sa.úde não poderão constituir Impedi
mento ao ingresso no serv.iço público ou em empresas partLculares. 

§ 1.0 A avaliação da. capacidade de trabalho do exoepoional 
será obrlga.toriamente feita pelos órgãos especializados. 

§ 2.0 A deficiência ou !Imitação de CBIJlacldade .do excepcio
nal, da mesma natureza e grau, existente na. ocasião do Ingresse 
no servdço público ou particular não ·será reconhecida como causa 
de Incapacidade ou Invalidez que justifique o pagamento de falta 
ao serviço, licenças para tratamento de saúcte, auxilio-doença ou 
aposentadoria por Invalidez. 

§ 3.0 Para efeito de obtenção de beneficias, a agravação da 
deficiência ou limitação poderá ser r'econheokla como causa. de 
incapacidade ou invalidez, se o excepcional contar, pelo menos, 
cinco anos de serviço. 

Art. 7.o Para obtenção da. Oarteira de Trabalho e Previdên
cia Social a prova de escolaridade ;poderá ser substituida pela de 
lhabl!õtaçãO ;proflssl0111al, expedida. pelos órgãos especializados, 
quando .., tratar de exoopelona.l cnja deficiência mental o lmpe
lça de aprender a ler, escrever e contar. 

Art. 8.0 O· excepcional capaz de realizar trabalho competiti
vo, quando admitido no serviço público ou em empresa parUcular, 
estará sujeito ao mesmo regime jnrldlco, referente ao trabalho 
e prevldênoia social, aplicável aos funcionários públicos ou aos 
trl>balhadores em geral. 

Art. 9.0 O excepcional poderá Ber admitido no serviço público 
ou nas empresas particulares, na qualidade de estagiário, quando, 
conforme comprovação dos órgãos especializados: 

I - ainda não se encontrar devidamente h~>bllltado ou rea
bilitado para o trabalho; 

n - pelas suas condições pessoais não tiver realizado ou não 
puder realizar trabalho_ com produtlyidade considerada normal. 

§ 1.0 Não se reconhecerá ao execpec!onal estagiário qualquer 
vinculo empregat!clo. 

§ 2.0 A retribuição do estagiáorio, a ser paga pelo órgão públi
co ou pela empresa particular, será calculada com base no salãrlo 
mínimo regional ou no salário do trabalhador que e;iecute, no 
mesmo órgão ou empresa, trabalho iSUal, com produtividade nor
mal e o mesmo tempo de serviço. A essa base aplicar-se-á per .. 
centagem flxada pelos órgãos espeelallzados, tendo em vista o ren
dimento do trabalho do excepcional. 

§ 3.0 A retribuição do excepcional corresponderá, pelo menos, 
a.o salário m!n!mo regional. Quamlo, pelo seu. trabalho como.esta
glário receber retribuição Inferior, o Z.tado, através da assistência 
scclal, conceder-l!b.e-á complementação em dinheiro igual à dl!e
rença entre a retribuição reoobida pelo tr"balho e o salário m!
nimo. 

§ 4.0 Quando o excepcional tiver direito a benefício pecuniá
r!o da previdência social, calcular-se-á a comJ)lementação do Es
tado a partir da soma da retribuição recebida pelo trabalho com 
a ~nda prev~dencial. 

Art. 10. OS excepcionais aproveitados em serviços de hablll
tação e reabilitação para o trabalho, públicos ou particulares, sem 
tim lucrativo e .devidamente reconhecidos, ainda que tenham· a.tln ... 
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gido produtividade normal, são considerado~1 estagiários, cuja re
tribuição, nunca inferior ao salário mínimo regional, s·erá paga p.e
lo Estado, através da assistência social. 

Parágrafo único. caso o excepcional estagiârlo receba bene-
ficio pecuniário da previdência social, descontar-se-à da retrtbui
ção a ser paga pelo Estado o valor da renda previdenciál 

Art. 11. O e$tagiário excepcional que realizar qualquer es~.:.. 
ele de trabalho protegido terá a condição de segurado da previdên·
cia social, sendo também amparado pelo seguro contra acident-~s 
do trabalho. 

Parágra-fo único. A contrilbuição previdenciária do estágio 
excepcional será deste descontada, com base no total recebido 
mensalmente a título de retribuição e ou complementação. A parte 
rela t:va ao empregador e _à _taxa do .seguro de acidentes será paga 
:pelo Estado, através da. assistência social. 

Art. 12. Quando, no exame de saúde_para iiJ.g_r:e~o.no S'€'1'viço 
Público, o órgão competente identificar e:ll;cepcional protegido pela 
lei, promoverá o seu enca:rninhamento- ~os Q:rgãos especializa.dos 
aos quais CBJberá decidir sobre a existência o_u. não de ca:pa~idade 
de trabalho que autorize o ingresso. 

§ 1.0 Se os órgãos especializados concluírem que a deficiência 
ou limitação de capacidade do excepcional não é estacionária, po
derão~- quando neco...ssário e tendo em vista a garantia do exercíclo 
das tarefas respectivas, di vir a prova em duas etapas: 

a) Exame iniciai, no qual se identificarão as deficiências ou 
limitações; 

b) Período de observação, durante o q~·al o_-_ exçepc!o_l?-al será 
acompanhado, no exercício de seu trabalho, pelos_ órgãos ~~cia-:
llzados. O período terá .duração corresponden~e à do estágio pro
batório, prevista na legislação específica. 

§ 2.o FindO:_ o __ perlodo de observação, os ·órgãos especializados 
decidirão sobre a permanência ou não do excepcional, CO:t;J.Sideran-
~= . 

a) a ·existência de capacidade para o ex-ercíeio dU __ tarefa.s 
respectivas; 

b) a poSSlOllldade de O exercício prOfissional concorrer para o 
agravamento da deficiência ou limitação de capacidade do obser
vado. 

Art. 13. Por indicação dos órgãos es-peciaJ.:.zados da previdên
cia social, as empresas poderão atrilbuir ao· empregado reabilitado 
f.unções diversas das previstas no contrato de trabalho. 

§ 1.0 Quando o aproveitamento for realizado em !unção de 
nivel inferior, o empregado receberá, da previdência social, a título 
de quota de r-eabilit:lção, c::Jmplementação em dinheiro que lhe as ... 
segure remuneração mensal idêntica--~ _salário 'anteriorment-e per .. 
cebido. --

§ 2.0 O rell>bllltado permanecerá vinculado à pTevidênc!a so
cial e ao seguro contra acid-entes do trabalho, calculando-oSe sua 
contribnlção pela importância tots;l mensalmente recebida e a do 
empregador pelo salário de contribuição correspondente à.s novas 
funções do empregado. 

§ 3.0 Quando o reabilitado só puder· reall.zar trabalho prote
~Cido, P"-'Sará, para todos os efeitos, à categoria de estagiário ex
cepcional, considerando-se suspe~ seu contrato. de trabalho, até 
que os órgãos da previdência soctal competentes o consi-dereip. to .. 
talm-ente incapaz para o trabalho reallza..d,o_ em condições normais, 
autorizando a rescisão do respectivq contrato. 

<Art. 14. Aos órgãoo oficiais ou.partlcurares devidamente re
conhecidos, especializados em educação e reabilitação de excepcio
nais, é reconhecido o direito. de: 

I - funci-onarem como auxiliares do Juiz, nos processos de 
tutela, curatela ou perda do pátrio poder, quando se tratar de 
interesSe de excepcional; 

II - promoverem nos termos da l·ei civil, a interdtçao do ex
cepcional ou a perda do pátrio poder aos respectivos resp<?nsáveis, 
quando o .membro do .Ministério P.úbllco, r.ece1bend:o representação 
dos mesmos órgãos, não iniciar o processo no prazo de 30 (t:rinta) 
dias; 

m - funcionar-em obrigatoriamente como auxiliares. do Juiz 
nos processos criminais, quando for exCepcional o réu ou a vítfma; 

IV - promoverem pedidos de alimentos, na inércia do respon" 
sável pelo excepcional; 

V - .promoverem reclamações trabalh!stas, processos perante 
a previdência social, ou perante as Justiças do Tra,balho e Federal; 

VI - funcionarem obrigatoriamente como auxiUares do Juiz, 
no processo criminal, quando houver suspeita de que o agente seja 
excepci011al; 

v:I:I - funcionarem como auxiliares da ·autoridade competente 
nas at!vidadea de recrutamento para o serviço m!l!tar. 

Art. 1~. É autorizada a lnst!tu!ção, no liNPS, dj> Seguro Espe
cial obrigat~rio, em benefíciO do excepcional inválido ou não ha
bilitado para o trabalho. 

§ · 1.0 O segtiio ora Previsto Será- ·cuSteado pelo acréscimo de 
0,01% (um centé.$no por cento) á CO'Iltribnlção dos segurados obri
gatórios do liNIPS. 

§ 2:0 Oll paiS e responsáveis· por excepc!onats, não v!nculadoo 
ao regime da .previdência social, poderão participa~ do Seguro de 
que trata este artigo mediante o pagamento, em dobro, da per
centagem prevista no' !tem LI do art. l28 da Consolidação das Leis 
da Previdência SoCial, aplicada sobre o maior salário mintmo em 
vigor no Pais. 

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorl2ado a instituir a Fun
~ão Nacional.de Assistência. ao Excepcioi)al- FUNIASE,.vin<IJlla" 
da ao Ministério da Saúde, com o objetivo principal de captar re
cursos financeiros e canalizá-lo.s para. o financiamento de ~j:etos 
de estudos, ensino e pesquisas, para a criação de órgãos oficlais e 
particulares, e para a formação de pessoal especiallzado no campo 
da educação3 reabilitação e defesa do ex~epcional. 

Art. 17. ·A FUNIABE gozará de autono!nla financeira e admi
niStrativa e adquirirá personalidade jurid!ca a partiT da inscrição 
de seu ato constitutivo, acom?!':"hado dos respectivos estatutos, p.o 
Reg'..stro Civil de Pessoas Jund!cas .. 

§ ·1.0 Os estatutos da FUIN<ASE serão aprovados por deereto. 

> ·2.0 A FUJN!ASE terá sede no Distrito F'edera! e atuação em 
todo o território naciOnal. 

§ 3.o A União representar-se-à, no ato da instituição da 
FUN<ASE pelos Mintstros de Estado dos Negócios da Justiça, da 
EducaçãÓ e Cultura, da Saúde, do Tralbalho e da Previdência e As
sistência Social, que p·oderão nomear de:_egados especiais para esse 
efeito. 

Art. 18. A FUIN.ASE terá como flnalldade: 
I-- amparar e fomentar o desenvolvimento da educação, rea

bil!tação e defesa do excepcional no País; 
n - -ã&sessOrar a Presidênei·a da República nos assuntos per

tinimtes à educação, reabllltação e defesa ~ excepcional; 
m. cc:. formular e implantar a .politica nacional de educação, 

reab!lltação e defesa do excepcional, a:brangendo: 
- a) desenvolvimento dos órgãos oficiais e particulares, prefe

rentemente filantrópicos, dedicadOS" à pesquisa ou execução de ati
vida,de.s nas diferentes áreas da educação, reabll!tação, defesa do 
excepcional e incentivo à criação de novas unidades especializa-. 
das; 

b) formação em esca:a crescente de pessoal especializado de 
nlvel médio e superior, tendo em vista. necesstdade de pesquisa, ~ 
eilsino especial e do ensino profissional, bem co~ do acesso do 
excepcional ao roere ado de trapalho. 

Art. 1·9. A Fm<ASE organizará seus serviços de forma a aten-
der, pelo menos, as seguintes áre..,: . 

I - deficiê~J!i~ auditiva; 
II - deficiênci_a física; 
m - deficiência mental; 
IV - superdotados. 
Art. 20. Para consecução de seus fins, compete à FUNASE: 

r - custear t_otal ou par-cialmente projetas e programas de 
pesquisas, estudo ou trabalho individua~s ou institucionais, inclu
sive cursos, seminários e .congressos sobre educação~ reabilitação e 
defesa do excepcional; 

n- custear parcialmente ou, excepcionalmeilt~, em sua tota
lld8.de, atravs da concessão de auxílios ou financiamentos, a ins
talação de novas untdades, oficiais ou particulares, dediealiãs à 
educação, reabilitação e defesa do excepcional; 

· m ..:... conceder ou complementar bolsas de estudo e pesquisa, 
no Pals·ou no Exterior, a !1m de incrementar a fo,rmação de pes
soal especializado de nível médio ou superior; 

IV - promover 04

intercâmbio de pesquisadores nacionais ou 
estrangeiros, pela concessão ou complementação de bolsas de estu.
\io ou· pesqwsas no· País ou no· EJ<terlor; 

V - contribuir para criação, ampliação· e atual~ação de biblio
tecas ·especializadas em educação, reabilltação e defesa do excep
cional; 

VI - promover, ·subvencionar ou finanei~r a:_publleaçl:io do~ 
resultados das pesquisas e trabalhos .sobre educação. reabilitação e 
de'fesa-do excepcional; 

VII - promover ou incentivar campanhas de mob!llzaçã.o da 
op_inião pública no. sentido _da participação de tod~ .a .comuniçiade 
na. educação, reabilitação e defesa do excepcional; 
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VIII _,contribuir para criação ou ampliação (!e <:>flciais prote
gl<las destlr,adas à formação profissional de excepcionais e que 
possam ofei'ecer trabalho· à:queles que não tiverem condições Ce 
obter ma::1ter emprego no mercado ~..::ompetitivo; 

IX - sugerir a reorganlzação dos órgãos federais, estaduais e 
municipais, especializados na educação, reabilitação e defesa do 
excepcional, que não preencham suas finalidades dentro de pa
drão elevado de eficiência; 

X - sugerir modificações da legislação vigente, no sentido de 
adaptá-la às necessidades da educação e defesa do excepcional; 

XI- manter cadastro dos órgãos oficiais e particulares, inclu
Sive pessoal e instalações, que, no território nacional, cuidam da 
educação, reabilitação e defesa do excepcional; 

XII - velar para que o palrimônlo do excepcional sujeito a 
tutel~-- e cura tela tenha aplicação adequada na educação e reabi
litaçãO· dele e, de modo geral, de forma a assegurar-lhe o_ bem
estar: 

XIII - manter cadastro dos excepcionais sujeitos a tutela ou 
cura tela; 

XIV - promover, em estreita colaboração Cóm os 1\-Unistérios 
da Educação e Cultura, da Saúde, do Trabalho e <ia Previdência e 
Assistên_cia Social, do Interior e da Justiça, a coordenação dos ór
gãos oficiais e partieulares relacionados· com a educação, reabilita
ção e de!e.su do excepcional; 

XV- fiscalizar a ·aplicação dos auxílios e financiamentos bem 
como o apr(lveitamento das bolsas de estudos _ou pesquisas que 
conceder, podendo suspendê-los nos casos _de inobservância dos 
planos de apl1cação dos recursos já aprovados, ou inexecução dos 
planos de pesquisa, estudo ou trabalho, bem como por motivo rele
vante a critério da FUNASE; 

XVI - oromover, em estreita colaboração eoro a Fundh:ção 
Instituto Brâsllei:r:o de Geografia e Estatística e outras entidades 
congêneres oficiais ou particulares a realização de estatisticas es
pecializadas em educação e reabilitação de e'x:cepcionais, especial
mente o censo dos excepcionais; 

xvn ,...... promover a respolisabilidade, em caso de abuso prati
cado por di:igente de órgãos públicos ou particulares, que cuidem 
da educaçiio e reab111tação de eX'Cepcionais; 

XVIII -- exercer, de modo geral, todas as atividades julgadas 
necessárias para boa. execução da politica nacional de educação, 
reabllltação e defesa do e:<cepclonal. 

·§ 1.0 Os órgãOS- -p·artÚmlares que receberem auxilio ou finan
ci~m.ento da FUN ASE ficarão o brigados a reservar determinado 
numero de vagas gratuitas, no respectivo estabelecimento, desti
nadas aos excepcionais sem recursos financeiros, as quais corres
ponderão à importân-cia total do auxílio concedido ou à metade da 
importância do financiamento, conforme o caso. 

§ 2.0 Os .estatutos da FUNASE discriminarão os requisitos a 
preencher pelos interessados em obter auxilio, financiamento ou 
bolsas de estudo, pesquisa ou trabalho, assegUrando preferência 
aos Estados, Distrito Federal e municípios quando criarem, nas 
respectivas esferas de competência, órgãos com as mesmas finall
<iades e atribuições da FUNASE. 

§ 3.0 No desempenho de suas atribuições poderá a FUNASE 
requerer a intervenção do órgão competente do Ministério Público 
ou, na ln reia, dentro do prazo de 10 _(dez) dias, contados do rece
bimento da representação, ingressar diretamente, em juizo, promo
vendo, jt)l;>.to à autoridade judiciária competente, as providências 
julgadas necessárias. 

§ 4.0 Para os efeitos do § 3.o deste artigo, agirá FUNASE ten
do em vista o seu conhecimento direto dos casos que exijam sua 
intervenção, ou provocada pelas entidades oficiais ou particulares 
especlalizadas na educação, reabilitação e defesa do excepcional. 

Art. 21. Jt vedado à FUNASE: 

I - cria r órgãos próprios de pesquisa ou de execução; 

II - aplicar seus recursos em projetes, prOgramas, attxilios, 
financiamentos, bolsas ou atividades de qualquer natureza, que 
não se refiram à educação, reabilitação ou defesa do excepcional. 

Art. 22. O montante dos recursos destinados_ anualmente pela 
FUNASE a órgãos de um mesmo Estado da União ou <lo Distrito 
Federal não excederá a 20% (vinte por cento) do total global pre-
visto para esse finl. ~ 

4r{;. 23. A FUNASE contará com os seguintes órgãos: 
I - Conselho Curador; 

II - Conselho Execut!·;o; 

III - Assessoria Téanico-Científica, e 

IV - Procuradoria Jurídica. 

Art. 24. O Conselho Curador será constituído dos seguintes 
membros: 

I - um representante de cada um dos seguintes Ministérios: 
Justiça, Fazenda, Educação e Cultura, Interior, Agricultura, Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social e um da secretaria de 
Planejamento da Presidência da República; 

· II - um representante do Instituto Naeional de Previdência. 
Social; 

III - um representante da Fundação- Instituto Nacional de 
Previdência Social; 

m - um representante da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Esta tístlca; 

IV- um representante de cada uma das seguintes entidades: 
a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 
b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 
c) Serviço Social da Indústria; 
e) Confederação Nacional da Indústria; 
f) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; 
g) Confederação Nacional do Comércio; 
h) Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio; 
I) Confederação Nacional da Agricultura; 
j) Confederação ~acional dos Trabalhadores na Agricultura; 
I) Legião Brasileira de Assistência; 

m) Federação Nacional das APAES; 
n) Cinco representantes de entidades de âmbito nacional, es

pecializadas na educação e reabilitação de excepcionais, nestes in
cluídos obrigatoriamente um para cada uma das áreas indicadas 
no art. 19 desta leL 

§ 1.0 O conselho Curador deliberará por maioria, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. 

§ 2.0 Para que o consell1o possa deliberar contra deliberação 
do Conselho EXecutivo será exigido "quorum" de dois terços. 

§ 3.0 Salvo quando se tratar de matéria de seu interesse pes..
wal, os membros do conselho Executivo participarão das reuniões 
do Conselho Curador, sem direito a voto. 

Art. 25. O Presidente e Vice-Presldente da FUNASE serão de
signados pelo Presidente da República para um mandato de 3 
(três) anos. 

§ 1.0 Para efeito deste artigo, o Conselho curador da Funda· 
ção eseolherá, por maioria de votos, 3 (três) dos seus integrantes, 
submetendo-os à consideração do Presidente da República até 90 
(noventa.) dias antes do término do mandato da dlreção em exer
éício. 

§ 2.0 · O _primeiro presidente da FUNASE será nomeado livre ... 
mente pelo Presidente da República, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da publlcação desta Lei. 

§ 3.0 O presidente da FUNA.SE deverá providenciar no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar de sua posse, a instalação dos Canse ... 
lhos Curador e Executivo e submeter o projeto dos estatutos da 
Fundação à aprovação do Presidente da República, dentro de 30 
(trinta) dias a contar da instalação de tais Conselhos. 

Art. 26. São atriouições do presidente da FUNASE, e, na falta 
deste, do Vice-Presidente, além de outras que o Conselho Curador 
lhe conferir: 

I - representar a Fundação ou promover sua representação 
em Juizo ou fora dele; 

II - convocar o Conselho Curador; 
III - presidir as reuniões do Conselho Curador. 
Art. 27. Compete ao Conselho Curador: 
I - aprovar o projeto dos estatutos da FUNASE, bem como 

propor modificações futuras, julgadas necessárias; 
II - ãprova.r e modificar o Regimento Interno e resolver os 

-casos omissos; 

III - determinar a orientação geral da FUNASE; 
rv - aprovar os planos anuais de atividades, inclusive a pro ... 

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

v - jG-lgar, em março de cada ano, as contás do ano anterior 
e a:r:-reciar os relatórios apresentados pelo Conselho Executivo; 

VI - orientar a po1itica pati'iirióilial e financeira da FUNASE; 



7380 Terça-feira 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL {Soç'o li) Dezembro de l980 

VII - deliberar sobre a remuneração dos servidores; 
vm - .iiidlcar, na forma do art. 33, item I, oS assessoreS téc

nico-científicos, fixando-lhes o número -e a respectiva retribuição; 
IX - de.stltulr o membro do Oonselho Executivo que contra

riar, por a.tos concretos, a. orientação fixada em deliberação oficial. 
Axt. 28. O Conselho Elrecutlvo será constituído por 1 (um) 

Diretor-Presidente e 4 (qu:otro) Diretore.s correspondentes a cada 
uma das áreas indicadas no a.rt. 19. 

§ 1.0 Ao Diretor Presidente c·abe a supervisão das funções ad
ministrativas e financeiras da FUINIASE e aos 4 (quatro) Diretores 
a supervisão da.s funções técnicas e c!~nt~ficas da respectiva área, 
sem prejuíw da COII\petência comum aos 6 (sels) membros do con
selho Executivo para apreciarem matéria. administrativa, técnica, 
cientifica ou f~nanceira, na confonnidad~ do artigo seguln te. 

§ 2.0 Os m·embros do CO-nselho ;Executivo serão escolhidos pelo 
Pvesidente da R-epública em lista de 18 (dezoito) nomes, organiza
da pelo Oonse:ho Cur.ador, na qual só poderão ser incluidos espe
cialistas de reconhecido mérito em educ-ação e reabilitação de ex
cepcionais, havendo obrigatoriamente 3 (três) especialistas par .. 
cada uma das áreas indicadas no art. 19, de preferência, com com
,provada experiência· em administração. 

§ 3.0 As deliberações do Conselho Executivo serão tomadas 
wr .:t;laioria, cabendo ao Diretor-Pres.Idente o voto de quallda.çle, em 
caso de empate. 

Art. 29. Compete ao Conselho Executivo: 
I - submeter--à aprovação do Conselho curador o projeto 

dos estatutos da FUNASE; 

II .....:....- submeter à aprov;ação do Conselho Cu:I;"ad_or o projeto 
do Regimento Interno, do qual deverão constar: a estrutura ad
miulstrativa O,a FUNASE, o regime detrabalho e as atribuições 
do pessoal; 

I,II - deliberar sobre os pedidos de concessão de auxilias, fi
nanCiamentos e bolsas de a-cordo_ com .a orientação geral traçada 
pelo conselho curador; ·· ·· 

IV - ouvir, obrigatoriamente, a Assessoria Técn}co-Científica. 
sobre qualquer pedido de ·auxilio, financiamento ou bolsa; 

V - ormanizar o ,plano anual da Fundação e submetê-lo ao 
Conselho Curador; 

VI - organlza.T proposta orçamentária anual e submetê-la 
ao CO.ri.selho Cur~dQ~_; __ _ 

Vil- contratar os :servidores da FUNASE; 

Vlli - propqr ao Conselho Ctwador o :plano de remuneração 
dos senidores e de retribujção aos Assessores Técnlco-:Cientificos; 

IX - elabov!tr o relatório anual d$ ativ!dades <la FUNASiE, 
em especial discrimin~ãndo todos -os auxilios, financiamentos, e 
bolsa:s concedidos e os resultados da.s pesqulsas e tm.balhos rea
lizado<; com a_ colaboração fina;nceira da Fundação e .providenciar 
a sua· divulgação, após aprovação do COns~lho- CUrado.r; 

X - .publicar anualmente em três jornais de grande circula
ção de Estados diferentes do Pais. o BalanÇ{l_da FUNASE; 

XI - contratar_ os Assessores Titulares e designar os Asses
sores ad hoc.. 

Parágr.afo único. O _Conselho Executivo _dará _à Assessoria 
Técnico-Cientifica ciência das decisões que digam respeito aos 
caroS por· ela. examhiado.S. -

Art. 30. As áreas a serem contempladas cont auxílios, fi
nanciamentos, e bolsas de estudo, pesqUisa ou trabalho serão mi
nuciosamente d!scrimlnad·as, de forma a evitar duplo beneficio 
a setores passiveis de se enquadrar em ~ais ~e uma classificação. 

Art. 31. Junto ao conselho Executivo funcionará, a Procura
doria Jurídica, eujo titular deverá ser :l.àvogado inscri!to há mais 
de 5 (cinco) anos na Ordem dos Advogados do Brasil, 11. quem 
competirá exercer funções de Consultor Juridioo e PVOcurador Ju
dieial da FUNASE. 

Art. 32. A Asse.3S"oria Têcnico-Cientificn, dirigida p.elo Con
.e::elho Exe.c_utivo e coordenada pelo Direror da área respectiva, se
rá composta de duas Turmas: 

I_.....,..., Asse:::sores Titulares, escolhidos pelo Conselho E.~ecutiYO 
em região do Pais, sempre que passivei um. _para. cada área indi
cada no a.rt. 19 dentre listas trípllces organiwdas pelo conselho 
Curador, e cuja audiência será obrigatória nos !Pedidos de auxí
lio, financiamento ou bolsa oorr:e:9_11ondente; à especialidade e 
territórios de que seja mtitulares. 

II - As-:;essores ad hoc- livremente designados pelo Conselho, 
para serem ouvi_dos, um ou mais, em ·cada. .pedido de auxíUQ, fi-

nancramento ou b-~lso., na qualidade d-e assessores complementa
res, especializados no tema objeto de pesquisa, -estudo ou tmbalho 
submetido à FUNASE. 

§ 1.0 O -Assessores ad hoc nã::J serão empregados da FUnda
ção. 

2.0 A pessoa ou entidade Q.ti-e obtiver auxílio, financia
mento ou bolsa da FUNASE. deverá prestar-lhe asseS"sOramento, 
caso este .seja solicitado~_ _ 

Al-t. 33. Compete ao·s As.sesso,res Técnico.,-Cieiltíficos: 
I ~- analisar os pedidos de ,auxilio. financiamento ou bolsa 

que lhe forem encaminhados pelo Conselho Executivo; 

IL.---.- assessorar o Conselho Executivo; 
III - reunir-se __ periodicamente, por especialid-ades, mediante 

convocação do Conselho Executivo, para promover o melhor en
trosamento de suas atividade.s; 

IV - o.pinar sobre o que lhes for sol!cibado pelos COnselhos 
Curador e Executivo, bem como sugerir a tais órgãos o que lhes 
parecer -conveniente. 

Art. 34. Constituirão r_ecursos da FUNASE; 

I - dotações orçamentári·as que lhe forem atribuídas pela 
União; 

TI- produtos de créditos especiais abertos po-r lei; 

UI- subvenrã::-s, doações. legados e outras rendas que even
t.ualmente receber; 

IV - renda da aplicação de bens patrimoniais; 

V - produtos da venda do material inservivel ou de aliena
ção de bens patrimoniais; 

VI - 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Ins
tituto Nacional d_o Desenvolvimento da Educação e Pesquisa .... 
<INDEPJ. 

Art. 35. A União d.estina'I'á obrigatoriamente à Fundação do
tação minim·a ·a 0,1%- (uin décimo Por cento) da importância atri
buida, em cada orçamento, aos programas de ASsistência e Pre
vidência, Saúde, saneamento e Educação. 

Art. _36. Constituirão especialmente recursos da FUNASE as 
importáncias ·que lhe forem reservadas do produto do salãrio
educação e das contas vinculadas do Fundo de Ga:rantia do Tem
po de Serviço, referentes aos emPregados despedidos com justa 
causa, no montante que perderem quanto a juros e correção mo
netária .e ·aquele~ q'l_le falecerem sem deixSJr dependentes~ 

Art. 37. A FUNASiE gozará de imunidade tributária, nos ter
mos da letra c, item III, do ar!. 19 da Constituição Federal 

Parâgrafo úrtico. A is-enção garantida pelo presente arttgo 
não inclui a contribuição para a Previdência. SOclal. 

Art. 38. Na aquisição de b-ens ou na lavratura de escrituras 
e outros atos e documentos sujeitos à tributação ,a. FUNASE en
tregará à~ demais partes contratantes ~omprovantes do montante 
das respeCtivas operações, a fim de que possam exibi-los às auto
ridades fiscais, dispensa;ndo-se de recolher os tributos respectivos. 

Art. 39. A FUNASE gozará dos seguintes privilégios: 
I_- seus bens não será passíveis de penhora, arrestro, seqües-

tro ou embargo; - -

II - são extensivos à,s sua.s obrigações, dividas ou encargos 
passivos os prazos de que goza a ·Fazenda Nacional; 

In-~ poderá adqt~irir, :por corilPra ou permuta, bens de órgãos 
públicos, de qualquer naturez~ •. _independentemente de hasta pú-
blica ou concorrência; -

IV - ser-lhe-á assegurada a via executiva fi·scal da União, 
sendo-lhe garantidO processo especial na cobrança de .seus crédi
tos e regime de cus~-- idêntfco ao da União; 

V- seus representantes gozarão dos privilégios e prazos atri
buídos aos procuradores da União; 

VI ~ as certidões, cÓl)ias autênticas, ofícios e todos os atos 
dela emanados terão fé pública; 

VII - as dotações orçamentárias da Fundação serão de em
entrega das respectivas impo~ncías; 

VIII ~ a utilização das dotações orçamentárias atT!buidas à. 
FUNASE não poderá sofrer qualquer restrição total ou parcial rpor 
dec!'eto, independendo_ de liberação em_ quaisquer hipóteses. 

Art. 40. A FUNASE gozará de facilidades para a importação 
dos equipamentos de laboratórios" publicações, materiais cienti
ficas .e didáticos de qualquer natureza, para sua própria utilização 
ou para os órgãos especializados em educação e reabilitação de 
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excepcionais, :ficando~lhe assegurada cobertura cambial, priori
tária e automática, à tax mais favorável <le câmbio. 

Art. 41. .1\s escrituras imobiliárias em que for .parte a .... 
FUNASE serão registradas .em 5 (cinco) dias pelos oflclats de :re
gistro de imóveis, indep-endentemente de quruisquer formalidades. 

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

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

Art. 44. A FUNASE prestará contas ao Tribunal de contas da 
Uilião através do Ministério d·a Saúd'e. 

.1\rt. 45. A FUNASE somente poderá manter depóSitos ban
câlios, em cará.ter permanente, no Banco do Bra!Sil ou, nos locais 
em que não haja a:gência deste, sempTe que poss!'l'e! em estabe
lecimento oficiais bancários ou caixas económicas. 

Art. 46-. A FUNASE podeTá criar regiona.is para contato di
reto com os órgãos e pessoas interesados e mediação entre estes 
e a sede. 

Parágrafo único. A FU•NASE poc>erá designar delegll:dos para 
exercício das atribuições próprias dos escritórios, quando a loca
lidade ou região não comportar a instalação de escritório. 

.Art. 47. A FmiNliSE gozará, em qualquer meio de .transpor.te, 
das facilida:des e prerrogativa3 que à União são concedidas. 

.Art. 48. As dotações orçamentárias e os cr&litos destinados 
a FUN.ASE serão considerados registrados pelo Tr:ibunal de Contas 
e automaticamente distribuídos os respectL~"<JS recursos ao Tesouro 
Nacional, que os depositará no Banco do Brasil à disposição do 
Presidente da Fundação Nacional de Assistência ao ·Exc-epcional. 

Art. 49. Em caso de dissolução, os bens da FUNASE :rever
terão ao Património da União. 

Art. 50. Os estatutos da FUN.I\SE estabelecerão o mandato 
dos membros dos Conselhos cu~rador e Executivo, bem como a 
forma. de escolha de seus presidentes, assegurando, ainda, a reno
vação a-nual de 1/3 <um terço.) dos integrantes dos aludidos con
selhos. 

ArL 51. Ji'icam extintas. 30 (trinta) dias após a publicação 
do decreto de aprovação dos estatutos da FUNASE, a Campanha 
Nacional de Educação de cegos e a campanha Nacional de Edu
ca:ção e Reabilitação dos Deficiente Mentais, cujos património e 
dotações orçamentárias serão transferidos para a ~undação Na
cional de Assistên(:ia ao Excepcional. 

Parágrafo único. Os servidores lotados nas C'ampanha:s ex
tintas por este artigo, cujos serviços for:em julgados dispens~veis 
pela FUNliSE. serão colocados à disposição do ór.gão de pessoal do 
Ministêrio a que pertençam. 

Art. 52. Serão apUcaáos, obrigatoriamente, na educação de 
excepcionais, pelo menos, 5% (cinco por c·ert·to) dos recursos des
tinados ao Piano de A1fabetlzação IDuncionl>! e Elducação Conti
nuada de .1\doiescentes e i>dultos, aprovado pela Lei n.o 5.379, de 
15 de dezembro de 1967. 

PB.~rág.ra:fo único. A Fundação .Movimoento Brasileiro de Alfa
betização - MOmM!L !nstituida pelo Decreto n.0 62.455, de 22 
de março de 19~8, entré.gará à FUNASE os r&eursos reseryados para 
a e·ctucação de excepcionais, no·s t-ermos deste artigo. 

·A.rt. 53. O artigo 7.0 e o parágra.fo único do ar:tigo 9.0 da Lei 
n.O 5.107, de 11 de set-embro de 1966, passam a: ter a seguinte 
redação: 

"A:rt. 7.o Ocorrendo rescisão do contrato de traba,hq, por 
justa causa, nos termos do artigo 482 da CLT, o empregado 
fará jus ao valor dos depósitos feitos em seu nome, mas 
perderá. a favor da FUN.IISE, pa.ra aplicação em serviços 
de reabilitação de excepcionais, a parcela de S'!la conta 
vinculada corr:e<>pondente à correção monetária e aos juros 
capitalizados durante o tempO de serviço prestado à em
presa: de que for d-espedido." 
.1\rt. ~.o ................................................ . 

Parágrafo único. No c_aso deste artigo~ não havendo de
pendentes habilitados no prazo de 2 (dois) anos a contar 
do óbito. o valor da conta reverterá a favor da FLmda~ão 
Nacional de Assistência ao Excepcional, para aplicação em 
serviços de reabilitação de excepcionais". 

Art. 54. Acresoonte-se ao art. 22 do Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-lei n.0 2 .848, de 7 de dezembro de 1940, um pará-

grafO seiundo oom a redação aba~~xo, passando o atual parágrafo 
único do mesmo artigo a parágrafo primeiro: 

"Art. 22 ................................................ . 

§ 2.0 Quando o agente tiver desenvolvimento mental in ... 
completo ou retardado, o Juiz ouvil"á obrigatordamente ór~ 
gão oficial ou particular devidamente reconhecido. espe-. 
c!allzado em educação e reab!1\ta~ão de eltcepcional, para 
verificar se a idade mental dele determina a ,.pl!cação do 
d!s,posto n<L art. 23." . 

.1\rt. 55. ./\crescente-se ao art. 2:> do Código Penal um~ pará-
grafo com a seguinte redação: 

".1\rt. 23. . .................. · ...•.. · · ·. · · · · · · · · · · · ·• •• · · 
Parágrafo único. J:ij'a aplicac;ão do disposto neste artigo, 
coru;iderar-se-á a idade men!tal do agente." 

.1\rt. 56. O art. 91, caput, do Código Penal passa a vigorar 
com a redação aba.\xo: 

".1\rt. 91. O agente Isento de pena, nos tennos do art. 22, 
é internadQ em manicõmio judiciário, salvo o excepcio .. 
na!. que será encaminhado ao estabelecimei+to de reabll!-
tação mats adeqnado à sua condição ...... , ..... " 

.1\rt. 57. Os ãrts. 149 e 150 do Códlgo de· Proces•o Penal, 
aprovado pelo Decteoo-rei n.0 3.689, de 3 de outubro de lll41, pas
sam a ter m-aAs os seguintes parágrafos: 

"Art. 149. . ............................... ., ............. . 

§ 3.0 Trata.ndo-se de excepcional. será ouVi~o obrigatoria
mente órgá() ofictal ou particular dev!d·amente reeonhecl~ 
do, especializado em educação e reab!!ltação de, excepcio
nais. 

Art. 150. 

i a:õ ··o· iD.t.;,;,;;.;;,.~;,.i;;; d~· ~;,c~i>.cibi:i.ai .i~;ã. ·..;;~i?;~ !~ii.; ;,m 
estabelecimento adequado, não podendo tea.!!zar-se em ma
nicõmio." 

.1\rt. 58. Na fixação do âmbito de aplicação do Código de Me
nores, Lei n.o 6.697, de ri de outubro de 1979, cons!derar-se-á a 
idade m-ental, devendo a autoridade judi·ciária competente recorrer 
à perieia especiallzada em educação e reabilitação de excepclonats, 
sempre que a idade cronológica do excepcional por deficiênria 
mental seja superior ao limite máximo de Idade fixada nas .leis 
de P:roteção ao menor. -

.Art. 59. A Lei n.0 4.024, de 20 de dezembro de 1961 - L&\ 
de Dlretrizes e Ba.s-es da Educação ·Nacional - prssa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

I - Nova redação da letra a do art. 20: 
".1\rt. 20. . ................... ~···-··-······ ............. . 
a) à variedaUe de métodos de ensino e forma de ativida"' 
des escolares, tendo-se em vista as peculi'aridades da re ... 
gião e dos grupos sociais e as necessidades dos excepcio
nais." 

II - acréscimo ao art. 36 de um parágrad'o com a redação 
abaixo: 

".1\rt. 35. 

§ 4.o o cu.rrlcuio de ensino méd!o incluirá, obrigatoria
melllte, noções básicas de educação especial e de reabí!l
tação, sempre com o objetlvo de estimular maior compre
ensão para com os excepcionais." 

III- acrésclmo~.do seguinte parágrafo ao art. 66: 

".1\rt. 66. . ..........••....... · · · ... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Parágrafo único. OS cL'l.veroos curriculos .do ensino supe
rior deverão incluir, otirigatorian:>ente, n,oções l>ás!cas de 
educação especial e de reabl!ltaçao, sempte com o cbJ etl
cento) de excepcionais." 

IV - acréscimo de dois parágrafos ao art. 88, com a seguinte 
redação: 

"Art. 8. 
§ 1.o Destinar-.se-á à educação dos excepcionals, pelo me ... 
nos, 5% (cinco por cento) de quaisquer recursos aplicados 
anualmente na manutenção e desenvoivLT)_1ento do e:lf!no, 
em todos a.. graus, pela União, Estados, Dlstnto Federal e 
Municípios." 

§ 2.0 A aplicação dos recursos de acordo com o disposto 
no parágrafo anterior C0118tituirá um dos requisitos para 
que os Estados~ o Distrito Federal e os Muni-cptos possam 
obter o auxílio da Uri~-ãO referid.o no § 3.0 do art. 92." 
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V - nova redação no § 2.0 do art. 95: 
"Art. 95. 

§ 2.0 Os estabelecimentos particulares de ensino que re
ceberem subvenções ou auxilio para sua manutenção ficam 
obrigados a conceder, no valor .correspondente ao mon
tante recebido, matrícUlas gràtultas a estudantes pobres, 
Incluídos entre estes, sempre que possivel, 5% cinco por 
cento) de excepcionais. u "' 

VI- acréscimo, ao art. 107, de um_parágrafo, assim redigido: 
"Art. 107. 
Parágrafo úni<;o. Serão deduzidas em dobro do Imposto 
de Renda, as importâncias dos auxlUos ou doações com
provada-mente feitas a entidades oficiais ou particulares, 
especializadas na educação de excepcionais e reconhecidas 
de util!dade pública pelo Governo Federal." 

VII ~ acréscimo, ao art. 116, de dois parágrafos assim redigi
dos: 

"Art. 116. 

§ 1.0 Serão igualmente. realizados exames de suficiência, 
para os efeitos deste artigo, destinados à habilitação de 
professores de excepcionais. 
§ 2.0 As Escolas Normais ou Insti.tutos de Educação or
ganizarão cursos de emergência, destinados a pr.eparar 
eandidato.s a. exame de sufic.!ência de que trata o pará
grafo .primeiro deste artlgo." 

Art. 60. Em_ todas as unidades sanitárias~ maternidades e pos
tos de saúde oficiais será obrigatório a _prática. da reação com 
cloreto férrico. (teste da fralda) na urina dos recém-nascidos e 
crianças menores de três anos, para pesquisa fenilcetonúria e corre
ção conseqüente da alteração metabólica yerlf!cada. 

Parágrafo único. O Ministério da Saúde baixará instruções 
para execução do disposto neste artigo. 

IA.rt. -61. Os órgãos de saúde, federais estaduais, municipais e 
particulares, promoverão campanhas sistemã ticas de prevenção 
contra a defle!ência mental, esclarecendo especialmente a necessi
dade da realizaçãQ de exames, tratamento e_ orientação das gestan
tes, de f<>rma a afastar as causas de deficilêncla mental. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igual-
mente, às medidas de prevenção contra a..s demais deficiências. 

Art. 62. Esta Lei entra em vigor na data de sua.publ!cação. 
Art. 63. Revogam~se as dispo&\ções em· cont.rãrio. 
Sala das Conússões. 24 de setembro del980. -.Al'!'Ysio Chaves, 

Presidente .em exerci~io - Ta.ncredo Neves, Relator - Lenoir 
VargaS >--- Helvídlo Nunes - .Almir Pinto- Cunha. Lima - Murilo 
Badaró -Bernardino Viana.- Amara.! Furla.n - Franco Montoro
Aderbal J'urema- Nelson Carneiro. 

PARECER N .. 0 1.218, DE 1980 
Da. Comissão de EdueaçãA> e Cultura 

Relator: Senador Franco Montoro 

Os Projetas sob exame foram apensado~ em »irtude do Re
querimento n.0 435, de 1979, do Senador Henrique de La Rocque 
aprovado em Sessão do Senado Federal, em 9 de novembro de 
1979, passando a tramitar em conjuno. 

Os Projetas. e~ estudos, originário, o primeiro, da Câmara dos 
Deputados, de rmc!ativa do llustre Deputado Carlos Santos e o 
segundo~ de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro ~is~m 
a instituir uma. Fundação para o menor excepcional estabeÍecendo 
ainda o PI.B n.0 124/79, normas de assistência. ao eXcepcional. 

Justificando seu projeto, o Deputado Carlos Santos diz que: 
"As proporções crescentes do problema da excepcionalida
de no Brasil e no mundo - já o disse em outra_ ocasião -
dão-lhe agc:ra contornos inquietantes e diferentes~ Como 
diferentes sao as suas causas de ordem genética· acidental 
educacional e sóclo-eeonômica. ' ' 

E:oje no Brasll são seis m!lhões de crianças e adolescen
tes excepcionais, quase que seLs por cento da nossa po
pulação que por ·sua vez, uma quarta parte ligada direta
mente às tl.'lstes i.mlplicações do mundo dos ex<>epcionais. 
Não é mai.s~ como se vê, problema de desdita de grupos 
que o socorro-esmola, à.s vezes, amorteoia mas uma ad~ 
vertência séria e imperiosa da rigidez dos ~grupamentos e 
da própria espécie humana. 
Ora, problema assim de tamanha magnitude não pode ser 
elJ.carado, apenas, em termos de emotividade efêmera di
ante da figura ou do mundo do excepcional e de sentimen-

talismos outros desperta_dos por circunstância fortuitas que 
não anulam a instabilidade de nosso enternecimento. 
Ademais, o problema é de todos, indisttntamente de todos, 
é um problema da sociedade que deve convencer-se que, de 
qualquer forma, é também responsável pela existência dos 
excepcionais. 
E o que se impõe, como medida de interesse social é con
cretizar, sistematizar, objetivar, tornar realidade os pla
nos realmente exeqüiveis de. assistência aos seres mental e 
fisicamente carentes." 

Afirma ainda o Deputado, autor do Projeto, que seu empenho 
em resolver este cruciante probl-ema social é antigo e que auxiliado 
por intelectuais e estudiosos ·da matéria vem perseguindo este 
objeUvo desde seus tempos de Deputado Estadual no Rio Grande 
do Sul. 

Por seu turno, o Senador Nelson Carneiro autor do PLS n.0 

124/79, diz que: 
"A deficiência m-ental é problema eminentemente social. 
A integração do excepcional à comunidade deve ser a 
meta final de qualquer planejament.o relativo à matéria. 
Para. tanto, é indispensável e.riar-se uma política nacional 
de assistência e prevenção envolvendo, necessariamente: 
a ampliação do saneamento bási,co; a instalação de ser
viç?s matemo-infantis para o R~tendimento neonatal. es
peclalmente aos recém-nascidos de {'alto risco"; o forne
cimento de alimentação adequada a estes últimos e à 
criança em idade pré~escolar. 

O estabelecimento de uma correta politica de assistência 
ao excepeional dependerá, sem dúvida, da prévia avalia
ção dos recursos existentes e _da deternúnação e e.3calo
namento das metas a serem atingidas. Ditas tarefas são 
na grande maioria, de âmbito governamental; .as ações de 
organismos particulares serão meramente supletivas e ba
seadas no equacionamento e orientação fornecidas pelo 
Poder Público. 

Dando forma concreta às col;lclusões acima, elaboramos o 
presente Projeto - verdadeiro esta. t.uto do excepcional -
prevendo a !nstitulção de uma política de amparo ao de
ficiente mental, com o aproveitamento dos órgãos de en
sino e ~quisa e da longa folha de serviços de organiza
ções espe"Cializadas. 

A execução da política de amparo ao excepcional é atri
buída à Fundação Nacional de Assistência ao excepcional 
- FUNASE - a quem. dentre outras coisas, caberá orien
tar as diversas área.s interessadas, coordenar a aplicação 
de recursos de. modo a evitar gastos paralelos, e manter o 
público constantemente info.rmadg sQhre as medidas pre
ventivas e de combate à deficiência mental." 

Afirma, ainda, que: 

"Cuida o Projeto de estabelecer claramente a posição do 
excepcional na vida civíl, afastando a possibilidade de sua 
errônea ela:ssificação como "doenças mentals" ou "loucos 
de todo o gênero". De acordo com o_ disposto no art. 3.0, 
poderá haver incapacidade relativa para os atos da vida 
Civil, quando o deficiente não puder expri:mir integralmen
,te sua vontade, registrando-se a incapacidade absoluta 
quando a impossib!l!dade de manifestar da vontade for 
total. Determina, ainda, o parágrafo único qu-e os limites 
da cura tela sejam fixados em razão do desenvolvimento 
mental do interd~t-o." 

Finalmente, o Senador Nelson Carneiro ressalta que: 

O presente Projeto resulta de contribuição oferecida ao VII 
Congresso da Confederação Nacicmal das APAES, apresentada no 
dia 22-7-75. 

Em seu Parecer na Comissão d€: Constituição e Justiça o emi~ 
nente senador Tancredo Neves, procurou, mediante substitutivo 
sanar algumas Imperfeições de técnica legislativa que a propos!çãÓ 
apresentava. 

.A.ssim é que introduziu modificações, afirmando que: 
"0 PLC n.o 60/77 se acha contido no PLS n.0 124/79, pro
vindo e~e da egrégia Câmara dos Deputados e estando, 
em conseqüência, em estágio mais avançado de tramita
ção, entendendo por bem aprová-lo na forma de Substi
túti;>o que contenha as ampliações que o PLS n.0 124/79, 
agrega à regulamentação da matéria." 

Aperfeiçoado pelo Substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição e J~iça, e sanado de alguns defeitos de técnica le
g!s!atlva, nada há _que impeça a aprovação do presente Projeto, 
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pois quanto ao mérito, trata-se de matéria do- maior Interesse 
social 

Ante o exposto, opinamos, no mérito, pela aprovação da ma
t-éria, nos termos da emenda substitutiva da Comissão de Cons
tituição e Justiça ao P1.C n_o 60, de 11177. 

Sala das C<Jmlssões, 6 de novembro de 1980. - João Calmou, 
Presidente - Fra.:n,co Montoro, Relator - José Lins - Jntahy Ma
galhães - Aloysio Chaves. 

PARECER No 1.219, DE 1980 
Qa Corllissilo de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.• 31, 
de 1979 (n.0 32/79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 
Legislatvo n.• 31, de 1979 (n.0 32/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Convênio sobre Transporte Internacional 
Terrestre, aprovado pela 8.• Reunião de Ministros de Obras Pú
blicas e Transporte dos Países do Cone Sul. 

Sal:::J. da.s Comissões, 1.0 de dezemhro de lf~-80. - A1lalberto 
Sena, Presid~nte - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N." 1.219, DE 1980 
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.O 31, 

de 1979 (n.0 32/79, na Câmara dos Deputados) ..... ~-

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

DECRETO LEGISLATIVO N.O ,~DE 1G80 

Aprova. o texto do Convênio smbre Transporte Inter
nacional Terrestre, aprovado pela 8 . .a. R-eunião de Ministros 
de Obras Públicas e Transporte dos Países d-o Con~ Sul. 

o congresso Nacional decreta: 

.Art. 1.0 É aprovado o texto do Convênio sobre Trall!Sporte In
ternacional Terrestre, aprovado pela s.a. Reunião de Ministros de 
Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone Sul, realizada em 
Mar del Plata, de 7 a 11 de novembro de 1977. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em v_igor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi-
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Para uma brevíssima co

municação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Partido Democrático Social 
esteve reunido cni sua 1' Convenção Nacional, nos dias 29 e 30 de novembro. 

O encerramento, ontem, teve como e:feitos imediatos estimular e fortale
cer a coesão e ;c:; entusiasmo dos seus Membros, ao mesrr.o tempo em que 
aprimorou sua estrutura e funcionamento no plano naCional, como uma sóli~ 
da base de sustentação do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo. 

Elegendo e empOssando seu Diretório Nacional, os Conselhos Consulti
vo Nacional, de htica Partidária e Fiscal, bem como a Executiva Nacional, o 
PDS regozijou~se com a eleição do Senador José Sarney para a Presidência da 
Comissão Executiva Nacional. 

Na sessão da abertura, os convencionais foram saudados pelo Senador 
Jarbas Passarinho, cuja oração foi longamente aplaudida. 

Sr. ~esidente, ao registrar o acontecimento, desejo salientar a presença 
do Presidente João Baptista Figueiredo, na sessão de encerramento, quando 
foi saudado pelo Senador José Sarney, o qual dirigiu palavras de encoraja~ 
mento a todos os convencionais. · 

Por último, falou o Presidente João Baptista Figueiredo, cujo discurso, 
pela profundidade, realismo e elegância dos conceitos, arrancou entusiásticos 
aplausos da Convenção, principalmente quando proclamou seu apoio con
vicção na vitória geral do Partido. 

Solicito, Sr. Presidente, que sejam parte integrante deste meu breve pro~ 
nunciamcnto os discursos pronunciados ontem, pelo Senador José Sarney e 
pelo Presidente João Baptista Figueiredo: 

"DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR JOSJ\: 
SARNEY, PRESIDENTE DO PARTIDO DEMOCRÁTICO SO
CIAL, NA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA 
CONVENÇÃO NACIONAL. 

Este é um momento solidamente significativo da história política do Bra
sil. Dele somos mais do que testemunhas, porque somos autores. Reunidos 
aqui, representamos esta verdade. 

O PDS existe porque nóS o criamos pela detei'mfnação da nossa vontã.de 
e pela força do nosso idealismo. E mais, pela certeza de que as instituições de
mocráticas, que renascem, somente serão permanentes se baseadas em parti
dos capazes de responder às carências e reclaniOs da sociedade brasileira. 

O partido sem idéias, sem organização, desarticulado e opaco, românti
co e retórico está morto. 

O partido modema vive das idéias do seu Programa, instrumento de mo
bilização de suas lideranças. Sua organização, racional e á~il, funcionarã não 
apenas nos momentos maiores e sagrados da eleição, mas no dia-a-dia da 
política, coincidindo com o dia-a-dia da vida dos cidadãos. Serão canal legí
timo, visível, sensível e permanente das aspirações populares. E mais, fermen
to e fomento de novas aspirações. 

De~emos dar vozes às necessidades, mãos a soluções possíveis, força aos 
caminhos viãveis, coragem e audãcia aos ideais da República, marcados pela 
consciência histórica deste País forjado na liberdade, na fé cristã, na justiça e 
na ordem, sempre intransigente com a anarquia, com a desintegração social, 
com a negação dos nossos valores espirituais, com o imobilismo, com a dila
pidação do patrimônio comum. 

lntrànsigente e irredutível com todos os que pretendam atentar contra a 
independência do Judiciãrio, o prestígio e a representatividade do Legislati~ 
vo, a ação do Executivo, o respeito às Forças Armadas- guardiãs das insti~ 
tuições e da ordem - sob o_ comandO supr"emo do" Presidente da República. 

As armas do PDS são a conciliação, o diálogo, a convivência, a reforma 
e a transformação; o repúdio ao ódio, à ruptura social, à violência e à brutali~ 
dade. Havemos de transigir para respeitar posições e divergências justas. Ha~ 
vemos de saber dizer sim e saber dizer não. 

A criação de um partido e sua consolidação representam o mais signifi~ 
cativo ato político que a consciência d~mocrâtica pode praticar. A existência 
dos par!idos é a alma mesma, o coração e o cérebro da democracia. 

A democracia conseguiu sobreviver à ameaça dos sistemas mono líticos e 
totalitários que fazem da unanimidade e do silêncio o seu maior apanãgio. 
Sobreviveu, vive e viverá pela existência do partido moderno, democrático, 
estruturado na doutrina e militância política e capaz, pela solidariedade da 
opinião pública, de enfrentar os radicalismos que possam desvirtuar o siste-
ma democrático. 

À agitação, ao incitamento à convulsão social, ao apelo revolucionário, 
os partidos democráticos responderam com as reformas sociais capazes de se-
parar, efetivament~, a solução do engodo. Muitas nações mergulharam na es
cravidão, com a liberdade de esmagada, porque foram envolvidâs por mira
gens. E aquelas que as concretizaram em poder implantaram o mundo do si
lêncio e do terror. 

O partido democrático- e somente ele- pode evitar que isso aconteça. 
Para tanto, deve estar pronto a enfrentar, em defesa da liberdade, as soluções 
coletivistas ou as ilusões socializantes, impedindo a implantação do caos, a 
desagregação da sociedade, a divisão da famflia. 

Na democracia, a ação política exige estabilidade. O PDS assegura ao 
País, neste momento de transição, a estabilidade que garante a paz e o desen
volvimento social que todos almejamos. 

••chegou para o mundo o tempo da dúvida, da utopia, dos profetas", e 
nossas indagaçõs questionam nossos próprios valores existenciais. Estamos 
conscientes dessa responsabilidade e não faltaremos ao Brasil. 

Já organizamos rilais de três mil diretórios por todo o País. Temos cente
nas de milhares de líderes em postos partidários, Vivemos, como tOdo parti
do, o sofrido processo dos primeiros passos de organização; das longas nego
ciações, composições e convencimentos; a anônima tarefa de vencer dificul
dades e atingir a unidade. Viemos das bases, chegamos às cúpulas com o mes
mo espírito de trabalho e de concórdia. O PDS é, assim, uma força consolida .. 
da, com uma poderosa organização que serã ampliada até a ação comuni
tária, dialogando com os trabalhadores, estudantes, profissionais liberais, 
funcionãrios públicos, empresários, homens e J;ll.Ulheres, na certeza de que sua 
mensagem serã ouvida, aceita e difundida. Temos o melhor programa, temos 
os melhores quadros, teremos as maiores vitórias. 

A Convenção estã encerrada, mas tudo o que aqui foi discutido conti .. 
nuarã nos debates da dinâmica da vida partidária, levados aos diretórios, aos 
comícios, à praça pública pelos convencionais que aqui estiveram reunidos, 
juntos, em trabalho comum, a questionar politicas partidárias e políticas go
vernamentais. 

Revisamos diretrizes, julgamos esforços, abrimos bandeiras. Nasceu 
aqui, efetivamente, o novo sistema partidário brasileiro, manifesto na restau
ração do espetâculo das convenções partidárias, 

Foi uma festa de civismo, uma tomada de rumos, uma determinação de 
luta. O PDS jâ demonstra que o compromisso de aprimorar os costumes polí
ticos tem nele o seu esteio. 
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Temos orgulho do exercício da política e do PDS. Prosseguiremos, nas 
cidades e no campo, corno exemplo de dedicação à causa pública. 

Agradeço a confiança da Convenção, elegendo-me para o Diretório Na
cional e fazendo-me Presidente de sua Comissão Executiva. Cada vez mais 
dedicar-me-ei à tarefa de tornarmos o PDS ~~inr. para corresponder à con
fiança dos correligionáiiOS.--

Companheiros, 
Recebam nossa gratidão e nosso pedido de apoio. Nossa difícil tarefa se

rã facilitada pelo respeito à dignidade de saber ponderar e opinar. Estejamos 
unidos pelo traço comum de nossas responsabilidades. 

Lamentamos que uns poucos, sem convicção, tenham se hospedado no 
Partido, vacilando nas dificuldades e sonhando com sombras não reveladas. 

O BraSil de hoje somente pode ser governado por políticos com a visão 
de estadista. 

Há de se compatibilizar os anseios de padrões pessoais com a realidade 
da escassez de recursos, para diminuir a pobreza e a carência de habitação e 
alimentos. 

Um país como o nosso, que se fez capaz de ser a oitava economia do 
mundo, não pode ser incapaz de erradicar a fome. 

Concitamos os quetêm muito a abdicar um pouco em favor dos que 
pouco têm. 

Reafirmamos qiú::"~Cdemocracia econômica é Sinônimo de iniciativa pri
vada. Sem liberdade econômica não há liberdade pi;)Jítica. O capitalismo de 
Estado é sinónim-o de servidão. Não tememos apoj;.ir as forças produtoras do 
País, por vezes fustigã.das pelo radicalismo, col'n.o também não tememos 
apoiar as classes trabalhadoras contra a injustiça -dps que as exploram. 

A delegação que hoje recebo de ser o primeiro presidente do PDS é uma 
honra, mas é muito mais uma responsabilidade. 

Trabalho e lealdade é o nosso compromissc;>. 
Senhor Presidente João Figueiredo, 
Este momento só é possível graças ao seu patriotismo, à sua rígida con

vicção democrática. O lugar de Vossa Excelência e$tá assegurado na história 
do nosso Partido e muito mais na História do Brasil. 

A Nação tem o exemplo de sua franqueza de Càndidato reafirmada cons
tantemente na sua ação de Presidente. 

De suas lâgrimas puras de filho evocando a coerência de sua tradição li
bertária. 

A Nação é testemunha de sua mão pousada nas páginas invisíveis da his
tória, jurando fazer do País uma democracia. 

De suas mãos estendidas num convite à convivência, num momento em 
que as barreiras do ódio ainda construíam ciladas. 

De sua mão firme e trêmula. Firme de determinação, trêmula de 
emoção, assinando a anistia para que todos voltassem ao lar, devolvidos à 
convivência, no perdão e no esquecimento. 

A Nação ainda tem presente o seu exemplo de peito aberto, sua alma 
sangrando num desafio patético, entregando sua vida para que não caíssem 
pessoas inocentes nas mãos criminosas do terrorismo. 

De sua presença na fundação do Partido, apoiando nosso Manifesto e 
nosso Programa, para os quais, em gesto símbolo, solicitou maior ênfase nas 
questões da juventude, nosso maior patrimônio do futuro, e nos problemas 
das minorias marginalizadas. 

De sua inapagãvel simplicidade, em que o poder passa e não lhe modifi
ca, mostra"ndo a firmeza do seu carãter e a sua visão humana, expressa no ver
so de Bergamin: "Tudo passou, tudo ficou como estava." 

De sua face convulsa na miséria da seca e dos alagados. 
De sua tarefa ãrdua e imensa no dirigir o País, nesta hora de tempestade 

que varre o mundo. 
Estas palavras não são convite à vaidade de Vossa Excelência ou lisonja. 

São verdades que ninguém contesta e servem para fortalecer sua determi
nação e sacrifício de prosseguir, sem desencanto, no rumo traçado. 

Nosso Partido não lhe faltará, tenha certeza. A leladade não é uma pala
vra que desapareceu da política. Lealdade que é voluntária e não compul
sória; lealdade que deve ser recíproca, como a que damos c temos recebido de 
Vossa Excelência, e que devemos receber, sem exceção, de todos os seus auxi
liares. 

O Brasil precisa que o GOvernmo e o PDS sejam um só corpo. Juntos, 
para vivermos o grande desafio de encontrar a democracia, sem traumas, sem 
perigos, sem seduções de violência. 

Correligionários, 
Esta Convenção é um marcante fato político. Pela solidariedade e parti

cipação de todos, pelo que ela significa no presente e para o futuro -da demo
cracia brasileira. 

O Partido existe. O nosso objetivo foi cumprido." 

J orna! do Brasíl. 

"O DISCURSO DO PRESIDENTE 

Gostaria de retificar a frase final do discurso do nosso presidente José 
Sarney. Nós não cumprimos simplesmente nosso objetivo. Cumprimos nosso 
grande objetivo. 

Neste ambiente de festa, civismo e patriotismo, conclui-se a ãrdua tarefa 
da comissão provisória. Aprovados o manifesto, o programa e os estatutos, e 
eleitos os seus dirigentes efetivos, o Partido Democrático Social reúne as con
dições para ser o primeiro Partido a cumprir todas as exigências legais neces
sárias ao registro definitivo nesta nova fase da vida política nacional. 

A maior parte do trabalho paciente de organizar diretórios municipais e 
estaduais jâ ficou para trás. Estão lançadas as bases para que a filiação de no
vos membros não se esgote nos números atuais. 

Pois, mesmo corri milhões de filiados, um Partido pouco representa. O 
que lhe dá vida e consciência é a prática da democracia interna. E isso"nós te-
mos. 

O cimento de coesão partidária é a discussão livre e franca das idéias. E 
isso nós temos. 

O que faz a força de um Partido é sua disposição para lutar. Vencer. 
Conquistar o poder com a arma do voto. 

E isso, meus senhores, nós temos. 
Em novembro de /982, teremos as eleições diretas que prometi. E, como 

prometi, cumprirei. 
Nesse dia, vamos conquistar a maioria das Câmaras municipais e das Pre

feituras. 
Das Assembléias Legislativas e dos cargos de governador. 
Da câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, conseqüentemente, legi

timamente, a maioria do Colégio Eleitoral que elegerá meu sucessor. 
Por isso mesmo, o PDS não se forma como uma colcha de retalhos. Suas 

raizes penetram no chão da história. Não para tentar repeti-la ou para conti
nuar a profigar coisas passadas- como se o tempo conhecesse retorno. Para 
nós a história é repositório de exemplos a cultivar e aprimorar. De inspi
rações a seguir. 

O PDS surge como um Partido moderno, atual. E assim é por duas ra
zões. A Primeira, é a jjfópria juventude de nosso povo. A segunda, é que nasM 
cernas para o presente e o futuro. 

~·Nosso problema" - afirmei em Porto Alegre, em fevereiro deste ano 
- .. não é depois de amanhã ... 1:. o hoje, é o dia seguinte". 

O futuro distante, esse está bem cuidado. Para ele nós preparamos bem, 
desde agora. 

A abundância de nossos recursos naturais e nossa coragem de 
transformá-los em instrumentos de bem-estar de nossa gente resolverão todos 
os nossos problemas. Sabemos que o Brasil vencerá todas as crises. Apesar do 
pessimismo impenitente dos negativistas empedernidos. 

O que maiS me preocupa, neste momento, é cuidar dos nossos compa
triotas do presente. Diininuir-lhes as angóstias. Renovar-lhes a fé. Fortalecer
lhes o ânimo. E mostrar-lhes que as dores sofridas agora são as do crescimen
to. E, por mais que firam e doam, doem e ferem menos que as penas da estag
nação, a esterilidade do desânimo, as frUstrações dos horizorites limitados. 

A história do Brasil fez-se graças à combinação de audácia nas con~ 
cepções e firmeza nos princípios nacionais. Jamais na unanimidade que ressu
ma totalitarismo. 

De mim, reafirmo a crença no debate, no diálogo, no entendimento. No 
consenso possivel. E mais penso por sentir. ver e saber que a prática da democra
cia e a preservação da liberdade só são possíveis através de um sistema parti
dário capaz de assegurar a sociedade pluralista e aberta que nos compromete
mos a construir. 

Politicamente, vivemos uma época de revigoramento, de reconstrução, 
de criatividade, de readaptação. Sem dúvida, uma sêria porfia. Mas patrioti
camente fascinante. 

Construir é o verbo do nosso presente. Construir o fundamento dura· 
douro de uma sociedade livre e justa. 

Revigorar as instituições; r~construir as bases éticas e morais da socieda
de, para reunir e reconciliar; essa a tarefa eminente dos políticos. 

E só pode fazê-lo quem tem fé. 
Os incréus; os az-edos por natureza ou atitude,· os cavilosos de sempre,· 

aqueles a quem nada contenta. ou ninguém ãgrada,· os que só sabem lamentar, 
mas não consertf}m. não propõem, não p-ensam, não oferecem alternativas -
mas só aprenderam a condenar, a divergir,· enfim, aqueles cujo verbo principal é 
negar - esses nada farão de positivo. por longa que lhes seja a vida que amar
gam. 

E se, por castigo de Deus, um dia o poder viesse a cair em suas mãos, não 
saberiam o que fazer com ele. Por que lhes faltam aquelas condições interiores, 
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c;.panágio dos homens do nosso Partido. Falta-lhes fortaleza. Falta-lhes espe
l'l'nça. 

Nós do PDS deixamos o cantochão das lamentações aziagas para os que 
ui.to sabem conviver. 

Para os que aspiram ao poder a fim de usâ-lo no absolutismo sem con
traste. 

Esquecidos de que a democracia se faz todos os dias. Não só nas grandes 
o.::asiões e nas palavras sonoras. 

Os que só raciocinam e agem de acordo com os interesses imediatos de pes
,JJtlS ou grupos transgridem a primeira regra da democracia interna dos Parti
ú.·?S. O acatamento das decisões da maioria a ninguém humilha ou diminui. A to
do.s eleva e exalta. 

Os que não têm convicções, mas caprichos, mudam de atitude na medida 
t.Yn que não vêem atendidas .suas ambições. Passam a agredir o que antes 
aplaudiam com alarido e entusiasmo irrestrito. 

Nós do PDS temos de trabalhar pelo Brasil. Não por nós mesmos. E por 
isso construímos um Partido livre dos vícios das organizações passadas. 

Vejo com tristeza que nem todos os que Começarãrn conosco puderam- ou 
souberam - adaptar-se às condições novas. Não viiiziiz- Os sinais de mudança, 
embora tão claros. 

Sinto especialmente por aqueles companheiros que só prosperaram politica
mente ao nosso lado por entre louvores à Revolução e proclamadas fidelidade a 
Peus lideres. 

Vimos porém que, nii hora de somar e compor, faltou-lhes a compreensão 
do momento histórico. Convocados a participar da reconstrução das instituições, 
acharam que, abandonando suas origens. podiam construir um futuro melhor 
para si próprios. 

Agora, fingem horror ao que antes amavam. 
Condenam o que aplaudiam, quando as águas corriariz Para seu lado e a ex

cerào os beneficiava. 
E se por qualquer motivo -ou até sem motivo.....;,_ abandonaram a casa, 

devem lembrar-se da solidão dos que vivem pelo interesse, afastados dos ver
dadeiros amigos e companheiros. 

Reconstruímos as instituições políticas e lhes demos condições de melhor 
representar o pensamento de quase 120 milhões de brasileiros. Para eles, é 
bom lembrar, nem tudo é necessariamente preto ou simplesmente branco. 

Senhores convencionais~ meus correligionários: 

Esta é a hora do nosso Partido. Sua sorte não é diferente da do meu Gover
rto. Desejo prestigiá-lo, e confiar-me a missão de apresentar ao povo os ideais de 
64, nos termos do presente. As conquistas feitas e os progressos alcançados. 

Não por empáfia, ou culto de valores pessoais. Mas porque temos uma 
história legítima a contar. 

História de restauração das garantias individuais, dvicas e põ!ític3S-. 

História da Anistia ...::..-que é perdão e esquecimento. Como não sonhavam 
1;:;ueles para quem as palavras não passam de chavões vazios de sentido. 

História de fidelidade à República e reforço -da Federação. 
História da preocupação com o homem pequeno e indefeso. Com sua 

saúde. Sua educação. Seu direito ontológico a uma parcela maior e mais dig
.1.a na riqueza nacional. À repartição mais equitativa do produto do trabalho 
de todos. 

Ao PDS cabe ser, em nossos dias, o Partido da transformação. Da refor
ma pacífica. Da tolerância, que conduZ à concordânCia. A qual, por sua vez, 
faz nascer a paz. 

Ao PDS cabe ser o Partido da soberania do povo, fonte de todo o poder. E 
beneficiário de toda a ação política. 

Voltado para o homem porque "todo esforço cairia no vazio se não tiw 
véssemos evocação de que o homem, como criatura de Deus, tem um destino 
superior". 

Partido capaz de sacrificar o êxito momentâneo, a bem dos interesses na
cionais. 

Partido que seja o canal legítimo visível, sensível e permanente das aspi~ 
rações do povo. 

E, por conseqUência, instrumento de sua realização. 
Esse é o meu, o nosso Partido. 
O Partido que constituímos sob o comando de José Sarney, Prisco Viaw 

na, Jarbas Passarinho, Nélson Marchezan e de todos os nossos demais com~ 
panheiros que, no plano federal, nos Estados e nos municípios, lhe dePam or
ganização, quadros, vida. 

Com o nosso Partido, meu pensamento hoje é só de vitória. 
Que nos brilhará em 1982 e por muitos e muitos pleitos." 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana, para uma breve comunicação. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Para uma breve comuni
wção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero regis
trar, neste instante, aqui da tribuna do Senado, um fato muito importante 
para o nosso Estado. Ê que na convenção do Partido Democrático Social os 
c·-onvencionais e os líderes partidários do meu Estado compareceram em mas
sa à Convenção Nacional, dando-lhe o seu apoio e a sua solidariedade. Foi o 
que vimos anteontem e ontem, em Brasília, a presença de pessoas dos mais 
distantes -rincõ~s do meu Estado, inclusive do extremo sul. 

Quero. também, registrar a inauguração, sábado próximo passado, do 
Eacritório de Representação do Estado do Piauí, que prestará serviços não só 
&b meu Estado, mas, também, a todos os companheiros e àqueles a quem es
tão ligadas as autoridades piauienses, ao seu povo e ao seu Governo. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES)- Permitewme V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- Ouço, com prazer, o 
l;'!parte de V. Ex• 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) -Nós também queremos, eminente 
Senador Bernardino Viana, nos congratularmos com V. Ex• pelo êxito da 
Convenção do nosso partido e dizer que, como V. Ex•, nós, também, estamos 
felizes. Do nosso Estado, o Espírito Santo, para aqui vieram as mais legítimas 
lideranças do PDS, o Sr. Governador do Estado, além do Sr. Vice
Governador, e Vereadores, Deputados estaduais, o Presidente do nosso Par
tido. Aqui, numa festa de congraçamento partidário, sentimos que, efetiva
mente, a agremiação que dá sustentação ao Governo, nesta Casa e neste País, 
está, no Estado do Espírito Santo, aguerridal_ flO sentid9 de obter, como pe
diu e proclamou o Senhor President~ da República, a vitória eleitoral no plei
to de 1982. Nós temos certeza de que aquele acontecimento, aquele congraça
mento partidário nessa convenção maravilhosa, deixou marcado, em cada 
um dos convencionais~ a certeza, mil vezes bendita, de que, efetivamente, o 
nosso partido é o maior do Brasil. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI) - Muito obrigado, Sena
dor Moacyr Dalla, mas eu quero finalizar, concluir as minhas palavras la
mentando apenas que não estejam conosco muitos daqueles companheiros 
que começaram, que procuraram novos rumos. Mas _ainda assim, creio que 
mesmo sem eles, mesmo sem contar com a sua presença e com o seu apoio, 
nós tivemos uma bela festa, que simboliza a união do Partido Democrãtico 
Social. 
· Muito obrigado. (Muito bem!) 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ter ouvido o Senador 
Moacyr Dalla falar no maior Partido do Brasil ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Até agora é o único Partido. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- S. Ex• complementa di
zendo que é o único Partido. 

Fico a pensar, Sr. Presidente, ao levantar a minha voz, aqui, para comen
tar o movimento dos professores do ensino superior ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS~ ES)- V. Ex• me permite um aparte? (As· 
sentimento do orador.) Só para fazer, não uma retificação, mas um aditivo. 
·Efetivamente, o único partido que fez convenção e que existe é o PDS. E:ra~ 
mos, até anteontem, blocos partidários. Ontem, com o advento da convenção 
do PDS e na <itual conjuntura, é1 sem dúvida, de fato e de direito, o maior 
Partido do Brasil. Pode até ser que, amanhã, os augúrios venham a dizer ou 
afirmar o contrário; inas~ até o contrário vir, a minha afirmativa é verdadeira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu fico satisfeito, Sena· 
dor Moacyr Dalla, porque antes eu ouvia dizer qua a ARENA era o maior 
Partido do ocidente. V. Ex• agora é um homem mais modesto; então, V. Ex• 
diz apenas que o PDS é o maior Partido do Brasil. Já é realmente uma e_vo~ 
lução positiva, porque do maior Partido do ocidente passamos a ser o maior 
Partido do Brasil. E oxalã possamos chegar ... 

Q Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Eu fico satisfeito corri ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• permita eu com
pletar o raciocínio: se o maior Partido do ocidente passou a ser o maior Parti
do do Brasil, tudo indica que então, em 1982, teremos o menor Partido do 
Brasil. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES) ~Mas, V, Ex• por duas vezes me deixa 
num desvanecimento fora do comum, quando diz que .. possamos ser o maior 
Partido do Brasil''. Quer dizer que V. Ex• também admite vir para o nosso la· 
do. A afirmativa de V. Ex• nos dá alento muito agradável. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) -~plural nobre foi usado 
aí em homenagem a V. Ex• 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - E eu agradeço a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, eu vejo realmente 
que é muito importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa evolução, para 
não dizer involução, do Partido do Governo, que era o maior Partido do oci~ 
dente ainda hã pouco e hoje partiu e parte para-ser apenas o maior Partido do 
Brasil. De qualquer forma, já ficamos satisfeito coin-essa humildade. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- A afirmativa e a justificativa foram 
feitas, e eu não poderia de outra forma registrar o evento sem nie Congratular 
com o maior Partido, de fato e de direito, existente no País atualmente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu estou completando 
V. Ex• Exatamente, V. Ex• hoje estã mais humilde; antes e ainda ontem era o 
maior Partido do ocidente, repito. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- A afirmativa de orJtem e de anteon
tem não foi minha; a minha é a de hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~ MG)- Mas, então eu espero 
que o maior Partido do Brasil, pelo menos até agora, no dizer do Senador 
Moacyr Dalla, atente para um histórico que vou fazer, acerca do movimento 
dos professores do ensino superior. 

Há poucos dias, em Juiz de Fora, Srs. Senadores, recebi uma comissão 
de professores da nossa Universi.dade Federal de Juiz de Fora, liderados pelo 
Professor Márcio Antônio de Oliveira. E, Sr. Presidente, me permita, neste 
instante, fazer um pequeno histórico deste movimento: 

Histórico do movimento 

19 semestre de 1979 
- 19 Encontro Nacional de Associações de Docentes cujo tema 

foi a Situação Salarial dos Docentes 
-Envio às Universidades do anteprojeto de reestruturação da 

carreira do magistério-versão MEC/1979 
2• semestre de 1979 
- Encontros com o MEC em todo o Brasil para adaptar o pro

jeto às necessidades do corpo docente 
I' semestre de 1980 
-O anteprojeto versão MEC/1980 é-aCeitO pelas Associações 

de Docentes 
-Impasse MECjDASPjSEPLAN 
- Anteprojeto engavetado 
-Paralisação nos dias II, 12 e 13 de junho 
2• semestre de 1980 
-em 3 de julho, SESU/MEC divulga projeto versão DASP 
- Associações de Docentes repudiam projeto versão DASP 
- Diversas tentativas de superação do impasse. Cantatas 

MEC, DASP, SEPLAN. 
-Setembro: paralisação nos dias 8, 9, 10, 11, 12 e 13 
-Novembro: paralisação nos dias Se 6. Muitas universidades 

exigem medidas mais objetivas. 
• dia 6, a Universidade Federal de Goiâs deflagra o movimento 

que hoje engloba todas as universidades federais autárquicas 
• dia 14, UFJF entra em greve 

Sr. Presidente, faço este histórico, para demonstrar a boa vontade dos 
professores do ensino superior, neste País, mostrando uma seqüência desse 
movimento. Por certo, o maior Partido do Brasil, aqui presente, pouca 
atenção dá a estas reivindicações, ou a esta seqilênciã histórica cjue trago, ho
je, ao Plenãrio do Senado Federal. De qualquer forma, leio as reivindicações 
dos professores: 

Reivindicações do professores: 
- reajuste salarial de 48% a partir de março de 1980 
- envio imediato ao Congresso Nacional do anteprojeto de 

reestruturação da carreira do magistério, versão MEC/80 
- verba de 12% do orçamento nacional para a Eduçação 

E aqui abro um parêntese, para lembrar que, quando era o maior Parti
do do Ocidente, uma emenda constitucional, apresentada pelo Senador João 
Calmon, foi rejeitada pelo maior Partido do Ocidente, na época, apesar dela 
ter sido apresentada por um Senador do Governo. 

-revogação imediata da Lei n9 6.733 (que retirou da comuni
dade universitãria o direito de indicação de seus dirigentes) 

- resjustes salariais semestrais a partir de 1980 
Pontos importantes do anteprojeto de reestruturação da carrei

ra do magistêrio, versão MEC/80: 

- progressão na carreira por tempo e por titulação 
- incorporação do auxiliar de ensino à carreira 
- percentual adicionarpara chefes de departamento e coorde~ 

nadares de curso 

Srs. Senadores, há poucos dias, antes da demissão de S. Ex• o Ministro 
da Educação, Dr. Eduardo Portella, tive oportunidade de destacar uma en
trevista daquele ilustre ex-titular do Ministério da Educação e Cultura, cha
mando a atenção, sobretudo, para alguns aspectos da entrevista, quando ele 
dizia que o seri Ministê:rio é um mero repassado r de recursos sem a necessária 
autonomia de vôo. 

E continuava a dizer, Sr. Presidente, que, registrando essas observações 
como Senador da Oposição, eu poderia estar usando os mesmos advérbios, os 
mesmos adjetiV"Os de S. Ex•, e lembrava que uma nação que pretende ser gran
d6 no século 21, não apenas- no seu campo energético, no seu dominio de ale
mentes, ela precisa sobretudo ser grande no seu_ setor de educação. 

Lembrava eu aqui, Sr. Presidente, a necessidade de se investir nesse se~ 
tor, necessidade que o- próprio ex-Ministro de Educação lembrava nessa sua 
entrevista, e V. Ex•, que hoje preside o Senado Federal. da sua tribuna, na
quele mesmo dia em que eu abordei a entrevista do Sr. Eduardo Portella, V. 
Ex'- falava da sua presença na UNESCO, aplaudindo o pronunciamento de S. 
Ex• na UNESCO; V. Ex• há de se recordar disso. 

Sr. Presidente, não sei se o Ministro saiu tar~e, se saiu mais tarde; se S. 
Ex' saiu na hora certa ou se demorou mais do que nós outros esperávamos de 
um intelectual à frente do Ministério da Educação:. Mas, neste momento em 
que trago as reivindicações dos professores do en~ino superior, entregues a 
mim, na minha cidade de Juiz de Fora, pelo Professor Mareio Antônio de 
Oliveira, eu chamo a atenção da Maioria nesta Casa - chamo respeitosa
mente- para que o maior Partido do Brasil, como diz o Senador Moacyr 
Dalla - e me permita ele que eu seja repetitivo, porque realmente eu gostei 
da sua humildade hoje, de declarar apenas o maior Partido do Brasil, porque 
até então, como eu disse, V. Ex•s. eram o maior Partido do Ocidente. Essa 
humildade é importante quando V. Ex's. realizam uma convenção, com a 
presença do Senhor Presidente da República, uma Convenção que não sei se 
foi de UQião ou -desunião, mas isso não importa, porque o problema não ê. 
meu, é de V. Ex•s. Mas, de qualquer forma, no mom~nto em que esse partido 
realiza essa convenção e que pretende ser um grande partido, não é possível, 
Senador Moacyr Dalla, que reivindicações mais do que justas, humanas e ne
cessãrias para a transformação deste País não possam ser atendidas pelo Go
verno Federal. Se V. Ex•, e eu tenho certeza de que fará isso, examinar o his
tórico do movimento, examinar as reivindicações desses professores, hâ de 
verificar que o maior partido do Brasil não estã presente no atendimento a es
ses justos reclamos do magistério superior do Brasil. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Itamar Franco, 
com todo o respeito, acho que não compete ao maior partido do Brasil, como 
diz V. Ex•, examinar esse assunto, mas sim, ao Sr. Ministro da Educação e 
Cultura, que o está examinando juntamente com os Srs. Reitores e o PresiM 
dente dos Reitores do Brasil, segundo a imprensa nacional divulgou na sema
na passada. Então, o assunto já é objeto de estudo desde quinta~feira passada, 
segundo todo o noticiário da imprensa falada, escrita e televisionada. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Bernardino 
Viana, V. Ex• que merece todo o meu respeito tem razão. Eu talvez esteja er
rado quando me dirijo à Bancada do Governo nesta Casa porque, realmente, 
o Ministro da Educação e Cultura foi escolhido sem que V. Ex•s tomassem 
parte. V. Ex's. não estão no poder, V. Ex•s. aqui defendem, como, por exem
plo, o Senador Moacyr Dalla, com todo o ardor, com toda a sua inteligência, 
V. Ex•s defendem o governo. V. Ex•s. defendem um governo do qual não fa
zem parte. E o exemplo mais característico, mais presente, mais atual é exala
mente a escolha do novo Ministro da Educação e cultura. Foi escolhido sem 
que a Bancada do Governo, que dâ sustentação a ele nesta Casa e na outra, 
sequer tivesse acesso a essa escolha. V. Ex•s me perdoem, me desculpem, mas 
eu não posso me dirigir -ao maior partido do Brasil aqui presente, porque V. 
Ex•s não escolheram, não participaram da escolha do Ministro da Educação 
e Cultura. É uma escolha, evidentemente, pessoal de Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, que deveria, até como respeito a V. Ex•s que estão 
aqui, no dia-a-dia, a defendê-lo, ouvir V. Ex's. E, quem sabe, daqui desta 
Bancada poderia ter saído o Ministro. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas, nobre Senador, a prerroga~ 
tiva de escolha é do Senhor Presidente da República, nãó é nossa. Ele pode 
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ter ouvido as Lideranças das duas Casas, as altas lideranças do Partido aqui e 
na Câmara, mas não -ii'ía ouVii a todos nós, uma vez qtie essa prerrogativa, 
este poder de decisão é- inerente ao seu cargo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)-AchoqueV. Ex• comete 
uma injustiça com os seus Líderes, porque, se eles tivessem sido ouvidos, te
riam comunicado a sua Bancada esse desejo do S~nhor Presidente da Re
pública de, pelo menos, ouvi-los. Eu jâ não digo aceitar a indicação de V. 
Ex's, porque seria pedir muito, mas pelo menos ouvir a V. Ex•s. Não é possf
veJ que o Governo não pudesse ter feito, eu lastimo atê ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - V. Ex• me •Jermite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex•, com o devido respeito, me 
parece que peca em gênero e número. V. Ex• sabe, corno bem disse o nobre 
Senador Bernardino Viana, que é preceito constitucional, é atribuição especí
fica do Senhor Presidente da República a escolha dos seus Ministros. O nosso 
programa partidário não diz que cabe à Bancada indicar ou interferir na es
colha dos Ministros de Estado. V. Ex• fala num terna verdadeiramente emo
cionante e o espanca com muíta inteligência. A educação é uma meta priori
tária para todos nós, pois só através do investimentos na educação ê que nós 
poderemos ter um Brasil com dias melhores; só através da educação, Senador 
Itamar Franco, é que se pode construir uma Pátria sólida; só com a educação 
é que se pode sustentar o homem de hoje para os dias melhores de amanhã. 
Então, dentro desse contexto de reivindicações, hei de fazer justiça a V. Ex•, é 
necessârio que o nosso Partido dê, como estâ dando, todo o apoio possível; 
V. Ex• não ouviu nenhuma voz discordante na nossa Bancada. Ainda quinta
feira ou sexta-feira, o eminente Senador Almir Pirite bateu na mesma tecla 
que V. Ex• estâ batendo hoje. E outros Srs. Senadores têm falado, o nosso 
Líder falou da tribuna, na sexta-feira, dando uma explicação quanto ao Pro
grama de Educação, mas nem a natureza dá salto, segundo José de Ingenie-: 
ros. E o Processo de desenvolvimento quer no campo económico, quer no 
campo educacional tem que ser lento e gradativo. Nós lamentamos profunda
mente é jogarem sObre J].ÓS os õnus daquilo que efetivamente causa, vou sim
plificar o vocábulo, causa um pouco de mal-estar em certos segmentos da so
ciedade brasileira. 

O SR ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Moacyr Dalla, 
agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Ex', que é um homem cordial e cava
lheiro. Sei que estâ também preocupado com os problemas educacionais bra
sileiros, mas veja, Senador Moacyr Oalla, que não era de hoje que o ex
Ministro alertava o Governo com relação ao problema da educação. E vou 
recordar a V. Ex• o que o Ministro disse numa entrevista: 

.. Que o momento atual "é o pior" jâ vivido pela educação bra
sileira, Hporque um conjunto de fatos que víei'ain acoriteCendo ao 
longo dos últimos vinte anos cristalizou-se agora, revelando um 
"Frankenstein" com todos os seus contornos fisionômicos". De 
acordo com Portella, "foi necessário um regime de abertura política 
para que as coisas pudessem aflorar e serem vistas sob a incómoda e 
saudável claridade da luz do dia." 

Aí está, Senador Moacyr Dalla, a palavra do Ministro da Educação, 
hoje não mais Ministro. E trago eu a reivindicação do 12_rofessorado do ensino 
superior. 

O Sr. Bernardino Viana já nie disse que não cabe à Bancada resolver esse 
problema e sim ao Ministro da Educação. Jã respondia a S. Ex' Esse Ministro 
não fái e-scolhido por V. Ex•s, não tiveram a mínima partiCipa-ção na escolha 
desse Ministro; V. Ex•s não têm interferência no Governo, V. Ex•s. lamenta
velmente, estão aqui apenas cumprindo as determinações emanadas do Pla
nalto, são obrigados a votar, às vezes, contrariando as consciências- de V. 
Ex•s. Não todos, mas alguns, pelo menos. Então, V. Ex•s. não podem, quan
do um Senador da Oposição faz um apelo em nome da classe do professor do 
ensino- superior, responder a este apelo ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES. Assentimento do orador.) - V. Ex• 
não estã fazendo justiça. V. Ex• sabe perfeitamente- eu já disse e o Senador 
Bernardino Viana ratificou:___ que é -uma atribuição do Senhor Presidente da 
República. A nossa participação na escolha de Ministro seria extrapolar ou 
querer interferir nUma âtribuição específiCa do Senhor Presidente da RepUbli
ca. Poder-se-ia admitir que, por considerações, ele ouvisse a Bancada. Eu vou 
até aí. Ma-s, dada a gravidade que vivíamos naqueles dias, em que greves de 
professores chegavam ao Congresso Nacional, em que se faziam PíQuetes nas 
portas das escolas por este Brasil afora, como foi denunciado por vários Se
nadores, inclusive pelo nobre Senador Jaison Barreto, as Universidades para
das, não havia tempo ã ·pefder. Sua Excelência deveria, efetivamente, agir 
com rapidez. E não poderia, com certeza, ter agido melhor que escolhendo o 

nobre General Ludwig. Ele é um homem da melhor qualidade, diligente, co
nhecedor dos problemas brasileiros, homem com quem tive o prazer de con
viver por várias e reiteradas vezes. A escolha recaiu em quem tem gabarito 
para responder pela Pasta. Há poucos dias eu estava numa audiência, junto 
com o nobre Senador Dirceu Cardoso, Já no Palãcio, e estivemos dialogando 
muito tempo com o General Ludwig. E partiu de S. Ex• o Senador Dirceu 
Cardoso a observação: ''V. Ex• é homem para Ministério". Olha a previsão 
do eminente Senador Dirceu Cardoso, muito antes de o Presidente da Re
pública pensar em escolhê-lo! Vê que a minha afirmativa tem sustentação em 
fatos passados e pode ter certeza: o amor ao País, a sua insopitãvel vontade 
de servir esta Pãtda e a sua inteligência vão-lhe dar as estradas largas para ele 
solucionar o problema do professorado e do nosso sistema educacional. 

O SR. !T AMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Moacyr Da lia, 
veja V. Ex• que eu não entrei na análise pessoal do novo Ministro, não estou 
fazendo comparação entre o Ministro Eduardo Portella e o Ministro Ludwig, 
em absoluto. Apenas ã.proveitei a oportunidade que me deu o Senador Ber
nardino Viana, porque estava dirigindo, erradamente, um apelo. Estava me 
dirigindo à Bancada do Governo, nesta Casa, trazendo as reivindicações do 
professorado, do magistério superior, da Universidade Federal de Juiz de 
Fora e, realmente, fui surpreendido com o aparte de S. Ex• quando ele disse: 
"O problema não é nosso, o problema é do Ministro da Educação". 

Então, o meu raciocínio, evidentemente, qual poderia ser'? Ele tem ra
zão ... 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- ... ter saído daqui, que as coisas po-
deriam ser melhores. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Podia. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• falou. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- ... poderia estar ocupan· 
do o Ministério da Educação e Cultura. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Mas o Presidente da República pre· 
cisava ter agilidade em sua ação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Quando precisa de ação 
imediata, Senador M6acyr Dalla, é Tá; mas quando precisa de votos, é aqui. 
Aqui, quando precisa aprovar seus projetes, são V. Ex•s que têm que compa
recer ao plenário do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Aqui, sim, aqui V .Ex's têm que votar, às vezes, ou deixar de votar, como 
aconteceu com a Lei dos Estrangeiros e com a prorrogação de mandatos mu
nicipais, aí a agilidade é aqui. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO .(PMDB- MG)- Com todo o prazer . 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC) :....__ Á proVidência imediata que tem 
que ser tomada não é a substituição do Ministro, é alocar os recursos que a 
Associação dos Docentes estâ cobrando, inclusive o documento a que se refe
riu o nobre Senador Moacyr Dalla, que eu trouxe ao conhecimento da Casa, 
dos próprios reitores das universidades brasileiras, confirma a necessidade de 
se respeitar o professorado brasileiro, a fim de que ele possa cumprir com as 
suas funções fundamentais, como disse o nobre Senador Moacyr Dalla, para 
com a sociedade brasileira. Mas de qualquer maneira nós precisamos não é 
do discurso, é da prática; então a Bancada do maior Partido do Brasil, jã foi 
do Ocidente, o que tem a fazer, já que não pode assumir o ônus de ter escolhi
do o General Ludwig, é cobrar do Governo providência porque a greve conti
nua, o movimento aí está à espera de soluções definitivas·. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex', Senador Jaison Barreto. Eu tive a oportunidade- V. Ex' 
estava aqui presente- de fazer um histórico dessa reivindicação, que não é 
de agora, não é de ontem e nem de hoje, ela se processa, praticamente, desde 
o primeiro semestre de 1979. Veja o cuidado que os professores do magistério 
superior tiveram: não deflagraram a greve de imediato, mas levaram primei
ramente ao Governo as suas reivindicações. Por isso nós chamamos a atenção 
do Líder do maior Partido do Brasil, na Casa, para essas reivindicações. O 
problema não se trata deste ou daquele Ministro. 

No aparte V. Ex• recordou-me o seguinte: era o ex-Ministro Eduardo 
Portella que dizia, na sua entrevista, que ele necessitava de 10 bilhões de cru
zeiros-para as universidades brasileiras; 10 bilhões de cruzeiros! E veja V. Ex•: 
citou, há pouco, o Senador Moacyr Dali a, ao Senador Dírceu -Cardoso, um 
dos homens que mais conhecem a política nuclear brasileira hoje. Pergunte a 
S. Ex• quanto nós jã gastam-os, pO-r exemplo, COm o·estaqueamento da Usina 
Nuclear de Angra II, quanto custa cada estaca, em média? O custo é três mi
lhões de cruzeirOs, õu SeJa, três bilhões de cruzeiros antigos. E, ainda, hã pou
co tempo, era a própria NUCLEBRÂS que recorria- ao alto Conselho de De-
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senvolvimento Econômlco. à Caixa Económica, para um empréstimo de 2 bi
lhões de cruzeiros_ P'!l.ra a unive.~idade. não há verba_- era o Sr. Minlstrc• 
Eduardo Portella quem se quetx.ava de que precisava oe 10 bilhÕ~':i fie cruz.ei~ 
rü:; e não ÜI'J~a. esse dinheiro para dar às univers!daOes brasileiras 

O Sr. Jaíson Ba1reto (PMDE - SC)- A Na-cãu-dé-veria sabe1, 1wbr~ 
~enador I~.amar Franco, se V. Ex~ me permite, qua:1to.gas1a o_ .Jovernc com a 
indústri_~ bélica: q•Je contraria, mclusíve, uma tradição ua politica bra;iileira 
de não se envolve1· ~m ativ1dadet. desse tipo, visando ao equilíbrio da balançr
comerci:ll. lsfo vem demonstrai que falta, realmente, G.etermiuação no sentl
c;o de aloc~• ra:ursos-pJ.ra pi ogramas fundamentai o., a~ País. Não ciefin.; prio
ndarles, porqur.. apena_s, as citam como parte do discurso, O'I'-'~S, na prálica, 
roiio- col'JC.:i. recursos capazes de tranqUilizar rãn n profe~so;-adQ, nias, a 
"'açãn tod~ vê G setor educacíonai como, re;.lmentc, pnoritário. 

O SR. ITAMAR FRA!'<CO (PMDB- MG)- c verdaae <. noo se en
tendeu, amrl:a. qut a palavra, nem a minha"' nem a 1o próprio Lit'!e-r ao Gn
. err10, r.es~a C' asa, de que ê preciso investir em eJuCacão; SP. nc)s não invest!t
mos err ect1caçào, o sonho brasiliõ!iro de ser a grande Naçào do século XT~!, 
nào vai se realizar. 

O Sr. LeHe Cha•·es (PMDS- PP..) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDF.- MG)- Pois não. Ouço, com 
prazer, o ?.parte de V. Ex• 

O Sr. Leito Chaves (PMDB - PR) - Nobre Senador, no Paranã. o; 
Professores de nível superior r. a Universidade de _MarinÍã cont.inuam em gre· 
ve. Ma~_ já estiveram em greve, tambêm, os professores do nívefprimàrio, do 
ni'vel colegial e de todos os níveis. E, o fato é significativo. Parece-me que. em 
toda a his:óri" da RepúbHca, jamais houve greves nacionais ou setoriais de 
professores, pot motivos de salários. Então, a julgar um goVerno pelos seus 
defeitos - v~iã V. Ex' como ele pode ser ju!gado_ no setor edu.~.:adonal. come' 
pode ser julgado no setor agrícola, onde hã um desabtre cpmpleto. Enquanto 
isso bâ ~·reocupacão de encaminhar vultosas importâncias para obras faraôa 
nicas. o que é próprio de governos ditatoriais e de povos subdesenvolvidos. 
Fazem g:andc:.s e inex:edí"eis obras com o sacrifício daquele que é salutar. 
\'e_-ia, V. Ex'. a China, _qta-:. ê outrO modelo de governo~ maS jamais $e procu
rou tá fazer qualquer vbra que implicasse no sacrifício de um<:J parcelfl meno: 
da população. Depois que todos tiverem e!>eola, alimentação e saúde, é que se 
pode pensar em outra obru. A China de hoje não faria: a m:utalha que:: ela fe: 
~10 passado, quar.d•> era um pai~ manifestamente subdesenvolvido. Então, 
aqui se dá preferencia a c_oisa~ altarr.ente comprometedoras, não só do desti
nv dessas gerações atuais-como das futurasgerações:-Preocupação de obra:l 
monumentais para falar a vaidade de homens que deviam ter a v~idade rpaior 
de estarem nos postos em que estão, em razão de el.::ição e não de determi
nação ditatorial. Minhas congratulações com V. Ex~!' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu que agradeço o apar
t~ de V. Ex'. serlador Leite Chaves, que incorporo, com muito prazer, ao meu 
pronunciamento. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, atendendo às ponderações de V. Ex" Já nes
se instante ;-~ão faço r.1áis um apek~ à Bancada do _maior P.artido Uo BrasE, 
mas faço um apelo~ então, direto a S. Ex•. o novo Ministro da Eàucação e 
Cultura, para que atenda às reivindicações dos professores do ensino superio.
deste País, reivindicações, Srs. SenadorCf-\ das mais justas e das mai::; neces·· 
sârias.-Nào é r.-ossível a Crise na universidade brasileira, não é possívei o Paí:; 
assistir à crise do seu ensino superior. 

Se a B<:!.ncada do Governo nesta Casa se julga impotente para levar esse 
meu apelo, eu tenho esperança de que a minha voz, através dos assessOres do 
Sr. Ministro da Educação, que, por certo, estão presentes aqui, no plenário. 
hoje assistindo a ess?. sessão, rGpitc, que a minha voz, s.través desses assessc~ 
res, possa chegar a S. Ex• o Sr. Ministro e ele possa, rle pronto, aplicá-los no 
ensino brasileirD, porque recursos há, é só querer. 

Portante, fica aqui o meu apelo e o meu conte,tamento de ver que a 
Bancada, que era a Bancada do maior Partido do Oddente agora, humilde-c 
mente, é apenas a Bancada do maior Partido do Brasil. (Muito beml) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para um!:!. 
breve comu:1icação. 

O SR. PRJ;;SIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o Senador Dirceu 
Cardoso para uma breve comunicação. 

O SR. DIRCEU CAF.DOSO (ES. Para uma breve comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, tem a honra, o Senado, de receber, na:. sua galeria 
nobre, a Diretoria e membros do Movimento de Arr::gimentação Feminina 
que, rundado em São Pauto, se derrama hoje pelas principai& capitais do Pais, 
inclusive, Brasília, na sua luta indormida em defesa da família. 

Aqui está a sua Diretoria e algum; membros d_o seu Conselho Diretor, 
sob a presidência d_e D._Nair Cunhal Vke-Presidente D. Laur~J Bezerra dos 
Santos e Secretária, P• Vera Cardoso. que nos honrarl"'l C<.-m SU<" pr<"~enç:!l. 

Sr. Presiden~e. ocupa aqui esse movimento as princinais Senhoras da So
..:icdade de Brasília, que- e~ tão· a pr--s.tos e 3TI'egfrnerttadJi •• P. r..n' lu:a Sr. Prt>:l'i
dente. contra todas a:; ma•üfestações que levem a fa.11íh• brt':;f)~lra ao encha
furdamento e ao esfacelamenlo, ameAçadas ror ca:.~sa ~"e o '" :virnento..• de 
Arregirnent<•çàc Fem:ntna está comb:tre.nc.ío 

O Mo~,oirnento _de Arregimentacão Feminina foi ú .. 1Uado. cm São I-auiü, 
em novembro dt> 19-.54, por três senhoras destacadas da suciedJde paulista: D. 
Carolir.<-. Ribeiro, lz?br:l Cerquinho de Mor~e.o;;: Barros, e Maria Leo:1or Rc-~ 
drigue5 Barbosa. O MAF- a sigla do movimento-to porta-voz das aspi· 
raçõe:-: da~ donas-de-C.lsa, jas mães_ d·~fa_mília de toe~ a!. P~ 1r. •J.h.to:res enfim: 
sem distmção de posição social, nacionalidade. cor~ rrTigi~o ~·credo político, 
desde que-dentro da democracia e das ~eis do País, unid~s na Iuta pt,•fa meino
ria de condições de vida da família. A entidade se mantém com contribuh,;õt"-~ 
de suas associadas e, nesta época de materia.lísmO estreito, sua existêncie. é a 
melhor pro·ta de que podem 1ealizar al~o. ali&-':los 0 entusia~mo e o id~at em
bora com escassos meios materiais ~ ·ma disposição. 

O MO\dmentv 1uta em todos os setores, do econ6mio.::o ao educacional, 
ao moral e ao cívico; combate a ipflaç~o. o desperdício, o abuso e h explo
ração. Luta por maior eficiência nos· serviços públicos, l'rcgação da coope~ 
raÇão contra a indiferenç::1, o ·comodismo, o derrotism J, a _: :êrcia e a ignorân
cia. Luta contra a c.ornpção, pela mor.dização dos costt,r.tes, d=t potítica e 
buscz. a elevação cultural da mulher. 

Este movimea.tv vem trazer aqui. Sr. Presidente, ern visita ae- Senado, e a 
V. E."'" O Movim~nto pede p2,ra que\'. Ex• a& receba no seu Gabu1ete, ele vem 
trazer a so!idari~dade à campanha que: o Senado vem fa.z~ncto C<'ntra a porno
grafia e prmcipalmnte, S-. Presidente, contrél a má televisão qu" tem levado 
e quebrado o equilíhrio, :) tarmonia da faMííia brasileira, COM CP;nas degra
dantes e amorais, violePtando o sossego e a tranqUilidade da família brasilcir 
ra. 

Portanto, Sr. Presidente, esse Mov:ment-1 que quer a solirlar;edade de V r 
Ex" e do Senado e vem trazer à campanha do Senadc.. em defe.,a da família 
também a sua solidariedade, é U.'11 Movimento sem cor, sem política, sem reh
gião, sem comproMetimento ~..;om quem quer que seja, mas desejando a defesa 
da fami!ia. 

As mulheres não e.."'tão à margem dos acontecimentos. Estão na estacada, 
na trin...:heíra, lutando pela sociedade de nosso_ Pais. 

Como j4 lutaram no passado, através dO tempo, em momentos culmi~ 
na1-:.t'!S da vida nacional, estão dispo., tas, nesta campanha, a lutar pelo sanea~ 
mento moral da televisão, a fim de impedir que cenas violenta•, e audaciosas, 
imorais e acabadamente licenciosas, provocam a dissolução da familia com 
exemplos que, ao invés de orientar solapam os fundamentos morais da 
famífia brasileira. -

Desejam, estas. donas-de-casa que representam ~ nata da sociedade de 
no:;.sa Capital. lutar apenas, na preservação. na defe-sa, pela tranqUilidade e 
sossego da família brasileira e _para melhores padrões da sociedade de nosso 
País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Dentro de alguils m:nutos, depois 
de ouvir o Senador L~ite Chaves que vai fazer uma pequena s:1udação, terei 
prazer em receber V. Ex" e a Comissão em meu Gabinete. 

Com a palavra o nobre Senador Leite Chaves. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa oe solidariza com as ma
nifestações expressas pelos nobres oradores e os que o apartearam, de sauw 
dação que traduz o apreço e a satisfação do Senado do Brasil ao receber a 
ilustre Comissão Parlamentar da Holanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cada dia que passa, o crédito, nos se~ 
tores primário e secundário da economia. se torna mais importante como in
dispensável insumo ao desenvolvimento econômico. Uaf por que os Municf~ 
pios mais progressistas do País reclam::.m a presença. em seus distritos-sede, 
de uma agência do Banco do Brasil. 

~ o caso ·cte Ponte Serrada, no Estado de Santa Catarina, que enviou ao 
Presidente daquela instituição oficial de cr(::dito um circunstanciado relatório, 
demonstrando que o progresso econômico do Municípiü ex.ige esse melhora
mento. 
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Localizada no oeste de Sarita Catãfhia. serVida d.e-asfalte, com u·rn" 
Infra-estrutura viaria satisfãtl.lria; Ponte_ Serrada terr. tudo para transformar· 
se nu~ verdadeiro celeiro da região. pela sua progfeS-&ista pccuãriu, desenvol
vlda SL'inocultum, avicultura cada dta .:r:.ais ampliada, alêm da extração de 
madeiras. ervavmate e bom núrilen de agroindústnas, podendo transforl1J:.ar
se. servid0 por uma agencía do Banco do Brasil, em grande p·iodutor de soja 
mirno, feijão c outros cereais. 

Contando com o auxilio do PA VAN, dele só se beneficiam vs pequenos 
a.gnculwres, enquanto os médios e grandes não se sCn.tem ~nccnfí vadQS à am
oliacào do plantio. Seus habítantes, servidos pelas BR-28~ e 153, são obriga
dos a se deslocar para Xanxerê. Concórdia, Joaçaba e Palmas, em busca das 
-agências do Banco do BrasiL 

Elevada à categorla de vila em 1939, foi erigida em:~1unicípío em .11?58. 
.;:riar::do-M:: em 1965;; respç.:;tiv:'t COriia.rCã. Hoje, a ci1ade COntã com cerc<l. de 
·~uatro mil habitantes, fazendo parte da re~úão fi&logr:..fica do Alto Irani, a 
:.30 quilómetros da r.apital, pos~uindo verdadeiros mananciais de geração de 
energia elétríca, com apreciâve1 capacidaue gerador&, um*. nce!ta municipal 
c.e cerct. de 35 milhões de cruzeiros. 15 mil habitantes no Município, com 
5.5.30 eleitores, vivendo, principalm~nte, da mdustrializar;ão de pinho, in~ 
Ouia, canela, cedro e angico, industrializando cancheãaa e cl:.imarrão ·de c:va
mat.c, além de apreciável ãgiicu1to~a.·~uiriocultura, bovinocultura e a\'icultu
ra, tendo-se implantado a. lavoura de bOja nos últimos três anos. 

Com 418 míniproj)riedades e 257 de médio e granje porte, tem mais de 
21 mil t.ectares dedicados à cultura de milho, soja, arroz., feijão, centeio, maçã 
e batatahsementc. um rebanho suíno de ma1s de 25 mil cabeças, com um des
frute de 97%, cerca de Z3 mil bovinos, com det.f:ute de 19%, além de bubali
no.s, ovinos, caj)rint1S, eqifinos e muares, mais de 55 mil aVes do rebanho colo~ 
níal e cerca de 355 1nil, anualmente., abatidas para comercializac;1!o. Sua: api~ 
~ultura conta com cerca de 1.500 colmeias, dispCe de maís: de 30 mil hectar~ 
ne pastagens, dedica-se ao reflorestamc!1to, tende plantado mais à~; [3 mi
lnões de âr vores, com mais de t~-c:.zt firmas no ramo, além de uma das maioret.. 
r'!.Servas de árvores de mate nativas. 

Dois hospitai'3 com 75 leitos, 3 farrhâc.ias, 2 laboratório~ de aná!is~s clini·· 
cas •. um Posto de Saúde do Estado e um ambulatório dv FUNRURAL I.!Vm
nóem seu quadro sanitário, com sete médicos, dois farmacêuticos e um prâtí
..;;o, um dentista e uma enfermeira diplomada. 

Doze escolas estaduais e 33 municipais, um colé.rio do 2'~~ grau e .um j:ir
dim da infância, 2.049 alunos matriculados dão conta do seu desenvolvim~n
to educacional, mantendo-se um Centro de Bem-Esta':' do Menor. com cem 
crianças assistidas por uma coordenadora, uma:auxi.liar, ..:J.Uatro estagiários e 
t.Ima merendeira. A prestação de serviços ê representada por 1 1 firmas~ com 
75 empregados. havendo no\·enta e nove esLabelecimentGs comerciai~ e 52 in
dustriais, sendo que a produção comercíafii.ida superou cinco milhões de 
quilos em 1979. 

Nas cinco fábricas que produzem "'xaxins", espera-se, este ano, a pro
dução de 180 mil vasos, representando mais de sete milhões de cruzeiros, 
,o;err:mdo-s-:: mais de treze mii metros cúbicos mensais de madeira, dispondo o 
Município de cinco representa<:".Õ~".S com"=tciais, doz~ profissionais fibenis, 
vinte rep;:~rtições públicas, 14 estabelecimentos de. esportes, diversões e re
creação, além de quatro clubes e seis canchas de jogos diversos. 

Está em construção um Ginásio de Esportes e as atraçõcs turísticas do 
Município são apreciáveis, principalmente seu Parque de Feiras e Exposições. 

A infra-estrutura de transportes, comunicações e energia elétrica é bas
tante desenvolvida, sendo que a arrecadação anual é superior a oitenta miv 
!hões de cruzeiros, numa média mensal de seis e meio milhões, atingindo a 
vinte milhões de cruzeiros a arrecadação do INPS, enquanto o movimento to
tal económico supera os seiscentos e trinta milhões de cruzeiros anuais. 

Pensamos que os indicadores que incorporo ao meu pronunciamento de 
hoje justificam, plenamente, a instalação de uma agência do Banco do Brasil 
em Ponte Serrada. onde as pesquisas do Projeto RADAM afirmaram a exis
tência de petróleo. Daí a oportunidade do meu discurso de solidariedade ao 
pleito, entendendo que o Banco do Brasil hã de atender as reivindicações da
quela comunidade catarinense. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas..) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se

nador Almir Pinto. 
O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveitei o final de semana para uma apre
ciação sobre o problema do transporte ferroviário nas regiões Norte
Nordeste e Centro-Oeste do País. 

Socorri-me de O Estado de S. Paulo, edição de 28 do mês recémvfindo, 
que dedicou a sua última página a conicfltários e críticas a um sistema ferro
viário que nunca passou de obsoleto, mas de qualquer forma se prestando a 
uma lenta integração regional. levando-se em conta a imensidão territorial. 

o·ap:-eciado jornal da "lrnprenst_ paulista fn um det..1.lhado estudo clm 
t:-anspui"'fes ferr"o·v!âríos no Rras"il, de;;de o Império ~ Repúbli.ce e a(.)s dia-. 
utuah; e, nurr. confrouw entro<> o passad'"' e ~ ~ent~. gua~drd:_~~ as pro· 
pvrções ditadas p;::lo desenvolvime:nc da ec~nomi11. nacional, chega-se H urn'"\ 
conclusão de que, com ó SUigín1ento das rodovias, quase sempre cc-~tru; Jas 
paralelamente às poucas fefrovías exís.tente~. decreta..da foi a desativação j~~ 
sas em "TIÇmento de falta de r~fl.ex~.J e de previ~ào pua C' futuw. 

Nàc. s.e ad· .. ertira.m os h ossos governf'.ntes de qu ... um pais que 11 k. dispu· 
:1ha do combustível que acionava-as mãq11inas Jc~ crrrinhõ~ e dos G..momõ, 
ve1s não poderia se dar ao Iux:<l de des::o_tiva~ e, o pi~r. arrancar o:: t:ilno-s ae 
knovias em rgiõe!:> de d1flcil pe11etração, :oPl0 a Reg;ão Amal.ónJca, ~como 
exemplo de tami!'lho desa_,t"no administrativo ~ ... ite-mSé' o que aconleceu em re~ 
1açào às EStradas de F~Jro de Bragança e Maâelra-Mamoré, que custara.rn à 
Nat;ão c sacrifício de milhares de milhare~ de. :vidas de brasíleiros, d1zimados 
pela malária. quando entregues aa rlesbravaa;ento da Amazônia in6sp:t& 

Sabe-~ 1_ue a F,.:rrc.via MaJeim--Mamoré. idealizada pur urr:, visionám.• 
puituguê-.s. cr-nsurr.iu r:ad;· I:'lenos ~c -~0.000 .')á·::.s de traba::u::.dL r ;s brasilei
ros. o qu,;- lhe va1eu, por ;.,-.o, 0 epítc.to de "Ferr.Jvia do Diabo"! 

Com a erradicação desta ferrovia, ficou o Estado do Amazon:~) ::.t>m 
qualquer ft::rro.;:ari! e, poSteriormente, t3.mLém sem a faixa de terra q•Je lhe 
servia de leito, que pasSou a constit,Jir o aiúai Território de Rondônia. 

Desàti,..ada .;ob o pretexto de ser àetidtâda., e CstradO:L de ferro Jvíaácira~ 
Mar.1o1'é tinha um percurso de J.6ó quilômetros ~ s: prest2vtt para o transpm· 
te Ja borracha, da castanha e outros produtos de extrar;ão ·egetal qu~ s ... 
constituíam na principaf fonte de riqueza da imensa Região Setentrion~J.l 

Hoje, tais produto~ são e.~oados pelas hidrovias constitt!ídas relos rios 
A hunà, Mamo ré, Roosevelt e Haddra, até alcançarem o po:;to de Manau! 

Qu·! se· saiba, n3.o existe qualquer projeto para a impiantc;,ção d: no ... a 
ferrovia no Estado do amazonas. 

Injustificada foi a e-rradiclío dos 411 quilómetros de tr1lhos assentados no 
sé;;'.J;o passado, para a cclonização de duas importantes .irea.:; do Estado ao 
Pa1á. 

S.ob a mesma pecha :Je dtficitãri.:., a Estilda d' Ferro de Brap~nçz .· que 
começou a ser com:truida c.m 1833 r.:: c .... :-.ciu: jt; 2.3 anos C:epo;~, tinha. pot fin!:l
lidade escoar a safra ~gr.íccia brag~ntina até ) porto de BcJérr . 

Qt.~ando tenho a sort~ de visitar a Capital paraense ~ -..·ejo a veiha estaçi'io 
do Brás transfur111ãda em um supe;morcado, sem ·ser parto.ense, mas como 
hr<"-,iieiro, sinto uma revoita íntima pela imprecatição do! desativar-se um~ 
fcnovía num r. região qUe se não r~--.i racionalment~ cOlonizada e ex:turindo-se 
com o corte ind~scriminarlo de sua flora. nada m:"!.is consentânt"O seria res
guardar a ferrovi?. e imprimir um re~orestamento e urna Peva coionizsção 
r !aneja.da para a verdadeira redenção da econor.1i<i b;aga:·.tir.&. 

Uma outra E.strada de Ferro do Estado do "Parâ, também sacrificada, foi 

a construída no VGtle do Tocantins, com 110 quilômetros de extensão, e que 
tinha como ponto terminal Tucurui. Sabe-se que esta ferrovia foi substituída 
por u-na rod.-wia de terceira categoria, Cj_i.J.e. corria em sentidO paralelo ao tri
lb.J de ferro. 

Não imaginã.v3.rri o~ avísados·d<~struidores das ferro~da.c;, das regiões sc
tel:!trivnal e mêdio setentrio~al do P:-tís, que m.aís tarde vida este passar pela 
presente crise de com::ustívei, deriv~·.dcs t.!.J petfé1eo, e qr.e mais econômico 
seria, como sempre foi\ o transporte ferroviário. 

:Mas o Estado do Pará~ como diria o poeta, uresS:urge da própria cinza" e 
aí está Tucuruí d.:spontando para o Brasil com a suá hidroclétrica a quarta 
maior do mundo, e o Projeto Carajás que vem de irri:Por a construção de uma 
ferrovia que transportarã todo o seu potencial mineral e agrícola até o Ponto 
de ltaqui, no Estado do Maranhão. 

Outra sorte não tem tido a Região Central do ~aís. Aí estâ o Estado de 
Mato Grosso com 820 mil quilômetros quadrados e nem um só de ferrovh. 

E com modificar a fisionomia de •troa regiãf:' que, tem em Cuiabâ o centro 
geodésico da Amér:ca do Sul, senão com a implant.B:ção de uma linha férrea 
ligando este Centro aó Sul do País? Justo que, na oportunidade, se faça 
menção honrosa ao trabalho que, para este fim, vem Sendo desenvolvido pelo 
nobre Colega, o Senador Vicente Vuolo, que está se qatendo tenazmente para 
a concretização do seu grandioso ideal para isto contando, inclusive, cem o 
apeio dos seus colegas de Bancada do Se.n...adO e da Câmara Federal, também 
do Exm9 Sr. Governador de São Paulo, que se propôs a levar a ferrovia plane~ 
jacta até aos limites do seu Estado com o Estado de Mato Gmsflo 

O Estado C: Goíás. Desde o Brasil .Império que·~e cogitava de fa,:orecê 
lo com uma rede ferroviária, jã que fazia parte do PrOjeto do Impel"Q.cior Pe
dro II tal intento. Mas, segundo informações que corista do trabalho publica~ 
do no O Estado àe S. Puulo, só em 1912 os trilhos; cheg,•rarn ao território 
goiano, vindos de Araguari, em Minas GeraiS, alcançan<"'o o Roncador, nas 
margens do rio Corumbã. 
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Ainda o articulista é quem nos diz que esta marca só foi ultrapassada em 
1922, para chegar em AnápOlis em 1935, o QUe concorreu Para que· es-ta cida
de se tornasse no principal centro económica do "Estado. 

Acontecia, no entanto, que 16 anos depois, isto é, em 1951, a ferrovia se 
prolongaria até a capital - Goiâniá. Posteriormente, já em 1968, seria con
cluído o ramal Roncador-Brasília, que ligou a Capital Federal à Rede Ferro
viária Nacional, o que somou 700 quilómetros de vias férreaS no Estado de 
Goiás. ~ 

Como o Estado de Mato Grosso, o Estado de Goiás é um grande produ
tor de arroz, produção esta na sua maioria estagnada nas fontes de produção 
pela limitilção dos transportes: o ferroviário, no momento, sem Condições de 
expansão e o rodoviário, além do alto custo, não oferece segurança, por não 
serem boas as estradas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, e o Nordeste deve continuar esquecido? 
Vamos encontrar esta interrogação na mesma reportagem do O Estado de S. 
Paulo. quando ainda diz: .. Salvação das ferrovias, uma incerteza". 

Mas, atendo-me à situação ferroviária do Nordeste, deverei de início 
referir-me, neste meu último Pronurlciamento nesta sessão legislativa do Se
nado, ao trecho da entrevista prestada ao jornal paulista pelo Superintenden
te Regional da RFFSA, Recife, Sr. Pedro Augusto Melo. Afirma S. S• achar 
dilicil o aumento do transporte ferroviário da re8íã01ié>rdestina, pois acredita 
que até mesmo o incentivo federal ao setor deverá beneficiar maiS a região 
Centro-Sul e, no mâxirriâ, atê o sul da Bahia, já que estas regiões têm maior 
importância económiCa. - ~ 

Indiscutivelmente, e aqui tenho reconhecido corno os demais colegas a 
potencialidade económica do Centro-Sul, é um fato inconteste que a política 
do Governo central nunca tergiversou em conceder verbas fantásticas a essa 
privilegiada região brasileira, isto fazendo qiente e consciente de que estaria 
relegando a plano inferior as demais regiões do País, numa terrível discrimi
nação das rendas federais, provocando o desnível social e económico que es
tamos a lamentar, com profunda discordância. 

O Nordeste que sempre se constituiu um problema cíclico para a Nação, 
face às estiagens periódicas, e a região Centro-Oeste que permanentemente 
sofre o inverso; com ãguaem-·ex.Cesso, as duas regiões são as que maiores defi
ciências apresentam nos setores econômico e social, e são por isso-as menos 
lembradas, principalmente no setor ferrovias, estando Mato Grosso sem um 
quilómetro de trilho asentado na sua imensa superfície de 870 mil km quadra
dos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é ainda o Superintendente Pedro 
Augusto Melo que declara: é possível, portanto, que as ferrovias nordestinas 
continuem, salvo raras exceções, esquecidas, como já estão desde o tempo em 
que só recebiam locomoticas e vagões depois de estes serem usados no Sul du
rante, pelo menos, dez anos. E a herança que recebemos dos mais ricos; roupa 
usada! 

Num termo comparativo entre rodovias e ferrovias, aquelas- não sei se 
por questão política ou por criminoso erro técnico - têm sido sempre cons
truídas paralelas a estas, porque há concorrido para ~ma certa competência, 
face a maior rapidez do transporte rodoviário, embola com o preço do afreta
mento um pouco mais elevado, já agora quase proibitivo, levando-se em con
ta a elevação do diesel. 

Não obstante, segundo observações do Superintendente Regional da 4• 
Divisão Operadoii3l Leste da Rede, com sede em Salvador, Sr. Walter Cha
gas Valverde, a demanda pela ferrovia é, pelo menos em sua área, muito 
maior que as possibilidades atuais. Na sua área de operações, que inclui, elém 
da Bahia, Sergipe e parte de Minas e Pernambuco, são escoados minérios, 
gesso, cimento e derivados de petróleo. _ __ 

Os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte poderão ter as suas ferro
vias ampliadas, isso porque é pensamento do att.ial Mllilstro dos Transportes, 
Dr. Eliseu Resende, que se diga, de passagem, inas não tem feito devido a es
cassez de verba, é pensamento seu, repito, viabilizar um projeto propondo o 
desenvolvimento integrado do Porto de Cabedelo e do Sistema Ferroviário 
Básico de Carga, complexo que pode oferecer condições de competição com o 
transporte rodoviário, por meio da redução do tempo e do custo das viagens. 
Isso porque, para transportar mil toneladas por quilômetro, o trem consome 
vinte litros de óleo diesel, a menos do que o caminhão. 

Mais uma vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a comprovação da dimi
nuição de gastos, comparando-se os dispêndios das ferrovlàs com as das ro
dovias, ê patente. O mesmo Poderá acontecer em relação ao Rio Grande do 
Norte. O transporte ferroviário poderá ser melhor lltliizado se aumentado o 
número de vagões, escoando o sal produzido em Macau e Mossoró, com a in
discutível diminuiçãO dos custos relatiVos ao ffete, por menor dispêndio de 
combustível. 

Os Estados do Piauí e Maranhão, que sempre utilizaram a via fluvial, 
passaram a contar com a Estrada de Ferro São Luís-Terezina, e que sempre 

foi, no entender de muitos, uma ferrovia problemãtica, com os trens parando 
na cidade de Timoil, no Estado do Maranhão, à margem do Rio Parnaíba,' e 
daí os passageiros e as cargas eram transportadas de um lado para o outro em 
canoas. 

Hoje, já existe uma moôerna ponte liga-ndo oS dois Estados, isto é, TCre-
sina à cidade de Timon. -

Não sei se ainda em atividade o trecho ferroviário Fortaleza-Teresina. 
Possivelmente esteja. Acredito tenha sido bastante prejudicado pela rodovia 
asfaltada que liga as duas cidades nordestinas. 

O Diretor da Divisão de Operacional dii- R-:i~'-FSA, em São Luís, argu
menta que a via permanente das ferrovias da sua área está afastada dos prin
cipais centros produtores do Estado. Daí a inexistêncüi. de-cargas em grandes 
volumes, embora se preveja um substancial aumento quando estiver remode
lado o ramal que ligará a estrada de ferro com o Porto de Itaqui. A ver~ade, 
afirma o Diretor, é que, infelíziriC:nte, a coilstrllção de ferrovia que lã está 
obedeceu a razões políticas que se sobrepuseram às razões técnicas: 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, para concluir, desejo, por fim, revelar a 
verdadeira intenção declarada pelo Governo de investir 7 bilhões de cruzeiros 
no Sistema Ferroviário, rios próximos 5 ou 7 anos, se bem que os dirigentes 
da lndústrfii -ferroviária encarem com- Cé-tiéíSffi_õ_Cste plariO governamental, e 
lembram que o Presidente Geisel também havia prometido aplicar 250 bi
lhões só na RFFSA de 1975 a 1980, mas ainda no ano de 1976 descobria-se 
que o dinheiro não existia!... 

Resta-nos, agQra, Sr. Presidente, confiar nas pretensões do Presidente 
João Figueiredo, eiit relação ao Sistema Ferroviãrio Nacional, dando asas ao 
seu Ministro dos Transportes, para que possa executar o Plano de recupe
ração das nossas ferrovias-. (Muito beml Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo 

Parente- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Helvidio Nunes- Dinar
te Mariz- Martins Filho -Cunha Lima- Maurício Leite- Gilvan Ro
cha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- João Calmon- Amaral Peixo
to- Murilo Badaró- Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Vicente Vuo
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
serã lidO pelo Sr. J9-Secretârio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 571, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea, do Regimento In
terno, para o Projeto de Lei dã Câmara n9 86, de 1980, Complementar, que 
altera a redação do artigo 69 da Lei Complementar n9 28, de 18 de novembro 
de 1975, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 111 de dezembro de 1980.- Jarbas Passarinho- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que vem de ser 
lido serâ objeto de deliberação após a Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 572, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e piévia distribuição de avulSos para o Projeto de Lei da Câmara n9 
59, de 1980 (n•I.425/79, na Casa de origem), alterando o art. 1• da Lei n• 
5.698, de 3f de agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações devidas a ex
combatente segurado da Previdência Soclã.l, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, a ma
téria a que se -refere figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 82, DE 1980 
(Em regime de urgência -_art. 371, .. b", do Regimento Interno) 

DiScUssão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara nll 
82, de 1980 (n• 3.897/80, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que cria, na carreira do Ministério 
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Público do Distrito Federal e na do Ministério Público dos Terri
tóriOs Federais, os cargos que especifica, tendo 

PARECERES ORAIS, favoráveis, das Comissões do Distrito 
Federal e de Finanças. 

Nos termos do inciso II_ do art. 322 do Regimento Interno, a matéria de
pende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Por acordo das Lideranças, entretanto, a matéria foi aprovada, em pri
meiro turno, simbolicamente. Assim, em consonância Coni aquela decisão, a 
Presidência irã submeter o projeto ao Plenârio, em segundo turno, pelo mes
mo processo. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção 

2 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 82, DE 1980 

(N9 3.897/80, na casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Cria, na Carreira do Ministério Público do Distrito Federal e na 
do Ministério Público dos Territórios Federais, os cargos que especifi-
ca. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, na Carreira do Ministério Público do Distrito 

Federal, os seguintes cargos: 4 (quatro) de Subprocurador~Geral, 21 (vinte e 
um) de Curador, 3 (três) de Promotor Público. I (um) de Promotor Substitu
to e 12 (doze) de Defensor Público. 

Art. 29 Ficam criados, na Carreira do Ministério Público dos Terri
tórios Federais, os seguintes cargos: 3 (três) de Curador, 2 (dois) de Promotor 
Público e 8 (oito) de Defensor Públicq. 

Art. 39 As despesas com a aplicação da presente lei correrão à conta 
dos recursos atribuídos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Terri
tórios. 

Art. 4'~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
A rt. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 845, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas de propriedade da SUFRAMA- Superintendência 
da Zona Franca de Manaus à Empresa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n9s 846 e 847, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, 
apoiado pelos Senadores Franco Montoro e Cunha Lima; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af-
fonso Camargo. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 573, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n9 
122/80, a fim de ser feita na sessão de 2-12-80. 

Sala das Sessões, [9 de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário, a votação da matéria fica adiada para a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con· 
clusão do seu Parecer n9 848, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas no Distrito Agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, à Agropecuâria Dimona, 
Coniércio e Indústria S.A., tendo 

,[ARECERES, sob n9s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 574, DE 1980 

Nos termos do art. 35_0 combiriãdo com a alfnea c do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n"' 
123/80, a fim de ser feita na sessão de 2-12-80. 

Sala das sessões, 1' de dezembro de 1980.- Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a manifestação 
favorãvel do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na 
data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4: 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 124, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n'~' 872, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas à Empresa Matei Agropecuâria S.A., tendo 

PARECERES, sob n9s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
- cJ;e Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. 19-Secretârio. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 575, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução n9 
124/80, aflm de ser feita na sessão de 2·12-80. 

Sala das Sessões, }9 de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a deliberação do 
Plenário, a votação da matéria fica transferida para a sessão de amanhã 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 130, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 886, de 1980), que suspende a execução 
do n917, c do inciso II, do art. 106 do Decreto-lei n'~' 5, de 15 de 
março de 1975 e o Decreto ''N" n9l.f35, de 26 de setembro de 1968, 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 130, DE 1980 

Suspende a execução do n9 17, c do incl!lo H, do art. 106 do 
Decreto-lei n"' 5, de IS de março de 1975 e o Decreto uN"' n9 1.135, de 
26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal rc:solve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferido em 8 de novembro 
de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário número 91.022-1, do Estado 
do Rio de Janeiro, a execução do número 17, letra c, do inciso II, do art. 106, 
do Decreto-lei n'~' 5, de 15 de março de 1975 e do Decreto "N", n'~'l.I35, de 26 
de setembro de 1968, ambos daquele Estado 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 147, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer N'~' 1.112, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 47,000,000.00 (quarenta c sete milhões de dólares americanos), 
destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo 

PARECER, sob n9 l.ll3, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade, com voto vencido do Senador Franco Montoro. 
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. }"'-Secretário. 

f: lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 576, de 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alfnea c do art. 310 do Regi
mento Interno, requeiro adiantamento da votação do Projeto de Resolução 
n• 147/80, a fim de ser feita na sessão de 2-12-80. 

Salas das Sessões, 19 de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em virtude da deliberação do Ple
nário, a matéria sai da Ordem do Dia a ela retornando na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Votação, ern turno único, do Requerimento n'i' 541, de 1980, do 
Senador José Richa, solicitando urgência, riOs tCfmos do art. 371, 
alínea c do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 

145, de 1979, de autoria do Senador Itamar Franco~ que dispõe 
sobre a localização, no território nacional, de usina que opere com 
reatar nuclear, e dã outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'MSecretário. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 577, DE 1980 

Nos termos do art. 350 combinado com a alínea c do art. 310 do Regi· 
menta Interno, requeiro adiamento da votação do Requerimento n9 541/80, a 
Iim de ser feita na sessão de 2-12-80. 

Sala das Sessões, I 'i' de dezembro de 1980~ - Moacyr Dalla. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG- Para encaminhar avo
tação.)- Sr. Presidente, somente para dizer que vou manifestar-me contra. 
Não sei se houve acordo de Lideranças. Se houve, desconheço. (Pausa.) 

Sr. Presidente, o nobre Líder Paulo Brossard me deu as explicações do 
porquê do adiamento. Evidentemente, cabe a mim, mesmo contrariado, res
peitar a decisão do Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. _ 
A matéria sai da Ordem do Dia, para retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n"' 
73, de 1980 (n• 3.598/80, na Casa de origem), que cria o quadro per
manente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.095 e 1096, de 1980, das Cómissões: 
-de Serviço Público Civil, favorãvel, com emenda que apre

senta de n• 1-CSPC: e 
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão 

de Serviço Público Civil. 

Nos teriJ:IOS do inciso II do art. 322 do Regimento Interno a matéria depen
de, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Por acordo das Lideranças, entretanto, a matéria foi aprovada, ein pri
meiro turno, simbolicamente. Assim, em consonância com aquela decisão, a 
Presidência irá submeter o projeto e a emenda ao Plenãrio, em segundo tur~ 
no, pelo mesmo processo. 

sa.) 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1980 
(N' 3.598/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 

Cria o Quadro Permanente da Sccretai-iã .. dô Tl-ibunal Regional 
Eleitoral de J\llato Grosso do Sul, e dá outras providências. 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. I'>' Fica criado o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal 

Regional Eleito-ral de Mato Grosso do Sul, constituído dos cargos constantes 
do Anexo à presente lei. ' 

Art. 2'>' Aplicam-se ãO Grupo-Direção e Assessoramento Superior do 
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul 
os arts. 5•, 6•, 8• e 9• daTei n• 6.082, de 10 de julho de 1974. 

Art. 3? As funções integrantes do Grupo-Direção·e Assistência Inter
mediárias, neá:ssârias-·aos serViços· do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, serão cria.das na forma do art. 511 da Lei Complementar n'>' 10, 

de 6 de maio de 1971, adotados os princípios de classificação e níveis de valo
res vigorantes no Poder Executivo e dentro dos limiteS das dotações orçamen~ 
tárias. 

Art. 4• O disposto nos arts. 3• e 7• da Lei n' 6.082, de 10 de julho de 
1974, se aplica aos Grupos de cargos efetivos do Quadro da Secretaria do Tri~ 
bunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do SuL 

Art. 5'>' Aplica~se aos servidores do Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regíonal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, no que couber, ale~ 
gislaçào que se refere, genericamente, aos Tribunais Regionais Eleitorais. 

Art. 69 As despesas decorrentes do disposto nesta lei correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, ou de outras para esse fim destinadas. 

Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO Á LEI N• , DE DE DE 1980 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

(Cargos criados - Art. 1'~) 

GRUPO: DIREÇÃO EASSESSORAMENTO SUPERIORES 

N'~de 

Cargos Categorja Funcional e Classes 

2 

Diretor~Geral 

Diretor de Secretaria 
Assessor 

Código 

TRE-DAS- lO 1.2 
TRE·DAS-!Ol.l 
TRE-DAS-102.1 

GRUPO: ATIVIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO 

N'~de Categoria Funcional e Classes Código Ref. 

Téc. J udiciârío c TRE-AJ-02I 49 a 53 
Téc. Judiciário B TRE-AJ-021 44 a48 

10 Téc. J udiciârío A TRE-AJ-021 39a43 
18 
9 Aux. Judiciário B TRE-AJ.jj23 35a38 

18 Aux. Judiciário A TRE-AJ-023 31 a 34 
27 

1 Atend. Judiciário c TRE-AJ-025 31 a34 
2 Atend. Judiciário B TRE-AJ-025 26a30 
2 Atend. Judiciário A TRE-AJ-025 21 a 25 

-5 

ANEXO A LEI N• , DE DE DE 1980 
TRIBUNAL REGIONALELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL 

(Cargos criados ~· Art. 19) ~ continuação 

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 

N'~de 

Cargos Categoria Funcional c Classes Código Ref. 

Auditor A TRE-NS-934 37 a 43 

Contador A TRE-NS-924 37 a 43 

GRUPO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 

N'~de 

Cargos Categoria Funcional c Classes Código Rer. 

Motorista Oficial B TRE-TP-1201 16a20 
Motorista Oficial A TRE·TP-1201 14a 15 

Agente de Portaria c TRE-TP-1202 13 a 17 
Agente de Portaria B TRE-TP-1202 8 a 12 

11 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -, Passa-se à votação da emenda 
oferecida ao projeto pela Comissão de Serviço Público Civil. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovados o projeto e a emenda, a matéria irâ à Coniissão de Redação. 

É a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDA N• 1-CSPC 

Ao art. 19, acrescente-se o seguinte: 

uParágrafo úi'lico. Poderão ser absorvidos no Quadro Permanente a que 
se refere este artigo os servidores públicos que, a qualquer título, se encon
trem à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul." 

O SR._PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 9: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n9 1.137, de 1980), do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 I, de 1980 (n9 28{79, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o texto do convên_io de criaçijQ __ de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 
1950. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada. 

Redatão final do Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1980 ( n9 
28/79, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 

Aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Coo~ 
peração Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É aprovado o texto do Convênio de Criação de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assinado cm Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n• 1.149, de 1980), do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 8, de 1980 (n' 43/80, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova os textos do convênio íbero~americano de seguri
dade social e do convênio ibero-americano de cooperação em segu
ridade social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 
1978. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359_ do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

~ a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 8, de 1980 (n9 
43/80, na Câmara dos Deputados). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 

Aprova os textos do Convênio Ibero-americano de Seguridade 
Social e do Convênio Ibero-americano de Cooperatão em Seguridade 
Social, concluídos em Quito, Equador, a _26 de janeiro de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 São aprovados os teXtos do C_onvênio Ibero-americano c;le Se-_ 
guridade Social e do Convênio Ibero-americano de Cooperação em Segurida
de Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

Parágrafo único. A aprovaÇão do Convênio Ibero-americano de Segu
ridade Social é feita com reserva ao seu artigo XVIII. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item II: 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co

missão de Redação em seu Parecer n9 1.155, de 1980), do Projeto de 
Decreto Legislativo n919, de 1980 (n9 54/80, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o texto do acordo cultural entre o Governo da 
República Federativa do Brasi! e o Governo da República da Vene
zuela. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9 19, de 1980 
(n9 54/80, na Câmara dos Deputa~os). 

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

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1980 
Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. 
O Congresso Nacional decreta; 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, con
cluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n• 1.133, de 1980) do Projeto de 
Resolução n9 140, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 6.479.140.100,00 (seis bilhões, 
quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem 
cruzeirOs), o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a_ redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçlo final do Projeto de Resolução n• 140, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Govern0-1do Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 6.479.140.100,00 (Seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove mi
lhões, cento e quarenta mil, e cem cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a ele

var, temporariamente, os parâmentros fixados pelos itens II, III e IV, do art. 
29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n9 93, de 
11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 
10.711.270 (dez milhões, setecentas e onze mil, duzentas e setenta) Obrigações 
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- Tipo Reajustável (ORTE
RS), equivalente a CrS 6.479.140.100.00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e 
nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), destinados ao financia~ 
mento de projetes nas áreas de agricultura, industria, saúde, saneamento, 
energia e recursos minerais, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

_Discussão, em turno único, da redação final,(oferecida pela Co
EJi_!são_~e _Redação em Seu Parecern9l.l34, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9 141, de 19.80, que autoriza o Governo dÕ Estado de 
Alagoas a realizar operação de t:mpréstimo externo, no valor de 
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US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado 
a investimentos prioritários naquele Estado. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. __ _ 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a Redacào final aprovada 
Redação final do Projeto de Resolução n'141 de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.42, inciso 
IV, da Constituição,_ e_eu __ , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte Milhões de 
dólares americanos), destinado a investim~ntos prior_itário~ naquele 
Estado. 

O Senado Federal Resolve: 
Art. }9 É o Governo do Estado de A lagoas autorizado a realizar, com a 

garantia da União, uma operação de empréstimo e-xterno, no valor de USS: 
20,000,000.00 (vin(e milhões de dólares americanos), ou o equivalente em ou
tras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser_ indicado sob a 
orientação do Ministéi'io dã. Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
a investimentos prioritários daquele Governo, em energia elétrica, agricultu
ra, sistema rodoviário, abastecimento de água e infra-estrutura do Comple
xo Químíco de A lagoas - CQA, e ã liquidação de empréstimo externo con~ 
tratado junto ao Banque Nationale de Paris, Paris - França, em 11 de no
vembro de 1976, cujo saldo devedor atual é de US$ 6.000,000.00 (seis milhões 
de dólares americanos), de principal, podendo o Estado utilizar, na sua pro
gramação de investimentos, os montantes correspondentes às quantias que, 
comprovadamente, houver desembolsado para pagamento ao Banque Natio
nale de Paris, antes da contratação auto"rizada pela presente resolução. 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federai, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art, 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarre-gados da_ execução 
da política econômica do Governo Federal e, ainda o di~posto na Lei Esta
dual n' 4.025, de 8 de junho de 1979, publicada no Diario Oficial do Estado 
no dia 9 de junho de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 

ao Projeto de Decreto Legislativo n9 lO de 1980 (n9 49/80, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n9 WHA 
29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada 
em 1976, tendo 

PARECER, sob n• 1.138, de 1980 da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos 

termos do art. 318 do Regimento Interno. 
A matéria volta â Câmara dos Deputados. 

t o seguinte o Substitutivo Aprovado. 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1980 (n' 49/80, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n9 WHA 
29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 
1976. 

O Congresso Nacional decreta: . ·-
Art. I' É aprovado o texto da Resolução n' WHA 29.38, aprovada pela 

29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. 
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 15: 

Discussão, em turno ónicó, do Projeto de Lei da Câmara n9 71, 
de 1980 (n' 3.153/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 

Presidente da República, que dispõe sobre o cancelamento de penas 
disciplinares, te"ndO 

PARECERES, sob n's 1.153 e 1.154, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade; e 
- de Serviço Público Civill favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votaÇão o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto api'ovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 71, DE 1980 

(N' 3.153/80, na Casa de origem) 
De iniciativa· do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As penas de suspensão e de repreensão sofridas pelos servidores 

públicos civis federais poderão ser canceladas após o decurso de 10 {dez) anos 
de efetivo serviço sem a pi"ãtica de qualquer nova infração disciplinar ou pe~ 
na I. 

§ JP A autoridade competeiue para cancelar a pena é a mesma que a tiver 
aplicado. 

§ 29 O cancelamento da pena não gerã. efeitos retroativos. 
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 16: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 78, DE 1980 
(Incluído 

nos termos do art. 195, II, a, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 78, de 1980 
(n9 3.749/80, na Cªsa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, 
um crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros). para o fim que especifica. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Jorge Kalume o parecer da Comissão de Fi
nanças. 

O SR. JORGE KALUME(PDS- AC. Para proferir o parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sob exame, o projeto de lei de iniciativa do Senhor 
Presidente da República que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minis
têrio do Interior, um crédito especial atê o limite de Cr$ 350.000.000,00 (tre
zentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica. 

A Mensagem Presidencial submete a proposição à deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituição, acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Planejamento da Piesidência da República, que afirma: 

.. Os impostos atribuídos aos Estados- Imposto sobre a Circu
lação de Mercadorias e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imó
veis- passam à competência da União quando gerados nos Terri
tórios Federais, nos termos do§ 49 do artigo 18 da Constituição Fe
deral, sendo sua receita integralmente recolhida ao Tesouro Nacio
nal, como Receita Orçameritãria da União. 

Nos últimos anos tem sido observada uma significativa mi· 
gração para o Território Federal de Rondônia, fazendo crescer a ta
xas elevadas a sua população e, em conseqüência, sua atividade eco
nômica. Em contrapartida, aumenta a demanda por serviços bási
cos, financiados integralmente com recursos do Território. 

A estrutura de fiscalização e arrecadação de impostos, monta~ 
da pela Secretaria da Receita Federal no âmbito do Território, não 
vinha sendo suficiente para atender ao crescimento da atividade 
econômica que ora -se--verifica, porquanto até bem pouco tempo o 
nível de arrecadação não justificava a locação de recursos humanos 
e materiais de grande monta. 

Em jane1fo -de 1980, O GovCi'iió Federal autorizou a Secretaria 
da Receita Federal e o Território Federal de Rondônia a celebrarem 
entre si um Convênio-visando a participação do território nas ativi
dades de assistência e orientação aos contribuintes, bem como ftSca-
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lização e arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercado
rias - ICM e do Imposto Único sobre Minerais - I UM. 

Para essas novas atividades, o Território iniciou o processo de 
aparelhamento de sua máquina fazendãfia, através de recursos pró
prios, destacando-se as seguintes providências: 

a) instalação de agências de rendas em todos os Municípios e 
Distritos; " ·-

b) seleção e treinamento de agentes fiscais; 
c) cadastramento dos contribuintes; 
d) emissão de formulários e estabelecimentos de acordo com a 

rede bancária visando a arrecadação; 
e) instalação de postos fiscais nas divisas, equipados com- siste

ma de fonia. 
Em funçãO âessas medidas a receita dos tributos, no território, 

experimentará substancial acréscimo, estimando-se para o Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias um excesso de arrecadação da 
ordem de Cr$ 350,0 milhões, que correspori.derâ a uma receita 233% 
superior à previsão orçamentária para -1980. 

O Governo- do -Território Federal de Rondônia tem solicitado 
que lhes sejam destinados os recursos arrecadados através dos im
postos sobre a circulação de mercadorias e sobre minerais gerados 
em seu território .. A Constituição Federal jâ destina 90% (noventa 
por cento) do Imposto Único sobre Minerais ao Território e seus 
Minicípios, mas veda a viriculação do produto da arrecadação do 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. 

Em vista disso, tenho a honra de propor a Vossa Excelência o 
encaminhamento ao Congresso Nacional do Projeto de Lei que abre 
crédito especial ao Território Federal de Rondônia até o limite de 
Cr$ 350.000.000,00 (trezentos c- chlqUén-tã: milhões de cruzeiros), 
correspondente à estimativa de excesso de arrecadação do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias gerado no Território Federal de 
Rondônia, para o_ corrente eXerc!cio, na forma do § 3'l do artigo 43 
da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964." 

Na Câmara do Deputados, a matéria foi apreciada nas Comissões de 
Constituição e Justiça, do Interior e de Fiscalização Financeira e Tomada de 
Contas, obtendo aprovação em Plenário, na Sessão de 14 de novembro. 

Destina-se o crédito especial ao atendimento de despesas com a infra
estrutura econômico-social do Território Federal de Rondônia e a Exposição 
de Motivos alinha plenamente as razões que recomendam a abertura do cré
dito especial. 

Estão atendidos os dispositivos constitucionais qUe -regulam a abertura 
de créditos e os recursos necessários à execução da lei serão provenientes do 
excesso de arrecadação no corrente ano, conforme prevê o§ 39 do artigo 43 da 
Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964. 

Estando disponíveis-os recUrsos para ocorrer à despesa, nada temos a 
opor a necessária autorização legislativa, ora solicitada. 

Ã vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ-
mara n'i' 78, de 1980. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O parecer da Comissão de Fi
nanças conclui favoravelmente ao projeto. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à süa-··apreci8.ção. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l9~Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• S78, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea c, ·do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n'i' 78/80, a fim de ser feita 
na sessão de 2-12-80. 

Sala das Sessões, 1' de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário a inatéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 17:-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1980 
(Incluído nos termos do art. 195, II, a, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno -único, do Projeto de Lei da Câmara n9 84, 
de 1980 (n' 4.023/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o" Poder Executivo a abrir ao 
Ministério das Relações Exteriores o crêdito especial até o limite de 
Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões de cruzei~ 
ros), para o fim que especifica. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças.) 

Tem a palavra o nobre Senador Aloysio Chaves para proferir o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Para proferir o parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadures, através da Mensagem n'i' 485, de 1980, o Exm'i' 
Sr. Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional, 
nos termos do artigo 51 da Constituição Federal, pedido de abertura de crédi
to especial em favor do Ministério das RelaÇões Exteriores, até o limite de 
seiscentos e sessenta e quatro milhões de 9{uzeiros, valor este destinado à 
construção e aquisição de imóveis em diversas capitais e cidades no exterior, 
como Bagdá, Riade, Bissau, Lagos, Luanda, Praia e Argel. 

Na Exposição de Motivos do Ministro Chefe da Secretaria de Planeja~ 
menta da Presidência da República, que acompanha a Mensagem Presiden
cial, é destacado .. que as despesas resultantes serão atendidas sob a forma de 
compensação, conforme prevê o artigo 43, § 19, item IV, da Lei n'i' 4.320, de 17 
de março de 1964, obedecidas, assim, as prescrições do art. 61, § 19,letra c, da 
Constituição". 

A matéria foi apro~ada nã outra Casa do Legislativo, com parecer favo~ 
rável da douta Comissão de Fiscalização Ffuanceira e Tomada de Contas. 

Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao aspecto jurídico
constitucional, nosso Parecer é, igualmente, pela aprovação do Presente pro
jeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Para emitir parecer da Comissão 
de Finanças, concedo a palavra ao Senadof Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS~ BA. Para proferir o parecer) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
públia, vem a exame da Comissão de Finanças Projeto de Lei que autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério das R,elações Exteriores crédito espe
cial até o limite de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta c quatro milhões 
de cruzeiros), para o fim que especifica. 

A matéria é submetida à deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 51 da Constituição, devidamente acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Miflistro de Estcido Chef~ da Secretaria de Plancjamento 
da Presidência da República, onde se destaca: 

.. 0 Ministério das Relações Exteriores, dentro das prioridades 
para a execução da Política Externa, tem criado novas repartições 
consulares e missões diplomáticas em Países cuja aproximação ~ de 
alto interesse econômico e político para o Brasil. 

2. Em virtude da indisponibilidade de imóveis em diversas ca
pitais e cidades como é o caso de Bagdâ, Riade, Bissau, Lagos, 
Luanda, Praia e Arg~l, o ltamaraty submeteu à apreciação desta Se
cretaria de Planejamento o Programa Sistemático de Construção e 
Aquisição de Imóveis no Exterior n·o valor de Us$ 60,0 milhões, a 
ser executado no per!odo de 1980/1982. 

3. Como forma prática e flexíyel de atendimento de recursos 
para aquele Programa, optou-se pot uma linha de crédito junto ao 
Banco do Brasil S.A., no exterior, jã aprovada. 

4. Entretanto, para que haja cobertura orçamentária da despe
sa, o Itamaraty solicita. o encaminhamento ao Congresso Nacional 
de anteprojeto de lei autorizando a .abertura de crédito especial no 
valor correspondente a USS 40,0 milhões, necessários ao Programa 
no per!odo -1980/1981. 

5. Após examinar o assunto; os Orgãos desta Secretaria 
manifestaram-se favoravelmente à concessão parcial do crédito, no 
valor de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro milhões 
de cruzeiros), devendo o restante da solicitação ser redimensionada 
no próximo-exercício, de acordo com 'ilS necessidades de desembolso 
que aquele Programa vier a exigir." 

Na Câmara dos Deputados, à proposição obteve aprovação do Plenário, 
após tramitar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Con
tas. 

Sob o aSpecto financeiro - competênciao_regimental desta Comissão -
cabe ressaltar que as despesas decorrentes serão atendidas pela forma de com
pensação prevista no artigo 43, § }9, item IV, da Lei n9 4.320, de 17 de março 
de 1964. 

Está obedecida a norma .constante do artigo 61, § }'i', letra c da Carta 
Magna, que veda a abertura de crédito especial ou suplementar sem autori~ 
z.ação prévia do Poder Legislativo e sem indicação dos recursos correspon~ 
dentes. 

A Exposição de Motivos bem demonstra a procedência da abertura do 
crédito especial solicitado. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela a:Pr'?vação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)~ Os parecereS concluem favoravel
mente ao projeto. 
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O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem ·a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente: 

Apenas para uma questão de dúvida regimental, eu consultaria V. Ex• se 
esse Projeto de Lei da Câmara n9 84/1980,_ regimentalmente, ele não teria que 
ter também o parecer da Comissão de RelaçõCs Exteriores. 

Pelo que me consta, estâ tendo o parecer das Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças. Eu não sei se a Comissão de Relações Exteriores emi
tiu o seu parecer. Se não me engano, o artigo lll,letra a, que trata da Comis· 
são de Relações Exteriores, talvez possa esclarecer a minha dúvida. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Embora a matéria, evidentemen· 
te, se refira ao Ministério, entre as atribuições da Comissão de Relações Ex te. 
riores não figura dar parecer sobre a abertura de crédito suplementar. E V. 
Ex• farão obséquio de ver isso no artigo 1 H, que é bastante claro, e que se V. 
Ex• quiser, eu leio; mas, se V. Ex• tiver aí à mão, é o art. 111, do Regimento 
Interno. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- 1:. o art. III, letra a. Sr. 
Presidente. Diz o seguinte, Sr. Presidente: 

emitlr-parecer sobre: 
as proposições referentes aoS ates e relações internactona.is .... 

Creio que este é um ato que se refere às relações internacionais. Pretende 
o Ministério das Relações Exteriores, sobre o que escutei do parecer do nobre 
Senador Jutahy Magalhães, e em virtude da indisponibilidade de imóveis em 
diversas capitais e cidades, e cito o caso aqui, de Bagdâ, Riade, Bissau, Lagos, 
Luanda e Argel, O Itamaraty submeteu à apreciação da Secretaria de Planeja~ 
mente o programa sistemático de construção e inscrição de imóveis. 

Creio, Sr. Presidente, que a Comissão de Relações Extefiores deve ser 
ouvida. Exatamente, V. Ex• lembra bem, exatamente em função .. ,_ 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Qual ó o !tem em que V. Ex• se 
baseia? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Baseio-me no !tem I, le
tra a. "Emitir parecer sobre: as proposições referentes aos ates e relações in~ 
ternacionais" ... Esse é um ato internacional. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, este ó um crêdito. Não hã 
nenhum ato internacional em jogo, é um crédito aberto ao Ministério das Re
lações Exteriores. Não me parece que seja nenhum ato. ~ questão de ordem 
absolutamente interna do Governo, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Sr. Presidente, vou, 
como sempre, respeitar a opinião de V. Ex'-, mãs, deixando ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Agradeço a V. Ex• a colaboração, 
e congratulo-me, também, pela vigilância de V. Ex•; mas, no caso, parece que 
podia haver uma interpretação, talvez, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, só quero registrar, 
se V. Ex• permite, a minha interpretação diferentemente da Mesa, que me 
cabe respeitar. Mas o que diz o regimento é claro: 

I - Emitir parecer sobre: 
a) as proposições referentes aos ates e relações internacionais 

ao Ministério das Relações Exteriores e a nacionalidade, cidadania, 
naturalização etc. 

Então, entendo que ê: uma proposição que se refere, quer queiramos ou 
não, ao Ministério das Relações Exteriores. V. Ex• entende diferente, cabe
me respeitar, mas, como sempre, sob o meu protesto (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Para uma questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Casaco
nhece o zelo com que o nobre Senador Itamar Franco acompanha a trami
tação dos projetes nesta Casa, a sucessão das votações quando da Ordem do 
Dia, e isto é até um motivo de tranqüilidade para nós, pelo menos para mim. 

Eu confesso que, neste momento, estou com uma dúvida se. em se tra
tando de um mero crédito suplementar, a Comissão de Relações Exteriores 
não devesse opinar ou, se envolvendo a aquisição de imóveis destinados a se
des de embaixadas do Brasil em países que identifica, se a ComisSão não de
veria pronunciar-se. 

Eu sugeriria, Sr. Presidente, que, na dúvida, V. Ex• colhesse o parecer da 
Comissão de Relações Exteriores, -porC),'tié]lfejuízo não haverá. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Quanto a isto, não há dúvida, 
prejuízo não haverâ. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS- MG)- Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra pela ordem o 
nobre Senador M urilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Pela ordem.)- Sr. Presiden
te, a minha impressão é que o Senador Itamar Franco tem inteira razão, a 
questão de_ ordem de S. Ex• é procedente, data venia do entendimento da Me
sa, porque o texto diz: emitir parecer sobre proposições referentes aos atos de 
relações internacionais, ao Ministério das Relações Exteriores. 

É uma proposição referente ao Ministério das Relações Exteriores. Não 
hã prejuízo formal nem processual, de vez que, estando em regime de urgên
cia, V. Ex• poderá ouvir o parecer em Plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atendendo à observação do Se
nador Itamar Franco e à sugestão do Senador Murilo Badaró, eu pediria ao 
Senador Paulo Brossard que desse o parecer em nome da Comissão de Re
lações Exteriores. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS. Para emitir parecer.) -
Agradeço, e vou emitir o parecer da Comissão, ou pelo menos o meu voto, o 
voto que emitiria -se na Comissão estivesse examinando o processo. 

Nesses assuntos eu tenho uma orientação. Senador pela Oposição, Líder 
da Oposição, não tenho nenhuma dúvida em me orientar, normalmente, pe
las sugestões do Poder Executivo, que terit a seu cargo o trato do problema 
inlediato. f: claro que isto não quer dizer que eu vã aceitar toda e qualquer 
proposição que venha do Governo pelo fato de vir do Governo. Mas neste ca
so, Sr. Presidente, eu não hesitaria em dar parecer favorâvel, porque é desses 
casos que me parecem fora de dúvida, de dúvida maior, de dúvida fundada. 

As embaíxadas que o nosso País mantém em Bagdá, Bisau, Riade, La· 
gos, Luanda, Praia e Argel, creio eu que não são das mais cobiçadas. Não se 
trata de embaixadas erri Paris e nem em Roma, nem em Londres e nem em 
Genebra. Só isto já me faria crer que hã uma razão maior que inspira a pro
posição. 

De mais a mais, me foi dito hã alguns dias pelo diligente e ilustre diplo
mata João Medieis, que realiza a ligação entre o Ministério das Relações Ex· 
teriores e o Congresso Nacional, e o faz sabidamente com alta proficiência, 
disse--me S. Ex• outro dia que nessas capitais não é fácil se obter imóveis apro
priados para a instalação das representações diplomáticas. E esta é a razão 
pela qual o Itamaraty vinha solicitar este crédito, que não ê pequeno, mas que 
parece ser necessário para a satisfação de uma necessidade fundamental, basi
lar para a boa instalação da representaÇão do Brasil nessas nações. 

De modo que o simples fato de não serem capitais as mais cobiçadas, já 
me induziria a pronunciar-me a favor da proposição. Mas, a informação que 
me fez chegar o Itamaraty, através do seu ilustre servidor. e quase que vem se 
transformando também num servidor desta Casa, tanto que com ela vem se 
identificando, faz com que eu, tranqüilamente, opine favoravelmente ao pro
jeto. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Emitido o parecer pelo eminente 
Senador Paulo Brossard, em nome da Comissão de Relações Exteriores, fica 
completada a instrução da matéria, passando-se a sua apreciação. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Estã aprovado. 
O projeto irã à sanção. 

E o seguinte o Projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1980 

(N• 4.023(80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério das Relações 
Exteriores o crédito especial até o lfmlte de Cr$ 664.000.000,00 (seis
centos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros), para o fim que especl .. 
fica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério das 
Relações Exteriores o crédito especial até o limite de Cr$ 664.000.000,00 (seis-
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centos e sessenta e quatro milhões de cruzeiros), destinados ao Programa Sis
temático de Aquisição e ConstruÇãO de Im6veis no Exterior. 

Art. 29 Os recursoS OeCessãríOs à CXCcução deSta-lei-serão os previstos 
no inciso IV do-§ 1• do art. 43 da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item I8: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 148, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Fina-nçiS-COrilO conclusão de 
seu Parecer n9 1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos pro
gramas integrados de produção agropecuâria, terido 

PARECER, sob n• I.ll5, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n• 568j80, de adia

mento da discussão para reexame da Comissão de Finanças). 

Em votação o Requerímento n~t 568/80,lido em sessão anterior. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Peço a palavra para encaminhar 
· a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex•. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do or-adOr.)- Sr. Presiderite e Srs. Senadores, o nobre Se
nador Dirceu Cardoso requereu, sobre o Proj_eto de Resolução n9 148, de in
teresse do Governo do Maranhão, que a matêria seja encaminhada à Comis
são de Finanças, para reexame. Quando o fez, o fez muito bem, porquanto o 
projeto estava deficiente- quanto -ao plano de ajjlfcaÇão. 

Acontece, Sr. Presidente, e sabe o nobre Senador Dirceu Cardoso que a 
deficiêficia foi suprida a tempo, razão pela qual, e tendo em vista que as lide
ranças concordaram em votar amanhã todos os empréstimos, apelo para o 
nobre Senador Dirceu Cardoso, jâ sanado o mal que combatia que era a falta 
do plano de aplicação, para que S. Ex' retire o requerimento, para que não 
atrasando o emprêstimo ao Governo- do Estado do Maranhão, ele possa par
ticipar, amanhã, da votação com os demais emprêstimos: 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cãrdoso, pàr'ãencarninhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fato, eu a:Costei ao proje
to que vai conceder empréstimo ao Estado do Mararihãci um requerimento 
pedindo a volta do mesmo à Comissão de FinanÇas, vez-qUe O Vice-Presidente 
da Casa deferiu a juntada de um novo plano de aplicação. Corria achava eu, e 
acho ainda, que o Sr. vice-Presidente não tem competência para remeter um 
novo plano de aplicação ao projeto_já em fase dC votação, -pedi que o mesmo 
voltasse. à ComiSsão, não quero atrasar a expectativa imensa da terra do ilus
tre Senador Alexandre Costa, que tanto tem· feito, aqui, -no Senado, para o 
nosso bem-estar, então, sem, no entanto, comprometer o meu vOtO, e não dei
xar de discuti-lo amanhã, vou retirâ-lo, porque Já está, aí de fato, o plano de 
aplicação. --

Quero, entretanto, deixar aqui o meu pfotesto, de cjüe "apenas Presidente 
de Comissão ou o Secretário dã. Mesa, ou Presidente de órgão Diretor é que 
podem deferir a juntada dõ -requerimento. 

Sr. Presidente, estamos sob a ameaça de espada sobre a nossa cabeça, 
porque vêm, em marcha batida, 78 projetas, que estão arrasando conosco. 
Vamos, então discuti-los amanhã. Vou atender ao nobre Senador Alexandre 
Costa, retirarido o requerimento, para que entre o Projeto amanhã, na Ordem 
do Dia sem nenhum compromisso meu de discussão daS-obras e dos funda
mentos. 

SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. l~t-Secretário. 

E lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 579, DE I980 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Re
querimento n• 568/80, de minha autoria. 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1980~- Dirceu Cardoso, 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana)- Retirado que foi pelo autor ore
querimento de adiamento, passa-se à apreciação da matéria. 

Hã, todavia, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19 -

Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 580, DE I980 

Nos termos da art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia
mento da discussão do Projeto de Resolução n9 148/80, a fim de ser feita na 
sessão de 2-12-80. 

Sala das Sessões, I• de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, a ma
têria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data fixada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9 571/80, lido no Expe
diente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1980- Com
plementar. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matêria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 
86/80 --Complementar (n•l53j80 - Complementar, na Casa de 
origem), que altera a redação do art. 69 da Lei Complementar n9 28~ 
de 18 de novembro de 1975, e dá outras providências. (Dependendo 
de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Municí-
pios.) ·- · 

Com a palavra o nobre Senador Bernardino Viaila para emitir o parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para proferir o parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o projeto sob exame, originãrio da Câmara dos 
Deputados, de autoria do ilustre Deputado Joacil Pereira, altera a redação do 
art. 69 da Lei Complementar n~t 28, de I 8 de novembro de 1975. 

2. A Lei Complementar n9 28, de 18 de novembro de 1975, em seu art. 
1~", deu a seguinte redação ao art. 69 da Lei Complementar n~t 01/67: "Art. 61t 
A criação e qualquer alteração territorial de Município somente poderão ser 
feitas no período compreendido entre dezoito e seis meses anteriores à data 
da eleição municipal". 

O texto inicial da Lei Complementar n9 01/67 era: "A criação de Municf~ 
pio e suas alterações territoriais só poderão ser feitas quadrienalmente no ano 
anterior ao da eleição". 

A redação proposta no Projeto ao caput do art. _69 àa Lei Complementar 
n9 01/67 defere às Leis Orgânicas dos Municípios a fixação do perfodo em 
que poderão ser feitas criações e alterações territori~is de Municípios, rezan
do o _parâgrafo único, que se acrescenta ao artigo: "Parágrafo único. A 
criação ou supressão de Distritos, Subdistritos e de suas sedes, bem como o 
desmembrtlmento do seu território, no todo ou em P?rte, para anexação a ou· 
tro Município, dependerão sempre de aprovação das Câmaras Municipais in
teressadas, através de resolução aprovada pela maioria absoluta dos seus 
membros". 

3.- ~a JustifiC3ção do Projeto_, proctifa o AUtor esclarecer que se trata 
de ãiterações tendentes a evitar conflito de normas e a ensejar o pronuncia
mento das Câmaras Municipais nas alterações de ãrea dos respectivos Mu
nicípios. 

4. Em sua tramitação-pela CâmB.ra dos Deputados, foi o Projeto apre
ciado pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que o considerou cons
titucional, jurídico, de boa técnica legislativa, além de, no mêrito, oportuno e 
conveniente. 

Pelo que, face ao disposto no art. 100, item III, letra b, n~'l, combinado 
com o art. 100, item I, n~t 6. do Regimento Interno, cumpre-nos, apenas, 
anàlisar-lhe o mêrito. 

Sob esse prisma, a Proposição nos parece oportuna e conveniente por
que, de um lado, defere às Leis Orgânicas a atribuição de fixar o P_C?rfodo para 
a Criação de Municípios, o que ê: -mais- consentâneo com a multifacetada reali
dade nacional. Além disso, exigindo o pronunciamento das Câmaras Munici
pais, para criação e supressão de Distritos e desmembramentos para ane
xação a outros Municípios, dã às representações locais a oportunidade de se 
pronunciarem Sobre matérià de vital interesse dos Municípios corresponden
tes. 

5. Isto posto, opinamos, no mérito, pela aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Solicito ao nobre Senador Lenoir 
Vargas o parecer da Comissão de Municfpios. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Para emitir parecer.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, d-e autOria do ilustre Deputado Joacil Pereira, é sub~ 
metido a esta Comissão o presente Projeto de Lei Complementar que propõe 
a alteração do art. 6~t da Lei Complementar n'? 28, de 1975. 
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2. Trata-se de inatéria, exclusivamente jurídico-constitucional, perfei
tamente justificada pelo seu próprio enunciado. 

3. A Comissão de Constituição e Justiça, examinando demoradamente 
a matéria, opinou paa sua aprovação, o que ratificamos. 

4. Ante o exposto, somos, no que se refere à Comissão de Municípíos, 
pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

veis. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os pareceres são favorã-

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
discussão da matéria, ao nobre Senador Itamar Franco .. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão 
dQ orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, primeiro, para estranhar, evi
dentemente, a urgência deste projeto de lei da Câmara. É difícil até de entrar
se no mérito e fazer uma anãlise em relação ao que se pretende com esta alte
ração do art. 69 da Lei Complementar 28, de 18-11-75. Mas, queria chamar a 
atenção da Casa, particularmente de V. Ex•, quanto à reciprocídade de trata
mento que a Câmara dos Deputados tem dado aos nossos projetas. Veja V. 
Ex• que estamos aprovando, em regime de urgência, hoje, sem maiores estu
dos, com pareceres dados em Plenário, o Projeto de Lei da Câmara n<? 86/80. 
Há projetas nossos, na Câmara dos Deputados, Sr. Presidente! que lá estão 
adormecidos há cerca de dois anos. Lamentavelmente, este é um aspecto ini~ 
portante que se poderia analisar _no_ futuro. 

Costumo dizer que nós estamos na época da cibernética, da informática, 
e aqui, no Senado Federal, apesar das transformações no seu aspecto tecnoló
gico, nós, Câmara e Senado, ainda estamos, com relação aos nossos traba
lhos, como se estivéssemos caminhando há 30 Ou 40 anos atrás. 

1:: comum, Sr. Presidente, parlamentares que, por esse ou aquele motivo, 
não exercem mais o cargo, terem, só agora, os seus projetas analisados pela 
Câmara ou Senado. 

Ora, o Executivo tem a sua velocidade, não só a velocidade que lhe con~ 
fere a Lei Maior, a ConstitUição, mas também aquela velocidade que, às ve
zes, lhe dá aqui a Maioria com assento nesta ou naquela Casa. 

Então-~ Sr. Presidente, a minha fala nesta tarde, em relação ao projeto -
sem entrar no mérito porque não posso, estou_ tmna_ndo conhecimento dele 
neste momento- é apenas para chamar a atenção do Senado Federal, de que 
há projetas do Senado, que foram aprovados e qu~ se_ encOnt_ram adormeci
dos nas gavetas do Líder do Governo na Câmara dos Deputados. Citaria, Sr. 
Presidente, um que já até perdeu o seu valor: o projeto nosso aqui aprovado, 
na êpoca em que era Líder o ilustre e saudoso Senador Petrônio Portella, de 
nossa autoria que extinguia a chamada denúncia vazia. 

Pois bem, veja V. Ex•, nós já aprovamos uma nova Lei do Inquilinato e, 
até hoje, a Câmara não examinou esse projeto. Eu poderia citar outro, o pro~ 
jeto que altera a venda das ações da Companhia Federal de SegurOs, parado 
na Câmara dos Deputados, e ainda o Projeto que modifica o Fund_o_de Parti
cipação dos MunicípiOs ou o projeto qué altera a problemática financeira, 
também parado na Câmara dos Deputados. 

Portanto, Sr. Presidente, apenas para pedir a V. Ex•, que preside neste 
instante o Senado Federal, que faça um levantamento dos projetas já aprova
dos pela nossa Casa e que se encontram na outra Casa e solicite do Presidente 
da Câmara dos Deputados que tenha a mesma boa vontade que tem o Senado 
Federal com os seus projetas que vêm da Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A solicitação do eminente 
Senador será atendida. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard. · 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, confesso à 
Casa que tive dúvidas a respeito da conveniência do projeto, especi"almente, a 
dúvida maior que me veiO aó espírito era sobre o cabimento da lei federal re
gular o assunto da criação dos municípios. Quer-me parecer que este é um as
sunto da competência do Estado, quer-me parecer. Mas, como nós estamos 
sob o império da centralização e, na marcha em que vão as coisas, o cente
nãiió da Federação será festejado pelo mais centralizador e centralista de to
dos os governos que o Brasil jã teve, não me causa mais admiração que um 
assunto destes, a criação de municípios. seja objeto de lei federal. 

No Rio Grande do Sul, sempre se entendeu que isto era da competência 
do Estado, os estabelecimentos das coitdições e da criação dos municípios. 
Mas o Rio Grande do Sul, desde 1891 foi além e lã não existe uma lei orgâni
ca dos municípios como existe na generalidade dos Estados. Lá, cada municí
pio tem a sua õrgânica. ~ uma tradição que vem desde 1891. Durante a pri~ 
rneira República creio que era o Estado do Rio Grande do Sul e mais um. De
pois, não sei quantos mantiveram essa tradição. O Rio Grande do Sul a con
serva. 

-De modo que, Sr. Presidente, o voto favorâvel que eu der, hoje, a esse 
projeto ·que altera a lei vigente, eu queria que ficasse consignado, por que não 
imobiliza a minha posição a esse respeito. Dou o meu voto sob reserva. Eram 
estas as observações que queria fazer neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Nos termos do inciso 11, 
''-a", do art. 322, do Regimento Iriterno,-a matéria depende, para sua apro
vação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa. 

Havendo, entretanto, acordo das Lideranças, a Presidência irá submeter 
a matéria à consideração do Plenário pelo processo simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer como se ach?m. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 86, DE 1980 
(N• 153/80, na Casa de origem) 

(Complementar) 

Altera a redaçào do art. 69 da Lei Complementar n9 28, de 18 de 
novembro de 1975, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O art. 69 da Lei Complementar n9 28, de I 8 de novembro de 

1975, passa a vi&ora·r com a seguinte redação: 
"Art. 69 A criação e qualquer alteração territorial de Município 

somente serão feitas no período fixado na lei que dispõe, em cada 
Estado, sobre organização municipal (Lei Orgânica dos Municí
pios). 

Parágrafo único. A criação ou supressão de Distritos, Subdis
tritos e de suas sedes, bem como do desmembramento do seu terri
tório, no todo ou em parte, para anexação a outro Município, de
penderão sempre de aprovação das Câmaras Municipais interessa
das, através de resolução aprovada, no mínimo, pela maioria abso
luta dos seus membros," 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, queria 
que constasse em Ata a minha discordância. Atendendo realmente à delibe
ração da minha Liderança, cabe-me acatá-la, mas causa-me estranheza, 
sobretudo em se tratando de lei complementar, a qual. exigiria quorum espe
cial. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• serã atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência convoca ses
sãO extraordinária a realizar-se hQj~_,_ às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação do Projeto de Lei da Câmara n<? 59, de 1980, e da redação final do 
Projeto de Lei do Senado n• !30, de 1973. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência comunica ao 
Plenário que resolveu transferir para as 19 horas a sessão conjunta anterior
me_nte_ convocada para as 18 horas e 30 minutos de hoje. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, u~ ilustre 
colega da Maioria, quando me viu inscritO pára a tribuna, perguntou se eu ia 
ocupar-me do discurso que na Convenção do seu Partido, o PDS --que é o 
novo nome da ARENA -fez o Senhor Presidente da República e especial
mente das referências. por Sua Excelência. tecidas relativamente à Oposição. 

TranqUilizei o meu eminente colega dizendo que hoje não me ocuparia 
deste assunto, embora entendesse oportuno registrar a sua inquietação, por
que S. Ex• também terá desaprovado aquele juízo que o redator do discurso 
colocou, mal inspiradamente, naquele pronunciamento. 

O meu propósito, hoje, Sr. Presidente, é ocupar-me, ainda que muito 
brevemente, de uma portaria baixada pelo Ministro César Cals. A portaria 
não é nova e eu a tenho em mãos jã há algum tempo. Era meu propósito 
analisá-la com certa largueza, mas tantos os afazeres e tantos os problemas 
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que foram surgindo e o ano legislativo estâ a terminar, que ainda não pude 
ocupar-me, como era do meu desejo e, penso eu, do meu dever, desse assunto. 
Verificando que não teria condições de fazer o que era-nleu intento fazer, rião 
quero, entretanto, não desejo que a Sessão Legislativa se esgote sem que pelo 
menos eu me ocupe do assunto perfunctoriamente, embora. 

Trata-se da Portaria n9 1.654, de 13 de agosto de 1979. Diz assim, -Sr. 
Presidente: 

"MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

Gabinete do Ministro 

Portaria n• 1654, de 13 de agosto de 1979 

O Ministro de Estado das Minas e Energia, usando de suas a_tri
buições e consíderando: 

-Que disPondo de imensas reservas de bauxita na Amazônia e 
de grandes potenciais hidrelétricos na região, o País pode tornar-se 
um dos principais produtores mundiais de ã.lumínio; 

-Que o preço mundial do alumínio está fOrtemente Vinculado 
ao preço da energia; ---

- Que para atrair investidores nacionais ou estrangeiros para 
aquela região, será neCessáriO oferecer alguma-C:Omp_«?nsação pelos 
investimentos adiCforiaiS de instalação e operação; 

- Que ao lado das condições de infra.:-estrutura que estão sen
do oferecidas pelo GoVernO, é necessái"fo qUe Q investidor tenha a 
garantia de que a energia elétri~ _seja fornecida a preços sufi~i-~!!_te
mente infeiíófCS às médiis iriternacióriais, resolve: 

I. Autorizar a ELETRONORTE a celebrar Contratos de for
necimento de energia elétrica para reduções de alumínio, com: tari
fas reduzidas de 15%, em relação as normais do Grupo AL. 

2. Autorizar a inclusão de cláusula_s_ ç_ontratuais que assegu
rem ao investidor que, durante 20 anos, o dispêndio com energia 
elétrica, para a redução do alumínio, não será superior a 20% do 
preço do produto no mercado internaciOnal. 

3. Autorizar, se necessário, para-a viabilizãção do empreendi
mento, mediante análise dos Estudos de Viabilidade a inclu_são de 
cláusulas que permitam reduções tarifárias adicioili:lis, pOr prazOS 
determinados, desde que reguladas por fórmulas que vinculem o 
preço da energia aos preços do alumínio praticados no mercado in
ternacional. - César Cais. 

Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex• que fiquei tlrofuridamente impressio
nado com esse ato do Poder Executivo. Nem--digo bem do Poder ExecutiVo, 
de um membro integrante do Poder Executivo, de um Secretário de Estado, 
que compõe o conjunto de Minístros -do PreSidCflte da República. Nem mes
mo é um ato do Presidente, é o ato de um Ministro. Ato estampado no DiáriO 
Oficial, através de um portaria. 

Sr. Presidente, ou eu estou profundamente enganado, ou o Sr. Césai 
Cais não tem autorização legal para fazer o que fez. Ele começa a portaria, se
gunda a fórmula: .. No uso de suas atribuições e consideiaitdo que ... Resol
ve ... " Mas as atribuições ministeriaiS s-ão atribuições fixadas em lei: ou na Lei 
ConstituciOnal, ou na lei comuni, na lei ordinária. 

Pergunto eu, Sr. Presidente, se o Ministro de Estad_o pode dispor do pa
trimônio público sem lei que o autorize. Pode? Não pode. Por pequena, por 
mínima que seja a disposição, não pode. E não perde por quê? Porque o Mi
nistro de Estado, como o Presidente da República, como o administrador de 
uma maneira geral, é o quê? E: um administrador. E o que distingue o admi
nistrador do titular do domínio é que o titular do domínio, o proprietário, 
tem o poder de disposição daquilo que ê seu, daquilo que lhe pertence. Ao 
passo que o administrador público oU privado adminiStra·; quer dizer, utiliza 
bens que não são seus, mas estão vinculados a um fim, é o fim da adminis
tração. 

Eu ainda me recordo que aprendi na Faculdade, Sr. Presidente, a dis
tinção entre a relação de domínio e a relação de administração. A relação de 
domínio-vincula um bem a uma pessoa, a uma vontade; a relação de adminis
tração vincula um bem a uma finalidade. E no caso da administração pública 
é a finalidade pública, ê o bem público, é a utilidade pública. 

De modo que o Ministro de Estado não tem atribuições para dispor 
sobre aquilo que não lhe pertence. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) -Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD\PMDB- RS)- Tenho a honra de ouvir 
o suplente do nobre Ministro das Minas e Energia. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, na verdade, sou su
plente de S. Ex•. Como já tive oportunidade de dizer, quem fala oficialmente 
pelo Governo, nesta Casa, é a Liderança, o Senador Jarbas Passarinho, e os 

seus V ice-Líderes. Eu estava atento ao pronunciamento de V. Ex', quando V. 
Ex• diz, segundo pude apreender, não ser da competência do Ministro a por
taria a que V. Ex• se refere. Então, olhei para o .. ~ -

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Espere um pouco, 
nobre Senador. V. Ex• está muito pressuroso na defesa do seu amigo. Apenas 
enunciei uma proposição. Tenha paciência, espere porque tem ·mais. 

O Sr: Almir Pinfo (PDS- CE)- ... a competêri.cia do Ministro, do Se
cretário de Estado, porque V. Ex' a_cha que esse ato deve ser do próprio GoM 
verno, do próprio Presidente. Foi isso que, pude apreender. Estou raciocinan
do da seguinte fOrma: essa portaria é de agosto de 1979, já se passou mais de 
um ano, e se ela não foi tornada sem efeito, é porque os constitucionalistas do 
Pla_nalto julgaram_ que o ~inistro tem competência para fazê--la e mandá-la à 
publicação no Diário Ofic:iGl. Senão a portaria jã teria Sido tornada sem efei
to. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Perfeito. Os constitucio
nalistas do Plan~lto jã teriani proposto a revogaç-ão. 

O Sr. Almir Pinto (PDS~ CE)- Foi esta a interpretação, porque não 
sou constitucionalista._ V. Ex• sabe. Não estou aqui para defender o Ministro, 
porque quem o defende é a própria Liderança. 

O SR. PAULO BROSSARO (PMDB- RS)- Se V. Ex• me permitir, 
vou continuar minha -exposição, o meu raciocíri~io. 

Eu disse, Sr. Presidente, que me parecia que é o Ministro de Estado que 
invoca suas at_ri_Q_1,1ições para baixar a portaria, quer me parecer que S. Ex', 
em verdãde, não tem essas atribuições, porque só a lei fixa atribuições do Mi
nistro de Estado e não creio que haja uma lei que autorize o Ministro de Esta
do a dispor daciuilo que não lhe pertence. 

Sr. Presidente, veja só a importância fundamental que essa portaria tem. 
Um Ministro de Estado que não pode dispor de um bem, por pequeno que 
seja o seu Valor, poderá dispor, atravésdesse processo; de um subsidio quere
presenta milhões, senão bilhões de cruzeiros, e em favor de empresas nacio
nais ou estrangeiras. Sr. Presídente, ou eu muito me engano ou não pode. 
Quer dizer, ele ao transferir a uma empresa privada, não é proPriamente emM 
presa privada, mas uma empresa regida pelo Oireíto privado..:..... a ELETROM 
NORTE- ir8.ii.sferiu ·a-essa empresa poderes que, no meu modo de ver -ele 
não tem, de celebrar contratos com empresas privadas e estrangeiras, em ra
zão dos quaiS essas "empresas vão se benefiCiar de quantias extremamente al
tas, espantosamente elevadas, e através de contratos regidos pelo Direito Pri
vado, contratos que nunca chegariam ao-conhecimento desta Casa e muito 
menos ao crivo parlamentar. 

Nós, Sr. Presidente, que abrimos um crédito de meia dúzia de tostões 
para as- finalidades mais públicas, não teríamos comO verificar a massa de di
nheiro que seria encaminhada para empresas nacionais e estrangeiras, através 
de contratos celebrados por uma empresa regida pelo Direito Privado, me
diante autorização e transferência de poderes que lhe fez um Ministro de Es
tado, através de Portaria que, volto a dizer, ou muito me engano ou o Minis-
tro não poderia fazêMio. · 

Já se disse que o alumínio é um pedaço de eletricidade, tal a componente 
da eletricidade na elaboração e na redução do alumínio. A eletricidade é fun
damental para a elaboração industrial do alumínio. 

Fixando um preço, X ou Y, para a eletricidade a ser consumida na fabri
cação do alumínio, na redução industrial do alumínio, estâ efetivamente se 
dispondo sobre uma atividade industrial. Agora, Sr. Presidente, Srs. Senado
res- e pode o Sr. Senador Almir Pinto estar certo de que não tenho nenhum 
propósito de censurar o seu ilustre companheiro, hoje Ministro, César Cais 
- estou preocupado, realmente, é com o assunto sob o ponto de vista nacio
nal e me pergunto se isto aqui não vai ensejar contratos altamente onerosos 
para o País e para o povo brasileiro. Por quê? Porque outro dia, quanto subiu 
a tarifa de energia elétrica para a lavadeira, para o carpinteiro, para o encar
regado da limpesa desta Casa, a que tàntas vezes, tem se referido o nobre Se
nador Dirceu Cardoso, penalizado pela baixa remuneração desses trabalha
dores? Quanto subiu na semana passada? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Subiu- agora, Senador. No as
pecto domiciliar, a tarifa foi aumentada, há cerca de 3-dias, em 16%. 

O SR. PAULO BROSSARO (PMDB -RS)- E o aumento anterior, 
de quanto foi? 

Agora, quando se trata de facilitar, de aproximar, de chamar empresas 
nacionais e estrangeiraS, enseja-se, atravéS-de portaria e mediante contrato a 
ser celebrado por uma empresa regida pelo Direito Privado, enseja-se uma 
vantagem imensurável. Sr. Presidente, creio que estou usando a palavra apro
priada: imensurável, que não pode ser medida. Mas, é um auxílio fugaz, 
como um raio? É uma vantagem passageira, como um choque? Não! Está' 
aqui: é pelo prazo de uma vida, é por 20 anos. 
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E'.J me pergunto se dentro de 20 anos ri6S: estaremos aqui, e o Ministro 
César Cais, mclusive. Queiram oS céus que-s. Ex" esteja. Mas, quem poderâ 
dizer que. daqui a 20 anos, nos encontraremos aqui para ver e para paglr os 
efeilos do que agóra está sendo festivamente, liberalmente, feito com_ o que 
pc.rter.ce à Nação brasileira, com o que perter..ce a este pobre e explorado 
povo brasileiro? 

Primeira indagação: eu me pergunto, Sr. Presidente- e me _pert-unto 
porque me coloco na pessoa da autoridade que praticou o ato-qual o homem 
de Governo que pode assumir a respon%bilidade de abr~r vantagens para em
presas nacionais e estrangeiras, durante um período de 20 anos'? Mas quem 
será capaz, Sr. Presidente, de dizer como serâ o mundo em 20 anos? O mun
do; não é o Brasil, não a Amazônia, não é o alumínio; é o mundo. Qual o gê
nio que terá a antevisão para dizer que o mundo será assim ou serã de tal for
ma? E vai ·este País abrir o seu ventre para que as empresas estrangeiras ve
nham, Uurante 20 anos, se beneficiar de uma tar1fã elétrica qUe é um presehte. 

Sr. Presidente, eu não tenho ouvido ultimamente aqui que uma das preo
cupações do Governo é o realismo em todos os sentidos'? E por isto os subsf. 
dios estão sendo cortados, implacavelmente, pela mão severa do Governo, 
subsídios estes que, mantidos hã algum tempo, aqui e ali, por razões de Esta
do - suponho eu - suprimidos, agora, provocam naturais e profundas dis
torções que se vão repetir diretamente na bolsa do pobre antes do que err. 
qualquer outra bolsa. 

O trigo, Sr. Presidente, tradicionalmente subsidiado; o trigo que assegu· 
ra o pão a preço barato; o trigo, que graças ao subsídio, garante a massa, o 
macarrão, num preço realmente barato e que, por isto mesmo, hoje ê o aliM 
mento que se vê na marmita dos mais pobres, que sendo um produto elabora
do com trigo, é um produto de alto valor alimentício. Creio que se pode dizer 
que a única coisa que ainda é barata neste País é a massa. Pois bem, atê o tri
go estâ tPndo o seu subsídio cortado, em nome de uma política objetiva e reaM 
lista. Pergunto se, neste momento, se pode, ou pode algué:m, usando poderes 
que a lei não lhe confere, po-de abrir assim, durante 20 anos, um favor a emM 
presas nacionais-e estrangeiras e que são empresas que, pela própria natureza, 
são empresas grandes, são empresas poderosas,_ são empresas que manejam 
capitais ·de vulto. 

~uma pergunta, Sr. Presidente, que deixo à reflexão do Senado, sem ter 
o mais remoto propósito de amesquinhar a ação do ilustre Ministro César 
Cais. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- V. Ex• permite um aparte? (Assenti
mento do orador.)- Estou justamente dentro do ponto de reflexão que V. 
Ex' recomenda. Ao mesmo tempo, fico atento a um fato porque, se esta por
taria não tem efeito legal, eu não acreditaria jamais que estas empresas vies
sem com seu capital assumir um compromisso de tal monta que não lhes ga
rantisse qualquer segurança futura. Essas empresas possuem seus assessores 
jurídicos, e decerto isso será bem debulhado por essas empresas, para saber se 
o Ministro teria atribuições para tal. As empresas não se arriscariam a assu
mir um compromisso dessa ordem, de vinte anos, ao longo do tempo, sem a 
segurança total da responsabilidade que elas têm e o Governo também. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Olha a ação de perdas e 
dã.nos, nobre Senador. No dia em que vier um GOVerno, no dia em que este 
País tiver um Govêfno e que tornar sem efeito essas vantagens ilicitamente 
concedidas ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Aí elas estão cientes disso. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- .•. aí essas empresas, 
alegando o mínimo que poderiam alegar, que seria a boa fé, entrariam em juí
zo cobrando as indenizações de estilo. E não seria mais o Sr. César Cais que 
estaria aqui para, do seu bolso, tirar a indenização, que sairia do Tesouro Na
cional... 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Ele não tiraria nada do bolso, porque 
ele não botou nada no bolso. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-.,. para reparar o dano 
causado por infração contratual. 

Não, nobre Senador! Não enverede por esse caminho. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- V. Ex• vem corroborar o que eu estou 
a dizer. Essas empresas--não são analfabetas, não são tão loucas para assumir 
um compromisso, ao longo do tempo, por 20 anos, para assinar um contrato 
sem qualquer segurança legal, sabendo que o Governo poderi~ mais cedo ou 
mais tarde, desapropriá-las e tornar sem efeito o contrato. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Vou prosseguir, Sr. Pre
sidente, e não vou permitir que a· meU discurso seja desviado pelo suplente do 
Sr. César Cais. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Sou suplente e me honro disso, por
que vejo nele um homem honrado, homem honesto, que está trabalhando, 
procurando fazer alguma coisa por este País. 

O SR. PAl'LO BROSSARD (PMDB- RS)- Sr. Presidente, não vo, 
permitir que o meti-diS\:üSo -:.eja desviado do seu rumo, do seu ldto, pelo il.rs
tre e .;irnpático cearense, suplente do Senador César Cais. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Eu pedi o aparte a V. Ex• V. Ex• mo 
concedeu mas não deixou que eu o complementasse. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Aparte é uma coisa, 
nobre Senador, defesa das empresas estrangeiras é outra coisa. 

O Sr. Armir Pinto (PDS -CE)- Mas, V. Ex" interrompeu o meu apar
te. Quando eu estava dando minhas razões, V. Ex• não as aceitou e interrom
peu. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Aparte é uma coisa; a 
defesa das empresas, que vêm contratar, na base, ~ outra coisa inteiramente 
diferente. 

Eu chamava a atenção do Senado, Sr. Presidente, para o fato de que, na 
mesma época em que o Governo corta o subsídio ao trigo, o Governo dá 
subsídio, e subsídio por 20 anos, a empresas nacionais e estrangeiras, 
assegurando-lhes o acesso, o uso, o gasto de energia elêtrica a preço quase 
que simbólico. E eu me pergunto, eu que não conheço os segredos do "'Olim
po", eu me pergunto, se está condizente com esta política, que vale em re
lação ao trigo, esta poiítica que vale em-rdação à eletricidade? ~ a indagação 
que faço, Sr. Presidente, a primeira, de como leigo que sou. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) --Senador, não é apenas em re
lação ao trigo. Veja V. Ex•, vou dar exemplo no próprio setor energético: 
corta-se, hoje, o investimento das Centrais Elétricas de Minas Gerais, alegan
do exatamente falta de recursos. V. Ex• falou, hã pouco, no aumento das tari
fas. Quem é que conhece a estrutura de preços para o aumento dessas tarifas? 
V. Ex" conhece? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não! Nem das tarifas 
da energia elétrica e nem dos preços dos derivados do petróleo. 

-O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Porque, talvez, se conhecesse, 
pOderíamos até examinarmos o porque da ALBRÃS ter energia mais barata. 
.E: possível até que pudéssemos conhecer melhor. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Claro! Agora, veja o Se
nado - estou colocando, Sr. Presidente, a questão em termos os mais altos e 
impessoais poSsíVeis. Eu gostaria de dar a este assunto um desenvolvimento 
maior, recorrendo, inclusive, aos doutos, que me pudessem suprir naquilo 
que eu não tenho. Mas, como vejo aproxíritar-se o fim da Sessão Legislativa, 
não quis, não quero, acho que não devo deixar de tratar, pelo menos dele
vantar este problema, para que não se diga amanhã que, durante todo o ano, 
não houve quem se ocupasse disto. É a contribuição que dou ao Governo, in
clusive. Chamo a atenção para esse fato: no momento em que o Governo 
adota uma política de afastamento, de supressão dos vários e muitos subsí
dios que ainda existem, chegando atê ao pão, até ao trigo, abre-se por um lar
go período, 20 anos, por um tempo que, talvez, bem poucos membros desta 
Casa ainda viverãO, contando esses 20 anos, a partir de agora, abre-se um 
subsídio, e que subsídio, em favor de empresas industriais nacionais e estran
geiras. 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.)- Veja V. Ex'-, nobre Senador Paulo Brossard, não se 
trata de uma exceção na prática político~admínistrativa do Governo. Coisa 
igual acontece, e o mesmo Ministro está envolvido, no pretenso programa 
energético alternativo proposto ar para o País. E temos o exemplo lã em San
ta Catarina. É onde o interesse particular se apropria do interesse público em 
benefício próprio. Simplesmente, no setor de energia, está-se permitindo que 
empresas particulares, capitaneadas pelo Secretário de Planejamento do meu 
Estado, por exemplo, o Sr. Norberto lngo Zadrosny, implantem uma usina 
de gaseificação, lá no Vale do Itajaí, com 10% do capital da empresa, que é 
privada; o Estado entra com 11% dos recursos e o Governo federal com 80%, 
a jut:os_ de 8% ao an9, s_em con:e_ção mon~tãrja. Afirmam que é legal. Não sei 
se é, mas confesso que ê ilegítimo, ê i licito, é imoral, uma prátka política ad
ministrativa dessas, que permite que exatamente num setor que deveria seres
tatal, até pela prática comum no Brasil, que esse setor seja invadido por gru
pos privados, que simplesmente entram com 10% do capital, a pretexto de se 
proCurar fontes alternativas de energia neste País. 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -- RS)- Oito por cento ao ano; 
sem correção! 

O Sr. Jaison Barreto (PMDB- SC')- oito por centó de juros ao ano, 
sem correçào monetária. Quatro anos de carência para pagar em d-!Z. b sim
plesmente r~passc de r;;-.cursos públicos para bolsos privadoii. 

O ~R. PAVLO RROSSARO (PMDB- RS)- Agora, faço eu uma per· 
gunta, Sr. Presidl!nte: O agricultor, que vai comprar um uatóf, -I.}Ue vai com
prar uma colheitadeira, um agriCUltor que vai adquirir esse-s bens para produ~ 
zir, Qual é o juro que ele paga hoje? Não falo no juro que de corre o risco de 
ter de pagar, se vier prevalecer esta notícia anunciada, de que um segundo 
reajuste vai ser decretado pelos doutores do Conselho .Monetário. Hoje está 
cm torno de 40%, com juros e cOrreção mOnetária. -Alegá~'ie que F uin Crédito 
~ubsidiado e que não deve prevalecer. V. Ex' diz que, lá na sua terra, há quem 
r!ceba, com carência de quatro anos para pagar em dez, sem correÇào, em
préstimos, com juros de 8% ao ano. ~ realrriente um tratamento desigual. !:: o 
mínimo que poss0 dizer. Creio, tambêm, .:J_t.:.e não preciso dizer mais, porqm ... 
não precisava nem dizer Isto. 

Vou chamar a atenç~o, mais uma vez, da Casa, com perdão do nobre Se
n3dor, do simpático Senador Almir Pinto, vou ler, mais uma vez, o que leio 
na portaria: 

l. Autorizar a ELETRONORTE a celebrar Contratos de for
necimento de energia elêtrica para reduções de alumínio. 

Obrigação contratual de duas pessoas de direito privado; com· o descum
primento, o rompimento do contrato, qual é a conseqüência? Perdas e danos. 

Fornecimento de energia elétrica para reduções de alumínio, 
com tarifas reduzidas de 15% em relação as normais do Grupo 1\1, 

2. Autorizar a inclusão de cláusulas contratuais que assegu
rem ao investidor que, durante 20 anos, o dispêndio com energiz. 
elétrica, para a redução do alumínio, não serâ superior a 20% do 
preço do produto no mercado internacional. 

3. Autorizar, s~ necessário 

Essa, então, ainda fica oculta a autorização. 

Para a viabilização do empreendimento, mediante análise dos 
Estudos de Viabilidade a inclusão de clãusulas que permitam re
duções tarifárias adicionais, por prazos determinados. 

E pode ser o prazo de 20 anos.; e pode ser o prazo superior a 20 anos; serâ 
áeterrninado; 20 anos é determinado; 50 anos é determin:J.dO; 100 anos é pra
zo determinado. 

Desde que reguladas por fórmulas que vinculem o preço da 
energia aos preços do alumínio praticados no mercado internacio
nal. 

Agora, eu perguntaria ao Senado, impessoalmente, quem seria capaz de 
estimar, ainda que a grossíssimo modo, o que isso representará, ao longo de 
20 anos, em dinheiro? 

E me pergunto, Sr. Presidente, se s_rã legal, se poderâ ser legal um ato 
dessa natureza, quando um Ministro não pode doar, a mim. uma cadeira, um 
armário ou um automóvel? O Ministro pode? Não pode. O Ministro não 
pode me dar, me presentear com um automóvel, ainda que usado. 

Agora pergunto, o Ministro pode doar, porque isso é doação, tenha o 
nome que tiver, isso aí é doação e da boa, aquilo que lhe não pertence, aquilo 
que tem um custo, mas que há de ser fornecido por um prazo, por um preço 
que não é o preço real, Sr. Presidente? Mas não é hoje, e amanhã poderá ser 
mil vezes superior, ou dez mil vezes maior do que hoje. Então, não preciso 
abrir os livros. Não preciso consultar a legi~Iação para saber que isso ,;e choca 
coM todos os princípios estruturais da administração pública, da repartição 
dos poderes. 

Era para este aspecto que gostaria de chamar a atenção do Senado, por
que haveria necessidade, penso eu, de uma lei expressa que autorizasse o Mi
nistro a fazer isto, porque envolve uma disposição, e umâ disposição de um 
bem que tem um preço. E ainda mais, ainda que houvesse a lei autorizativa, 
pergunto se o administrador prudente poderia usar a cláusula autorizativa 
dessa maneira, dando essa regalia, essa preciosidade, essa opulência a empre
sas industriais, nacionais e estrangeiras? Desculpe-me o Senado se eu estiver 
enganado. Desculpe-me o Senado se eu estiver sonhando ou, até, sob um pe
sadelo. Mas, a mim, me parece que esse é um fato da maior gravidade. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Permite.um aparte, nobre Senador? 
(Assentimento do orador.) Estava no meu gabinete, quando V. Ex' iniciou e 
levantou este problema que se refere, que se prende, exatamente, a uma rica 
região do nosso País, a região, sobretudo, da Serra dos Carajás, onde se en~ 
contram minérios tão abundantes que em toda a parte do mundo se fala ne
les. Agora, mesmo, estou chegando de uma viagem em que estive, entre ou-

tros lugares, no Jarão, e contatos fiz- jã que a minha viagem se prendia .a 
uma representação do órgão do qual sou vice-Presidente, a Co.1feclerao;ão cias 
Indústrias, - a problemas industriais. Ouvi, o interesse pelas riquezas mine· 
rais do Brasil, ouvi, não a curiosidade, mas o desejo de saber o que é isto pán 
tirar proveito disto. V. Ex~ tem razão, nobre Senador, em mostrar que de"e
mos nós, do Senado e dev~ o Executi·m, prestat muita atenção quanto ~~ 

doações de minerais, ou exploração de nossos miüerais de riquezas da ext.:n·· 
~i'ío, do tamanho e da facilidade com que poderão ser explorados. como o fcr
;o, a bauxita, o cobre, e outros minerais de todo o Pais, acentt.Iadamente, d~ 
Ser:-a dos Carajás. Ouv~. taJ~tbêrn, nos Estadob Unidvs, OT1de e::;.tíve- e n,l 
minha qualidade de industrial, tive opOrtl'.n;dade de conta tos.- a curiosida
de, li em revistas internacionais noticias d.!ssas riquezas de nosso País. E oavi 
mais: q•le, dentro de dois, no •nãximo, três anos, a hauxíta para a produc;~~J 
do cobre vai começar a ter carência no mundo. Tomei a paJavra apenas para 
me congratular corr: V. Ex•. Estamos aqui, precisamente, para advertir e pr{'· 
venir. Era isto que desejava incluir no disc1Jrso de V. Ex• 

O SR. PAULO RROSSARD (PMDB- RS) ·-Agradeço o aparte de V. 
Ex•, homem de experiêncía., um homem lídador antigo da ::;<;ara industriaL 
um homem de espírito objetivo, viajado e, por isto mesmo, t;:.m v~sto muita 
coisa por este mundo de Deus, e que faz essa observação que~ a m1m, me pa
rece muito importante. 

Eu me pergunto muitas vezes, Sr. Presidente se a nossa geração tem o di
reito de dispor de certas coisas que pertencem à "Nação; e est'l pergunta Qlle 
coloco em relação a r.ossa Yale cm relação a todas as gerações. Uu;.a geraç~J 
tem o direito de dispor sobre aquilo que, aliãs, ela não fez? Porq"e são dom· 
da natureza, são riquezas naturais. Tem ó direito de as dispor, comprometen
do o bem-estar de outras gerações? Eu, Sr. P1esidente, sempre me faço esta 
p!rgunta. 

Não quero me desviar do assunto, mas teria alguma coisa a diur, por 
exemplo, sobre J. terra., a esse respeito. Tenho uma velha teoria segundo a 
qual a terra pertence à Nação e, até, à humantdade. E, por isto mesmo, nin~ 
guém tem o direito de de-.truir, de maltn'!tar, rle ma1 usar a terra ql1e é um paR 
trimôniõ da humanidade, das gt:ra.:;ões Ne:uiluma gera-;ã.o pode f~ê-Io. M~s 
a terra ainda é recuperável, às -vezes. por preço muito elevacto, mas ainda o é. 
Mas, e as jazidas? E as jaZidas, o são? 

De modo, Sr. Presidente, que tenho, realmente, esta pr~ocupação. Se eu 
estivesse no Governo, se tivesse de tomar uma decisão des{a natureza, confes
SD que não o !atía sem ãntes õd.Vir as maiores sumidades, _par3 que, pelo me
nos amanhã, se eu tivesse de ser julg~do pelos póstl!res, tiVesse em meu favor 
os sufrágios dos competentes do me~ t~mpo. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA) -·Permite V. Ex•, nobre Senador? 
(Assentimento do orador.)- Lembro apenas que assisti, quando se deram as 
licenças para que se explorasse o manganês do Amapa. E e~te minério está 
acabando! 

O SR. PAVLO BROSSARD (PMDB- RS)- Fstá acabandv, diz V. 
Ex9 E o que se alegava,se bem me lembro, é que erarri. ja~idas inesgotáveis. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA) -- Estâ acabandÔ, nobre Senador, e 
o ferro de Minas Gen.d&já é ruim pa:-a exp::Jrtaçdc, já não il bom. Apenas esta 
k:tnbranca a V. Ex" 

O SR. PAULO RROSSARD (PMDB- RS)- Está acabando. Onde 
está ltabira? Pergunte ao poeta Carlos Drumond onde está Itabira. onde ~:...;;tá 
o ferro de Itabira. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Minérios a.:abam, Excelênci?.. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A ac\v.,rtência do poetd 
e quando se diz poeta, na linguagem vulgar, se diz mais oU menos visionário 
-a advertência, a angústia do poeta, estã aí a espicaçar oS não-poetas, os ho
mens práticos. 

Mas, Sr. Presidente, não quero aprofundar-me nesse bssunto. Volto a di
zer: não ficaria bem comigo mesmo se não tiv=sse trazi~o ao debate, nesta 
Casa, nesta Sessão Legislativa, este assunto. Jâ deveria te~ feito hã ~r.ais tem
po, de uma maneira mais adequada à relevância do "lSsuntq, mas vou encenar 
estas consideraçõos, não sem antes dizer que tenho conht"cimento, embora 
não sejam os estudantes a minha atividade -são muito ~sUntas deste setci 
- mas tenho c-onhecimento de que em outros paises, em tempos idos, tam
bétn foram concedidas vantagens especiaís para a industrialização do alumf, 
nio. Sei. Acredito que amanhã isto venha a ser arro1adc, n~ta Casa, l!"rr> defl!
sa da providência agora admitida entre nós. Mas também; se não estou enga
nado, isso foi em temp0 hastante distante, quando o prcl:llema ~a en:ergia era 
completamente distinto do que é hoje e do que vai se.- ~mar:!Iã 

E ainda tem ruais: tenho eu informaçõe.s ql.i.e repút0 J.Õ.:;.tt:as, ;;.<,undo a:-
quais, aquelas empresas estrangeiras que nos se-us respect.i,,>., . .-,aíses, em Ut-c<l-





Ue7Pmhro de 19811 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!OJ\,\I. !SI.'(:hl i!J l't"rc,;:1-rdra 2 74H.l· 

Castello Branco Rangel, uma das figuras mais destacadas no Senado Federal. 
E, finalmente, ao Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereii"a, Diretrir do PRODA
SEN, e com ele, a toda a equipe de funcioriáfios que ali trabalham para o ren
dimento mâximo dessa Casa e desse setor. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Tem o aparte V. Ex• 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) -Quero congratular-me com V. 

Ex!-, por estar prestando uma homenagem devida a funcionários desta Casa, e 
V. Ex' tem sido testemunha dos trabalhos das pessoas que V. Ex' vem fazen
do referência no seu pronunciamento. Eu queria aproveitar o pronunciamen
to de V. Ex' para estender essa homenagem a diversos outros funcionários, 
sem nominã-los, porque com as novas missões que recebi do meu eartido, te
nho tido a oportunidade de ver o trabalho executado por inúmeros funcio
nários desta Casa, Gue dão a dedicação exclusiva do dia inteiro, nos trabalhos 
anônimos que el~ fazem, nas comissões, aqui do Senado. Então, a esses fun
cionãríos, que nó.s praticamente nem conhecemos, muitos deles trabalhando 
em andares, os quais nós nem freqüentamos, mas que estão diuturnamente 
trabalhando em nosso beneficio, cm benefício do Senado, em benefício, por
tanto, do País, porque o trabalho que nós aqui realizamos sempre é em be
neficio do País que representarrios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• que 
nos traz uma contribuição de justiça a esses servidores da Cas_a, Sr. _Presiden
te. Não só essas pessoas naturalmente, a que estamos nos referindo. Mas, a 
começar por essa Taquigrafia da Casa, a quem nós devemos tanto. E, _antes 
de encerrar, não o meu discurso, Sr. Presidente, mas a Sessão Legislativa, 
quero lembrar que sou um desses Senadores que cansam a Taquigrafia, que 
tira a ponta dos dedos de tantos registras. Eu queria manifestar o.meu agra
decimento a eles. Aos assistentes de Plenário, que não tiveram a ventura de 
ver o seu projeto aprovado, como tiveram outras categorias, mas que aqui 
também merecem a nossa homenagem. 

Hoje, Sr. Presidente, aniversaria o Diretor desta Casa, o Dr. Aiman No
gueira da Gama, que está recebendo lá, no seu gabinete, os abraços. de todos 
os seus admiradores. :t: também outra figura que desempenha, na Casa, um 
papel importantíssimo, o Dr. Aiman Nogueira da Gama, ilustre Diretor da 
Casa e uma das figuras agraciiidãs nO- dia em que o Congresso resolveu agra
ciar aos funcionários. 

Além disso, o serviço de radiocomunicação da Casa, que leva a nossa pa
lavra, a nossa mensagem e a nossa notícia a todos os rincões da Pátria, tam
bém merece a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. 

Os jornalistas do Comitê de Imprensa, que, às vezes nos criticando, às 
vezes nos combatendo, às vezes trazendo a sua palavra de restrição a muitos 
projetas, a muitos trabalhos nossos, também executam um papel import_antís
simo porque, sem eles e sem essa crítica, não ressoaria (á fora, no Brasil, tudo 
aquilo que aqui se passa, porque ficaria sepultado, como se fosse isso aqui a 
paisagem anônima, quase, dos túmulos e das catacumbas. 

Assim, a todos os funciOnários desta Casa, que nos assistem do primeiro 
ao último dia, e que merecem, sobretudo, àqueles injustiçados, o nosso agra
decimento. 

Sr. Presidente, hoje, por solicitação minha, o Sr. Diretor está reunido 
com a CONFEDERAL, para melhorar a situação dessas pessoas que ga
nham salário mínimo. Essa luta que tenho tido aqui para que melhorem essas 
mães de família, para que elas possam dar um pãozinho mais, um pão, que há 
pouco tempo, custava 60 centavos e hoje, custa dois cruzeiros e vinte centa
vos; uma garrafa de leite custava dois cruzeiros e, hoje, custa vinte e dois cru· 
zeiros e elas ganham o salário minimo. 

Sr. Presidente, esta é a minha homenagem a esta Casa, que não ê só dos 
Senadores, mas, é também desta brilhante turma, grupo e coorte de funcio· 
nários, que foram, como eu disse aqui, certo dia, esse rio anônimo, subterrâ
neo, que alimenta esta Casa nas Comissões, nos seus trabalhos, na sua Asses
soria, no PORDASEN, na Grãfica, nas sessões técnicas, em tudo nesta Casa, 
e formamos, nós todos juntos, num corpo só, o Senado da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito mais do que os teóricos do 
neocapitalismo, os homens de empresa é que levaram, neste século, ao con
vencimento geral a demonstração prática de que o capitalismo .se continha, 
em si mesmo, o germe da autofagia e da destruição; tamb~m encerrava, na 
antítese interna, fundamentos renovadores. 

Por isso, jã se passou um século e, enquanto a ditadura do proletariado 
se instaJava num País de economia predominantemente agrãria, com inci-

piente industrialização, como a Rússia, as nações industrializadas, corno o 
Estados Unidos, Alemanha, o Japão, a Suíça e tantas outras, contido o libe~ 
ralisrno econômico, encontravam no planejamento social~democrâtico as 
fontes da renovação do sistema, conjurada a revolução proletária, que Marx 
sonhava internacional. 

Porque, na verdade, a sociedade não se dividiria em apenas duas classes 
econômicas- a burguesia exploradora e o proletariado espoliado- mas es
capara desse maniqueísmo para a apresentação da pirâmide social em vários 
estratos, cada qual com suas próprias forças coesivas: o proletariado urbano, 
o campesina to, as classes liberais, os comerciantes, os industriais, os banquei
ros, todos defendendo interesses nitidamente próprios e alianças eventuais, 
com uma classe política que se comportava ao sabor do denominador comum 
dessas aspirações sociais, para a conquista do poder. 

Hoje, nítida e claramente, com a predominância das sociedades de capi
tais e não de pessoas, o domínio do poder econômico não pertence mais a 
uma espécíe de aristocracia, nem sua transmissão .se faz por uma linha fami
liar, rrias a classe dos executivos se seleciona n_O jogo da competição, rareando 
cada vez mais as estirpes de banqueiros, como os Rockfeller e os Rotschild, 
de empresários, como os Krü.p, de comerciantes como o Dupont, os reis dos 
diamantes. 

Paralelamente. com o advento das sociedadeS i~órilimas, organizam-se 
as empresas multinacionais, enquanto os diversos Estados tendem a 
constituir~se da sociedades pluralistas, eljminando a dicotomia em que Marx 
baseou sua doutrina de conquista do Poder, ainda em meados do século pas
sado. 

O nacional-socialismo provou, tanto quanto o bolchevismo~ ser uma so
lução esporádica e pouco duradoura, morrendo dentro de dois decênios na 
Alemanha e seus satélites, enquanto o corporativismo se esgotava em três de
cênios, em Portugal e na Espanha. 

Enquanto se faziam essas experiências no mundo, experimentava o Bra
sil a propaganda do socialismo marxista, do nacional-socialismo, do liberalis
mo econômico, do intervencionismo_ estatal, da _economia dirigida, com um 
simulacro de sindicaliSmo dominado pelo Ministério dó Trabalho, na maior 
miscigenaÇão ideológica possíVel, enquanto, no furtdo, conservava a estrutura 
capitalista, tanto quanto permissível num país subdesenvolvido. 

De toda essa experiência- que dura mais de meio século, tendo em 1930 
uma espécie de divisor de ãguas- tivemos o que parece mais próximo da si
tuação idealizada por Marx, para a revolução proletária: noventa e cinco por 
cento, entre a pobreza mais gritante e tiriia aparente mediania, e cinco por 
cento, no ãpice da pirâmide, gozando os maiores beneficias da divisão do 
produto nacional. 

Mas, mesmo aqui, tal a mobilidade dentro da pirâmide social, tal a pos
sibilidade de uma elevar-se a outra classe, no contexto de uma geração~ que 
dificilmente os deserdados da fortuna produzem suas próprias lideranças, 
pois a elite exsurgente, no seio dos desafortunados, não tem outra ambição 
que a de alçar-se à classe superior. 

Quando Marx anunciav:a a falência do capitalismo, pela rebelião do pro
letariado citadino, apossando~se dos meios de produção e coletivizando-os, 
suprimindo a burguesia e seus empresários, não lhe passou pela idéia a possi
bilidade de uma concordata preventiva, em que a classe econômica dominan
te começasse a selecionar, nas classes dominadas, aquelas lideranças empresa~ 
riais que ajudariam a construir a sociedade atual, menos infqua, mas, não de 
tal modo eqUânime, a ponto de aceitar a comunidade de bens, ou, simples
mente, a cada um, de acordo com as suas necessidades. 

- As utopias, pregadas por Platão ou ThomaZ Morus, por Buda ou Cristo, 
pelos fabianos ou pelos marxistas, podem ser regimes ideais, metas porfectf
veis e inacessíveis, não vigor-am, na- ptática, porque o homem ainda ~um ser 
predominantemente egoísta, embora toda a sua eventual pregação altruísta. 
Tem mais força o efeitõ-demonstração, para multiplicar a vocação do ter, do 
que a ânsia de correção, no aperfeiçoamento do ser. 

Isto explica como e por que vemos, na sociedacÍé mundial e na sociedade 
brasileira- ao menos no mundo neocapitalista c. igualmente, na ••nova clas
se" do mundo socialista - as grandes diferenças do n(vel de vida dos mais 
pÇ>bres ass~lariados.~_ ºos m~is afortunados holl_len~ de ~!llpresa,_ d~ permeio 
uma classe burocrática que desfruta de padrões mE!dios de conforto, para a 
defesa e conservação do status quo, com a veemência dos que temem muito 
mais a pobreza do que ambicionam a riqueza. 

Assim, persiste o problema multimilenar, desde que a primeira sociedade 
humana se sedentarizou, produzindo o escravagismo: há uma classe domi
nante, ajudada por vã rias outras que participam das migalhas do poder J al&n 
de uma imensa maioria dominada, que tem apenas o direito de sobreviver, 
enquanto sustenta as demais. 
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E como todos somos igualmente homens, o potentado e o mendigo, resta 
que, encarado o problema sob uma ótica de humanismo político, torna-se in
cómodo o contraste entre aquele que tudo pode e o outro que nada tem, En
tão se fala na redenção do homem- seja no campo reUgioso, filosófico, edu
cacional, político ou económico - como -se buscássr.:rrios um regime iguali
tário, de justiça distributiva, de eqüitativa distribuição dos bens produzidos 
pela coletividade entre todos os indivíduos. 

Isso não se fará, evidentemente, por via da ditadura de uma classe, mas, 
pura e simplesmente, pela compreensão de todos; não é um problema de do
minação pela força, mas de convencimento pelo exemplo, pelas advertências 
da razão, no fundo, no âmago da questão, um problema educacional, con
vencido, cada homem, de que a felicidade do ser não se obtém pela medida do 
ter, senão pela mútua renúncia-, em que a repartíção do ter produza a Plena 
edificaç-ão do ser. 

De qualquer modo, não podemos pretender construir uma sociedade jus
ta, um País poderoso, com um povo sacrificado e faminto, obrigado a saciar 
as ambições de minorias privilegiadas. 

UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL 
Depois da pregação marxista e das profecias apocalípticas do seu autor, 

a sociedade capitalista procurou, espontaneamente ou por via de temores e 
ameaças, a organizar uma nova ordem económica, em-que à Esüido não fosse 
apenas o instrumento da classe dominante e a lei um catecismo do mais forte. 

Para tanto, emprestou-se maior ênfase ao sistema representativo, a rota
tividade do poder pela organização republicitna, ao controle da iniciativa pri
vada, visando-se ao estabelecimento da concorrência perfeita, nas disputas de 
mercados, para que os trustes. manejando o dumping, não destruísse concor
rentes e instalasse monopólios, em detriinl.mt_o dO consumidor. 

Antes do New Deal de Roosevelt - que os republicanos mais reacio
nârios do seu tempo, na década de trinta, acoimavam de comunista -já ha
via, nos Estados Unidos, uma vigorosa legislação ••antitruste", o que não im
pediu os proprietários dos cartéis a estenderem seus tentáculos, anulando J. 

concorrência--em outros países. 
Mas essa legislação, de um certo modo fortalecido o Estado pela própria 

transitoriedade dos detentores do poder e o robustecimento da opinião públi
ca e das agremiações partidárias, antecipava uma reorganização do capitalis
mo, que teve, por estranho que pareça, inspiração numa-ciência da Adminis
tração, que tinha como regra fundamental a eficiência, ·apresC_ntando Taylor 
como teórico e Henry Ford como seu melhor exegeta e praxista. 

Ford demonstrou, na prática, fabricando um milhão de automóveis do 
mesmo modelo "T", há mais de cínqüenta anoS, marca que só seria atingida 
pelo Volkswagen, meio século depois, que o ideal de uma sociedade capitalis
ta e industrial seria fabricar bens de aquisição possível pelos seus próprios 
operários. Conseguiu, em um decêniO;e- eSSe- exeiriPlo revolUCionário-é que 
marca, na prática, um aspecto fundamental do novo capitalismo: a partici
pação dos operários nos resultados da empresa. 

Cada operário da Ford se transformou num freguês em potencial e, en
quanto vivo, não houve crise de mão-de-obra, nem dispensas em massa de 
empregados. Era um novo tipo de cooperativismo, em que a empresa bas~ava 
sua prosperidade no menor lucro possível, compensado pelo crescimento dos 
índices de produtividade. 

Viu-se, então, que o capitalismo sobreviveria enquanto se transformasse 
num produtor de riquezas, em benefício doS que ajudavam a produzi-las. 

Então, sob a inspiração de Henry Ford, surgiu, nas nações industrializa
das, o novo sistema empresarial, baseado nas sociedades por ações, em que os 
dirigentes não são os donos do complexo industrial, mas pessoas treinadas, 
quase sempre com nível superior de Economia, Finanças, Contabilidade, Ad
ministrã:ção, Estatística e ciências ccii'rela"tãs, especialistas em organização. 

Eventualmente, são muitO bem pagos os chamados executivos modernos, 
mas permanecem no posto direcional enquanto bem servirem, podendo ser 
substituído ao primeiro sinal de insuCesSo-em seu desempenho àdininistr3.ti-
vo. 

Não se transformou o capitalismo nlima plutocraciã que esta, Slffi, cum
priria a profecia -ue Marx, mobilizados os elementos da sua própria antítese, 
para a síntese da ditadura do proletariado. Porque, no fundo da organização 
empresarial novecentista, não havia apenas duas classes - a burguesia e o 
proletariado - mas muitas delas e, além destas duas, a classe intermédia, em 
formação, dos empresários e a maiS numerosa dos ·acíonistas, muitos dos 
quais cumulavam a ·condição de proletários ou de empresâriosA 

Tal a organização económico-financeira do Estado desenvolvido moder
no, sendo que as nações emergentes ou em vias de desenvolvimento são aque
las que têm mais ou menos numerosas, entretanto ainda não suficiente, elites 
empresariais, constifuídas de executivos. 

Mas é justamente da conduta desses executivos, em função dos interesses 
dos acionistas - mesmo assim vistas as hipertrofiadas empresas transnacio-

nais, que pretendem substúuir _os Estados nacionais e ou desistem disso ou 
perdem a última batalha, com os Estados aliados às mini-empresas de organ:
zação comunitária, _como os kibutzim e oS moschavim de Israel - que condi
ciona ·a maior ou menor felicidade das nações onde atuam. 

Quando os exeCutiV-os sabem limitar suas ambições individuais, amplían
do a divisão de lucros entre os acionistas e em proveito dos empregados, 
configura-se aquela cc-participação, na gestão e nos dividendos, que garanti
rá por mais tempo, a continuidade do sistema. 

A SOLUÇÃO IMPOSTA 
A Constituição em vigor, entre os direitos regulamentáveis do trabalha

dor, aponta a participação nos lucros e na cc-gestão das empresas. Esse impe~ 
rativo deontológico, não regulamentado, foi um sonho do extinto Partido So
cialista Brasileiro, defendido pelo Sr. Aurélio Viana na crença de que a 1~~ é_ 
que criã o fãtO social, c} irando esie é que origina aquela. As Constituições es
trangeiras que tratam do assunto são aquelas de pafses cujo sistema capitalis
ta se transformou em regime empresarial, pelo milagre das sociedades per 
ações, a concordata que evitou a falência do capitalismo. 

Ora, no Brasil ainda não chegamos a isso: os nossos executivos sãO -
descontadas as sociedades de economia mista, com a participação estatal -
ainda os proprietários das empresas. Mas eles próprios estão enteii.dendo, jus
tamente diante da concorrência das sociedades de economia mista. que ou Se 
modernizam, convidando os melhores empregados à participação societáría, 
portanto na _gestão e nos lucros, ou tendem a perder, na luta de mercados, 
para a empresas paraestatais, onde os salários dos executivos são os mais al
tos do País, o que constitui um erro do próprio Governo. 

Entretanto, a da criação dessas empresas de economia mista- que só se 
justificam para preencher os claros da iniciativa privada ou para restabelecer 
a concorrência perfeita, ou para promover a indução econômica nas ativída
des empresariilis - está sendo levada ao exagero nos países em_ergentes, 
como é o nosso caso, a ponto de o faturamento delas- PETROBRAS, ELE
TROBRÃS, ECT, Rede Ferroviária Federal, entre outras- equivaler a dois 
terços do montante dos investimentos totais das companhias públicas e priva
das no País. 

Decerto somos partídários da iniciativa privada, mas sustentamos neces
sária a concorrência: das empresas de economia mista, que têm condições -
principalmente se contidos os altos ganhos da sua cúpula- de distribuir divi
dendos, como conta de participação, com seus empregados, aumentando sua 
paga ·salarial e servindo de estímulo às concorrentes privadas. 

Porque a distância, no Brasil, entre os salário mínimo da mão-de-obra 
pré-qualificada e o do Executivo de uma dessas empresas, é de cinqüenta a se
tenta vezes. Está muito aberta a tesoura salarial e isso influi, decerto, em nos
so dinamismo económico. um homem que ganha cinqüenta salários, contrí: 
bui menos para o dinamismo da economia interna do que cinco homens, ga
nhando, no total, quarenta salários. 

Se, na indústria automobilística, um torneira mecânico ou fndustríal 
pode possuir seu automóvel "Fiat" ou "Volkswagen", de modelo popular, 
empregados de igual qualificação, nas ifid-ústrias de tecelagem ou de eletrodo
mésticos, não podem fazê-lo, embora se somem entre os consumidores da 
própria einpresa. E, na maioria dos casos,- nas fábricas de produtos transís
torizados- os operários não são seus cOnsumídores, como pretendia Henry 
Ford. 

SUBSALÁRIOS E DEPRESSÃO 
Essa diferenç3: salarial não pode deixar de ser combatida, não deve conti

nuar como uma mancha numa sociedade que tem anseios de prosperidade. 
Como disse Rui Barreto (?):~ 

"É urgente deixarmos de nos orgulhar de ser o terceiro pais 
maior exportador de alimentos do mundo, enquanto admitidos que 
45% de famílias brasileíras não tenham estrutura salarial mínima 
para satisfazer sequer necessidades básicas de alimentação". 

Temos de enfrentar esta realidade, diariamente enfocada por nossos ad
versários, demonstrando, pclr6m, o esfoiço giganteSco que tem sido feito pelo 
Governo para mínorár esses sofrimentos. 

Precisamos tornar factível o programa do PDS, demonstrando aos brasi
leiros, de todos os rincões, que o nosso ideal, numa sociedade verdadeiramen
te pluralista- e não dividida por classes em luta- que cada um receberá, de 
acordo com a sua participação no desenvolvimento nacional, e, mais do que 
isso, que·, como é dever da social-democracia, cada um receberá de acordo 
com a sua necessidade e contribuirá de acordo com. a sua capacidade. 

Dos cerrados de Goiãs às harrancas do São Francisco, dos igarapés da 
Amazônia aos pantanais de Mato GRosso, das regiões semi-âridas do Nor
deste aos pampas gaúchos, aos homens das serras, d9s campos, das cidades, 
das vilas e dos distritos, deve chegar a nossa mensagem, convencendo-os de 
que o verdadeifo sistema representatiVo Ttão se baseia' apenas no voto uni ver-
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sal, direto e secreto, mas a democracia exige a igualdade social, ou, pelo me
nos, o tratamento desigual dos não-iguais, recebendO os pobres, em benefício 
social, mais que os remediados e ricos, que podem pagá-los, na medida da sua 
ambição, do seu interesse ou da sua necessidade. 

Precisamos demonstrar ao povo o que realizar, dentro do nosso regime e 
segundo a nossa capacidade e os recursos nacionais. 

Com um programa de cunho nitidamente social, precisamos do apoio do 
povo, para alcançar a sua realização, mas, antes disso, devemos dizer-lhe, 
francamente, que o esforço precisa ser conjunto, a partir ·do seu ~forço pro-
dutivo e da exigência da cc-participação correspondente. , 

Todos estão temerosos da recessão, que é o caminho mais rápido para a 
depressão. Se, evidentemente, os seus primeiros sintomas mais fortes serão 
sentidos pela classe média, desabituada da poupança e mais permeável ao 
efeito-demonstração, pois o proletariado, gastando tudÕ o que ganha, mal 
atende às necessidades de alimentação e vestuário, a depressão se reflete na 
taxa de desemprego mais que a de subemprego, portanto na fome e não ape
nas na subalimentação. 

Para evitá-la, o empresariado brasileiro deve procurar seguir o exemplo 
de Ford, transformando empregados em consumidores, como uma parte da 
indústria automobilística jã faz. Se os :inãls altos padrões s-alariais do ABC se 
encontram entre os metalúr,sicos, não é que eles sejam roais organizados, mas 
isso também decorre dO verdadeiro espírito empresarial dos seus patrões. 

Vimos, recentemente, a Volkswagen organizar, na própria empresa, cor
porações de empregados para influir, indiretamente, no seu desempenho ad
ministrativo, por via de sugestões e deliberações assistidas pelos representan
tes do corpo direcional. 

Se isso se traduzir na maior justiça sa1arial, tã.nto-melhor, porque sere
fletirá no desenvolvimento crescente da empresa, servindo de exemplo a ou
tras organizações patronais, onde ainda predomina o Hespírito de proprieda
de individual" e não a verdadeira vocação empresarial. 

Devemos convencer~nos, de uma vez por todas, empregados e patrões, 
governantes e governados, agricultores, comerciantes e industriais, estudan
tes e classes liberais, de que "o tamanho do Brasil não se mede pela extensão 
do seu território e a latitude das suas fronteiras, nem mesmo pelas riquezas do 

seu solo e potenciais do subsolo, mas, sobretudo, pela grandeza dos seus ho~ 
mens". 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Na presente sessão, termi
nou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nt? 
149/80, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que acrescenta parãgrafo 
ao artigo 344, do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto do Regimento Interno, a matéria será despa

chada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a_presente sessão, designando para a sessão extraordinária, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n• 1.173, de 1980) do Projeto de Lei do Senado n• 
130, de 1973 (n~' 465, de 1975, na Câinara dOs Deputados, do Senador Franco 
Montoro, alterando dispositivos da Lei nlfl 4.215, de 27 de abril de 1963, que 
dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 59, de 1980 
(n• 1.425/79, na Casa de origem), alterando o art. I• da Lei n• 5.698, de 31 de 
agosto de 1971, que dispõe, sobre as prestações devidas a ex-combatêhte se
gurado da Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÁREVEIS, sob n•s 1.175 e 1.176, de 1980, das 
Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã encerrada a 0essão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutoS.) 

ATA DA 197~ SESSÃO, EM }9 DE DEZEMBRO DE 1980 
2~ SESSÃO. LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 46~ LEGISLATURA 
EXTRAORDINÁRIA 

PRESIDENCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho_;, Alexandre Costa- José Sarney----: Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Dinarte Mariz - Martins Filho - Cunha Lima - Maurício Leite- Ader
bal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Luiz 
Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Pei
xoto- Hugo Ramos- Itamar Franco-:- Murilo Badaró- Tancredo Ne
ves - Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro 
Barboza- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Mendes Canale- José Ri
cha- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A lista de presença acusa o 
Comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção _de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1•-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 
EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N• 1.220, DE 1980 

Reda.ção do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de ~nooreto Legislativo 
número 12, de 1979 {n.o 12/79, na. Câmara dos Deputa.d05). 

Relator: Sena.Q.lor Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno su
plementar do SubStitutivo do Senado ao Projero d·e Decrew Leg!s-

latlvo n.O 12, de 1979 (n.O 12/79 (na Câmara dos DeputadÓS), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do BrasH e -o Governo M:ilitar Federal da República Fede:ral da 
Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Terrltórlo-s e 
Além, concluído em Brasília. a 10 de iane!ro de !979. 

Sala ctas Comissces. I de deooembll:> de !980. -Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso, !Relator - Mendes Canal~. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.220, DE '1980 

Pedação do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado a3 Projeto de Decreto Legislativo n.o 12, 
de 1979 (n.0 12179, na Câmara dos Deputados, que aprova 
o texto do Acordo entre 0 Governo da. República Federati
va do Brasil e o Governo Militar Federal da Repúblico. 
Federal da Nigéria sobre Serviços Aéreos entre seus rmpee
tivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a 10 de 
!ane-iro de 1979. 

O Gongresso Nacional decreta: 
Art. J.O Jl: aprovado o teXto do Acordo entre o Governo da 

República Federa ti v a do Brasil e o Go·verno Militar Federal da 
República Federal da Nigéria sobre Serviç:·':-3 Aéreo:::: entr~ seus 
resp2ctivos Territórios e Além, concluído em Brasília, a lO de 
ja·neiro de 1979. · 

Parágraf~ ún'co. Quaisquer atas de que possam resultar revi
são do Acordo, de que trata este arti!P, ficarão sujettos à aprova
ção do Congresso Nacional. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PARECER N• 1.221, DE 1980 
(Da Comissão de Reda.;ào) 

Reda.ção final da Emenda do Senado ao Projeto de 
Le~ da. Câmara n.0 73, d'e 1980 (n.0 3.598/80, na Casa de 
ong~m). 

Relator: Senador Saldanha. Derzi 

' A Comissão apresenta a redação final da Emenda do Senado 
ao Pr?jeto de Lei da Câmara n.O 73, de 1980 (n.o 3.598/80, na Ca.sa 
<le ongem), que cria o Quadro Permanente da Secretaria do 'l'r!
buna.l Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e dá outras pro
vidências. 

Sala das Comissões, 1 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Saldanha. Derzi - Adalberto Sena.. 

ANEXO AO PARECER N.0 !.221, DE 1980 

Redação final da Emenda d9 Senado au Projeto- de 
Lei da Câmara n.o 73, de 1980 (n.• 3.598/80, na. Casa. de 
origem), que cria o Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribnnal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul e dá 
outras provid'ências. 

EMElNIDA N.O 1 
(Corresponde à Emenda n.O 1 - CSPC) 

Ao art. 1.0
, acrescente-se o ·seguinte: 

"Parágrafo único. Poderão ser absOrvidos no Quadro 
Permanente a que se refere este ~rtigo os servidQres pú
blícos que, a qualquer título, se encontrarem à disposição 
do Tribunal Regional Eleita.ral de ~to Grosso do Sul." 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n•s 3!6 a 377, de 1980 (n•s 548 a 
609/80, na origem), de I • do corrente, pelas quais o Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete 
ao Senado propostas do Senhor Ministro de EStado da Fazenda para que os 
Governos dos Estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Ceará, Rio 
Grande do Sul, Maranhão e Sergipe, e as prefeituras que menciona, sejam au
torizados a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da 
Resolução 62/75, desta casa, e possam realizar operações de credito para os 
fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 581, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final da emenda 
do Senado ao Projeto _de Lei da Câmara n9 7~, de 1 ~.80, que cria o Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do 
Sul, e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 1• de dezembro de 1980- A1mlr Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Aprovado o requerimento, 
passa-Se à imediata apreciação da re"dação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a 

discussão. 

sa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

Aprovada. 
Aprovada a redação final, o projeto voltarâ à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em turno único da redação final (oferecida pela co· 
missão de redação em seu parecer n• !.173, de 1980), do Projeto de 
Lei do Senaodo n• 130, de 1973 (n• 465, de 1975, na Câmara dos De
putados) do Senador Franco Montoro, alterando dispositivos da 
Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada definitivamente: 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
O projeto vai à sanção. 

E a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 130, de 1973 (n• 
465, de 1975, na Câmara dos Deputados), que "altera dispositivos da 
Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dl•põe •obre o Estatuto da 
Ordem dos Ad-vogados do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !• Os arts. 71 e 89 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que dis

põe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, passam a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Art. 7!. ••••••• -· •••••••••••••• ~ ••••••• ·-· _ ••• -o •••••••••• 

§ 49 Os atos constitutivos e os estatutos das sociedades civis e 
comerciais só serão admitidos a registro e arquivamento nas repar~ 
tições competentes quando visados por advogadoS." 

"Art. 89 São dirdtos dos Advogados: 

VI - ingressar livrem~te: 

.. · 'd) ~~~~~i~~~; ~~~~~bti:i~ ~~-;e·u~~iã~·d;-~·u·e· ~~rtici'p~·, ~-~ ~~~2 
sa participar, o seu cliente, ou perante a qual deva comparecer o 
constituinte, desde que munido de poderes especiais para tal fim. 

XVII- ter vistas ou retirar, para os prazos-legais, os autos dos 
processo_s judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, desde que nã4) 
ocorra a hipótese do inciso anteriOr, quando a vista será comum, no cartóric. 
ou na repartição competente." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Rev~gam-se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nv 59, 
de !980 (n' 1.425/79, na Casa de origem), alterando o art. 1• da Lei 
n• 5.698, de 31 agosto de 1971, que dispõe sobre as prestações devi
das a ex-combatente segurado da Previdência Social, tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n•s !.175 e 1.176, de 1980, 
das Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau· 

sa.) 
Estâ aprovado. 
O projeto vai â sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• !9, DE 1980 
(N• 1.425/79, na Caga de orlge..;) 

Altera o art. 1• da Lel n• 5.698, de 31 de agosto de1971,que dlsc
põe sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da Previ .. 
dêncla Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 1• da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 197!, paS!a a vigo

rar acrescido do seguinte dispositivo, numerado como inciso II, 
renumerando-se o atual inciso II para III: 

"Art. 1• ............... _ ........................... .. 
I- ................................................. . 
II - A aquisição dó- direito à aposentadoria por velhice, que, 

após 60 (sessenta) contribuições mensais, serã devida ao segurado 
que completar 60 (sessenta) anos de idade, quando do sexo masculi· 
no, e 55 (cinqUenta e cinco) anos de: idade, quando do feminino." 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão cobertas 
com recursos do Instituto Nacional da Previdência Social, previstos no art. 
128 da Consolidação da Previdência Social. 
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Art. 39 Esta Lei .entrarã em vigor na data de stiã -publicação. 
Art. 49 Revogarr{-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã, a seguinte: · 

ORDEM DO DIA 
I 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 122, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n• 845, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas de propriedade 
da SUFRAMA- Superintendência da Zona Franca de Manaus, à empresa 
Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves, 
apoiado pelos Senadores Franco Montara e Cunha Lima; e 

-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af-
fonso Camargo.-

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 123, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como ·conclusão de seu Parecer 
n9 848, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas no Dístrito Agro
pecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, à 
Agropecuária Dimana, Comércio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Co~stituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l24, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu Parecer 
n9 872, de 1980), que autoriza a alienação de terras públicas à empresa Matei 
Agropecuãria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 

4 

Votação, em turno únicá, do Projeto de Resolução n9 147, de 1980 (apre-
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.112, 
de 1980), que autotiza·b Goverrio do Estado da Bahia a_realizar pperação de 
empréstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões 
de dólares americanos}, destinado ao programa de investimentos do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.113, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencjdo do Sen~Q.or Fraoco Montara. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 541, de 1980, do Senador 
José Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Lei do Senado n9 145,_ de 1979, de autoria 
do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a localização, no território na
cional, de usina que opere com reatar nuclear e dâ outras providências. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1980 
(n• 3.143/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que dá nova redação aos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado 
pelo Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, tendo 

PARECER, sob n• 1.174, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, quanto ao mérito, com 

emenda que apresenta de n9 l~CCJ, e voto em separado do Senador 
Franco Montoro. 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 78, DE 1980 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 195, II, a, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 78, de 1980 
(n• 3.749/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente daRe
pública, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério do Interior, 
um crédito especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqUenta 
milhões de cruzeiros), para o fim que especifica, tendo 

PARECER ORAL, da Comissão de Finanças, favorável. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 148, de 1980 (a
presentado pela Comissão- de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.114, de 1980), que autoriza o Governo do Esta_do do Maranhão a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado aos programas integrados de produção agrope
cuária, tendo 

PARECER, sob n• 1.115, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 150, de 1980 (a
presentado pela ComisSão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.157, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var, em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta 
e dois mil trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.158 e 1.159, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Mu-:ticípios, favorãvel. 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 151, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.160, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cin
q-uenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e l.I62, de 1980, das Comissões: 
- de Constitui_ção e Justiça, pela constitucionÇJ.lidade e juridici~ 

dade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

li 
Discussão, em turno único, do Projeto de ResóluÇãb f19 152, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.163, de 1980), que ãU.iorizif O G-overno do Estado do Acre a elevar, em Cr$ 
I92.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.164 e 1.165, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
de Mli!i~pios, fa vor-â.-el. 

12 

Discussão, etrt hr.rno único, do Projeto de Resolução tl5' 153, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.166, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres-GO, a elevar, 
em CrS 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seis
centos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.167 e 1.168, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Ju.stiça, pela constitucionalidade e juridicida

de; e 
-de Municípios, favorável. 

13 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 154, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.169, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a elevar, em CrS 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, Wndo 
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PARECER, sob n' 1.170, de !980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às'JS horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 27-/1-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOS:t LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Pr~idente: pergunto a V. Ex• de quantos minutos poderei dispor. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Embora haja uma sessão logo 
em' seguida, eu prorrogarei, de officio, por cinco minutos, a presente sessão, 
pa~a que V. Ex• possa proferir o seu discuÍ'So. 

O SR. JOSJ:: LINS (PDS- CE)- Jâ não se pode mais, Sr. Presidente, 
falar em Plenário. Já não se pode responder os discursos da Oposição, nesta 
Casa; já não se pode, nem mesmo, apartear a Oposição. 

~ Ainda hã pouco, durante o discurso do nobre Senador José Richa, en8 

quãnto apartes foram disseminados a mancheias entre os seus colegas da 
Oppsição, não rrieToi dado nem mesmo dar explicações sobre aS suas críticas 
ao :Governo relacionadas com a questão da suinocultora no Sul do Pais. 

· Gostaria porém de responder agora aos discursos aqui feitos, discursos 
de ,plistura, de port-pourri, de mélange, uma espécie de por-pourri parlamen~ 
tar. Isso serâ feito amanhã, se possível. Mas ferirei pelo menos alguns assun
tos importantes. Há algum tempo, Sr. Presidente, vem o nobre Senador José 
Richa levantando, neste plenário, a questão da suinocultora nos três Estados 
do Sul do País: no Paranâ, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Com 
S. Ex• venho comentando hâ meses; venho sugerindo a análise aprofundada 
do problema junto às autoridades brasileiras. Ainda há pouco, fiz questão de 
cooperar com S. Ex•, falando por telefone com o Ministro da Agricultura, 
que se prontificou a receber todas as comissões que viessem do Sul, para tra
tar desse problema. S. Ex• é testemunha de que o Ministro da Agricultura re
ceb'eu, durante várias horas, a comitiva que veio a Brasília para esse fim. E 
inegável a dedicação e a boa vontade do Ministêrio, e das autoridades para 
resolver a crise. Ainda este mês, dois aumentos foram dados à carne suína e, 
embora inexistisse a preço mínimo para qualquer tipo de carne, o Governo o 
adotou para a carne de porco, estabelecendo o nível mínimo de Cr$ 48,00, 
para a compra pelos frigoríficos. 

A esse preço o Governo garante a aquisição do porco em pê. Além disso, 
o Govern_o prorrogou, por 90 dias, todas as obrigações creditfcias dos criado
res de porcos desses três Estados. O EGF, o empréstimo do Governo federal 
para o porco em pé, pode ser transformado em AGF, ou seja, reverter em 
aquisição definitiva da carne, pelo governo, se necessário, se isso for da con
veniência dos criadores. O Governo se· comprO:rtleteil, também, a financiar 
até mesmo os chamados "miúdos" resultantes do abate do porco, 

Mas, Sr. Presidente, embora tenha o Governo estabelecido o preço mini
mo; mesmo tendo se comprometido a comprar a carne de porco, se isso for 
necessário, sem limite de quantidade, ainda assim, os criadores não se satisfi-
zeram. 

E o que acontece, afinal, Sr. Presidente? O que acontece, é que os suino
cultores querem um preço que simplesmente estatizará todo o mercado. O 
Governo seria O único comprador da carne porcina. E quais são as razões dis· 
so tudo? As razões são vârias: o níVel de produção de carne de porco no Sul, 
apesar de ter decaido, é grande; com a chamada peste suína, os mercados ex
ternos foram totalmente trancados o que, é claro, prejudicou a comerciali
zação interna. 

A banha está sobrando no País. Não hã mercado franco para esse produ
to. Por outro lado, ao adquirir o porco em pé, ao adquirir a carne de porco 
integral, os trabalhadores, os revendedores e os industriais, terão que 
desdobrá-la nos diversos produtos, ou seja, os ossos, os miúdos, a banha, a 
carne, etc. E, é claro, Sr. Presidente, que quando se fala que o preço da carne 
de porco está em 120 cruzeiros ou mais, não significa que este seja o preço 
correspondente ao porco em pé. Hã uma diferença muito grande. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSI:: L!NS (PDS - CE) - Com o maior prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Não pude acompanhar, porque 
ausente estava, o sentido e o teor do discurso de V. Ex•. Mas há um fato que 
eu gostaria de deixar consignado: é que a suinocultora nacional experimentou 
dificuldade tamanha, vez que até o milho, desgraçadamente, vem sendo im
portado. E nós, os pecuaristas, de um modo geral, estamos cansados de saber, 
como V. Ex• também não ignora, que a arroba de suíno sempre custou mais 

caro que a arroba de boi. E, por incrível que pareça, esta fantástica peste afriR 
cana que nunca esteve no Brasil, que nunca nos visitou, esta fantástica peste 
africana levou a suinocultora a um nível que, hoje, o suíno custa a metade do 
preço do bovino, sendo tratado desgraçadamente com milho importado. Este 
é o aspecto dramático que trago ao discurso de V. Ex• 

O SR. JOSJ:: LINS (PDS - CE) -Não estamos, nobre Senador Bene
dito Ferreira, negando o episódio da peste sufna, mas todos sabem que o mer
cado externo tomou conhecimento dessa suposta peste e suspendeu todas as 
suas compras ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O Governo fez propaganda da 
peste. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS - CE) - Mas V. Ex• sabe do esforço feito 
para identificar a doença. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS -CE)- Peço a V. Ex• o obséquio de deixar
me aproveitar os poucos minutos de que disponho para uma explicação sobre 
esses fatos que tanto nos preocupa. 

O Governo, Sr. Presidente, tem estado sempre aberto ao diálogo com os 
suinocultores, ou com os parlamentares estaduais e federais, que os tem 
acompanhado. O nobre Senador José Richa sabe que, mesmo depois do agra
vamento da crise, o próprio Governo procurou mais diálogo, propondo um 
novo acréscimo de preço, aliãs já adotado. Essa foi uma decisão política. São 
preços estabelecidos por pressão, para resolver uma crise que, afinal de con
tas, aí estâ ... 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Foi criada pelo Governo. ~só V. 
-Ex• me permitir o aparte, que eu lhe provo. 

O SR. JOSJ:: LINS (PDS -CE) -Não foi criada pelo Governo. Ao 
contrârio, apesar de todo o diãlogo aberto pelo Governo, os suinocultores do 
Sul do País trancam-se dentro dos seus próprios pontos de vista, forçando o 
que se poderia chamar de os piquetes para impedir a circulação nas estradas o 
que, sem sombra de dúvida, é ilegal. Com as medidas policiais que adotou, o 
Governo, se tem alguma pretensão, é simplesmente a de manter a ordem para 
que, afinal de contas, o povo não seja preju=dicado pela atitude daqueles que 
querem paralisar as vias de transporte. 

Eram estas, Sr. Presidente, as informações mínimas que deveriam ser da
das hoje. 

Devo, Sr. Presidente, responder, também, às críticas que hoje aqui foram 
feitas, não só pelo Senador José Richa, como pelo Senador Paulo Brossard. 
No caso do Ministro da Educação, o Senador Brossard reconhece que é um 
direito líquido_ e certo do Presidente da República escolher seus assessores; S. 
Ex• reconhece que o homem escolhido para o Ministério goza do melhor 
prestígio, do melhor conceito intelectual e moral; S. Ex• reconhece que ê ab~ 
solutamente indeseiãvel. entre nós. aualauer oreconceito de racas. cores. clas-
ses e, sobretudo, e-ntre .civis e miÍit~es.~ ~ . . . 

Considero, ainda, de extremo mau gosto e, por que não dizer, de todo in
feliz, a observação do nobre Senador Roberto Saturnino, segundo a qual o 
exercício das profissões deforma as pessoas. Infeliz, sobretudo, quando parti
culariza, para afirmar que a profissão do militar condicioria e restringe o 
exercício da liberdade, pelo costume da disciplina. 

Ficam, Sr. Presidente, os nossos protestos. Protestos justos contra insi~ 
nuações que, sem dúvida, merecem uma resposta à altura de seu descabimen-
to. Por enquanto é o que posso dizer. _ 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) -

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I• A 30 DE 
NOVEMBRO DE !980 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados e enviados à sanção: 

Projeto de Lei do Senado n' 267-DF, de !980- (Comissão de Econo
mia), que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crêditos suplemen~ 
tares até o limite de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezes
sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) e dá outras providências. Sessão: 06~ 
ll-80. 

Projeto de Lei do Senado n' !75-DF, de !980, que fixa os valores de re
tribuição de empregos da categoria funcional de Agente de Trânsito, do Pla
no de Classificâ.Ção de Cargos instituído pela Lei nO? 5.920, de 19 de setembro 
de !973. Sessão: 06-ll-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 47, de !980 (n' 2.886/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do- Presidente da República, que dispõe sobre a consoli-
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dação de débitos previdenciârios,- pagamento pãtet:lado, e dá outras provi
dências. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n• 50, de 1980 (n' 2.742(80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, dando nova redação ao .ãrt. 19 
da Lei n' 6.756, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza o Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS a doar o imóvel que mencio
na, situado no Município de Icó,' Estado do Cearâ. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n9 55, de 1980 (n•3.357 /80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o pagamen
to, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos res
pectivos titulares. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 56, de 1980 (n' 3.356/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Rep6blica, que dispõe sobre a expedição 
de documentos pela Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA. Ses
são: 06-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1980 (n• 2.799/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, acrescentando inciso ao art. 
49 e alínea ao parágrafo único do art. 89 da Lei n9 5.887, de 31 de maio de 
1973, que altera disposições referentes ao regimejüfídico do Diplomata, e dã 
outras providências. Sessão: 12-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1980 (n' 1.440/76, na Casa de ori
gem), que erige em monumento naCiOnal a cidade de Olinda, no Estado de 
Pernambuco. Sessão: 12-11-80. -

Projeto de Lei da Câmara n' 63, de 1980 (n' 3.424/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que fixa a retribuição de gru
pos da sistemática de Classificação de Cargos e Empregos do Serviço Civil 
dos Territórios Federais do Amapâ, de Rondônia e de Roraima, e dá outras 
providências. Sessão:_ 12-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1980 (n' 3.359/80, na Casa de ori
gem), Ge iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executi
vo a instituir a Fundação Petrônio Portella, e dã outras providências. Sessão: 
12-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 72, de 1980 (n• 2.360/79, na Casa de ori
gem), que suspende, temporariamente, a vigência da Lei n'~ 6.678, de 14 de 
agosto de 1979, que dispõe sobre requisição de servidores públicos da admi
nistração direta e autárquica pela Justiça Eleitoral, e dã outras providências. 
Sessão: 13-11-80. Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1980 (n' 3.669/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Rep(lblica, dispensando a apresentação 
dos documentos que especifica, e dâ outras providências. Sessão: 21-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1980 (n• 3.543/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Poder Executi~ 
voa instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor Público, e dâ ou~ 
tras providências. Sessão: 25w11~80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1980 (n9 2.973_/80, na Casa de ori
gem), de iniciativ-a do Presidente da República, instituindo, na Fundação 
Projeto Rondon, a concessão de bolsas especiais a estudantes, nas condições 
que especifica, e dá outras providências. Sessão: 25wllw80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1980 (n• 3.945/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriZa o Poder Executi" 
vo a alterar efetivos de postos, fixados em decreto, na forma do art. 29 da Lei 
nO? 6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do Exército em tem~ 
po de paz, e dâ outras providências. Sessão: 25-11-80. 

Projeto de Lei do Senado n• 210,de 1980-DF, que aprova o Orçam-ento 
Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1981/1983. 
Sessão: 26-11-80. 

ProjetO de Lei do Senado n9 211, de 1980-DF, que estima Receita e fixa_ a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1980. Sessão: 26-
11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1980 (n• 2.568/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que 
menciona. Sessão: 26-11-80. _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1980 (n• 2.037 f79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrãria - INCRA a doar os imóveis que 
menciona. Sessão: 26-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1979 (n' 363/79, na Casa de origem), 
que restabelece Direito de Servidor P6blico, no caso que especifica. Sessão: 
27-11-80. Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n' 70, de 1980 (n' 2.641/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a inscrição 

de médicos veterinárioS nlilitares nos Conselhos Regionais de Medicina Vete
rinária. Sessão: 27-11-80. Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1978 (n' 5.721/78, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a alienação de 
bens imóveis da União, situados na área urbana da Guajará-Mirim, no Terri

- tório Federal de Rondônia, e dã outras providências. Sessão: 28-11-80. 

Projetos Aprovados e enviados à Promulgação 
Projeto de Resolução n• 100, de 1980 - (Comissão de Constituição e 

Justiça), que suspende a execução da Lei n'~ 54, de março de 1970, do Municí
pio de Quatá, Estado de São Paulo. Sessão: 05-11-80. (extraordinária.) 

Projeto de Resolução n• 117, de 1980 - (Comissão de Economia), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em 
Cr$ 77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
quarenta e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Resolução n• 118, de 1980 - (Comissão de Economia), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o monlitnte de sua divida censo~ 
lidada. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Resolução n• 126, de 1980- (Comissão de Economia), que 
autoriza a Prefeitu-ra Municipal de Palhoça (SC) a elevar em 
Cr$ 2.770.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Resolução n' 127, de 1980 - (Comissão de Economia), que 
autoriza a PRUDENCO - .Cia. Prudentina de Desenvolvimento, de Presi
dente Prudente (SP) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 44.659.860,84 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinqUenta e nove 
mil, oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta e quatro centavos): Sessão~ 06-
11-80. 

Projeto de Resolução n• 133, de 1980- (Comissão de Economia), que 
autoriza a PrefCítUra Municipal de Salvador (BA) a elevar em 
Cr$ 280.256.000,00 (duzentos e oitenta milhões, duzentos e cinqUenta e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 06-11-80. 

Projeto de Resolução n' 134, de 1980- (Comissão de Economia), que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 
5.992.800.000,00 (cinco bilhões, novecentos e noventa e dois milhões e oito
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 6-11-80. 

Projeto de Resolução n' 135, de 1980- (Comissão de Economia), que 
autoriza a Empresa de Desenyolvimento de Limeira S.A. - EMDEL a con
tratar operações de crédito no valor de Cr$ 325.016.737,50 (trezentos e vinte e 
cinco milhões, dezesseis mil, setecentos e trinta e sete cruzeiros e cinqílenta 
centavos). Sessão: 6-11-80 -

Projeto de Resolução n• 136, de 1980- (Comissão de Finanças), que au
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operações de em
préstimo externo, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dóla
res) destinado a financiar a execução de obras nos setores de Educação, Saú
de, Transporte, Agricultura e energia elétrica. Sessão: 6-11-80. 

Projeto de Resolução n• 137, de 1980- (Comissão de Finanças), que au
toriza o Governõ do Estado de Santa Ca_tarina a realizar operação de empr~s
timo externo no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares) des
tinado a financiar parte da execução do programa de rodovias vicinais no ter
ritório do Estado. Sessão: 6-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1980 (n• 52/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Interconexão Ferroviária en· 
tre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, assinado em 
Assunção. Sessão: 6-11-80. 

Projeto de Resolução n9 62, de 1979 (Comissão Diretora), que cria em
pregos de Assessor Técnico, aprova critérios para a sua admissão, e dâ outras 
providências. Sessão: 12-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1980 (n• 69/80, na Câmara dos 
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar·se do 
País, no decurso da segunda quinzena de janeiro, primeira de fevereiro c pri
meira de março de 1981, em visita oficial à França, Portugal e Colômbia, res
pectivamente. Sessão: 13-11-80. Extraordinária. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 15, de 1979 (n' 13/79, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Protocolo de 1978 para a Quarta Prorro
gação da Convenção sobre o Comêrcio do Trigo de 1971, aprovado na confe
rência realizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo
CIT, a 23 de março de 1978. Sessão: 20-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 6; de 1980 (n' 47/80, na Câmara do 
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperaçl!o entre 
a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Brasflia 
a 16 de outubro de 1979. Sessão:20-ll-80. 
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Projeto de Decreto Legislativo n• II, de 1980 (n' 48/80, na Câmara do 
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura- FAO sobre o estabeleçime~to _de um Escritório de Represen
tação da FAO em Brasília, celebrado em Roma a 19 de novembro de 1979. 
Sessão: 20-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1980 (n' 46/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto_do Protocolo de 1979 para a Quinta Prorro
gação da ConveD.Ção soóre o Comêrcio do Trigo de 1971, aprovado na confe
rênciã realizada em Londres, na sede do COnselho Internacional do Trigo
CIT, a 21 de març_o de 1979. Sessão: 20-11-80. 

Projeto de Resolução n' 131, de 1980 (Comissão de Constituição e Jus
tiça), que suspende, em parte, a execução da Convenção Internacional do 
Trabalho n" 110, ratificida pelo Decreto Legislativo n" 33, de 5 de agosto de 
1964, promulgada pelo Decreto n• 58.826, de f4'dejulho de 1966. Sessão: 24-
11-80. 

Projeto de Resolução n' 138, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Pirassununga, E-stado de São Paulo, a elevar 
em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocen
tos e vinte e nove cruzeiros e quarenta--e-dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 26-11-80. 

Projeto de Resolução n• 142, de 1980 (Comissão de Econontia), que au
toriza o Governo do Estado do Rio de Ja.neiro a elevar em CrS 
663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três milhões, setenta e quatro mil, tre-
zentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 27-11-
80. 

Projeto de Resolução n" 143, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de MauáTSP) a elevar em Cr$ 45.961.491,20 
(quarenta e cinCo milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e no
venta e um cruzeiros e vinte centavos) o montante d~ sua dívida consolidada. 
Sessão: 27-11-80. 

Projeto de Resolução n• 144, de 1980 (Comissão de Economia), que au' 
toriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar em Cr$ 
122 .. 090 .. 354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e cinqOenw 
ta e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 27-11-
80. 

Projeto de Resolução n' 145, de 1980 (Comissão de Legislação Social) 
que autoriza o Governo do Estado do Parâ a alienar uma gleba de terras 
públicas, totalizando 31 .. 971 ha. situadas na Fazenda Porto Alto, no Municí
pio de Acarâ, com vistas à regularização da posse e da propriedade fundiária 
na localidade. Sessão: 27-11-80. 

Projeto de Resolução n9 57, de 1980 (Comissão d~_Finanças), que aUtori
za o Governo do Estado do Rio de Janeiro a r.e3]iazar emprêstimo externo no 
valor de US$ I 10,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares americanos), 
destinados a financiar o Programa de Investimentos do Metropolitano do 
Rio de Janeiro -METRÓ. Sessão: 28-11-80. 

Projeto Promulgado pelo Presidente do Senado Federal: 

Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1979 (n' 35/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do AcordO que Estabelece a Comunidade da. 
Pimenta-do-Reino, aberto à assinatura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril 
a 31 de agosto de 1971. Sessão: 10-!1,80. 

Projetos Aproyados e enYiados Ã Câmara dos Deputados: 

Projeto de Lei do Senado n• 158, de 1978, do Senador Orestes Quêrcia, 
acrescentando parágrafo único ao ãrt. 39 da Lei nO? 5._859, de 11 de dezembro 
de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico e dá outras 
providências. Sessão: 7-11-80 .. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 34, de 1979, do Senador Mauro Benevides, 
que dispõe sobre o processo de fiscalização pela-Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Fed~tal, dos a tos do Poder Executivo e os da administração indi
reta. Sessão: 11-11-80. 

Projeto de Lei Senado n• 43, de 1980 - Complementar, do Senador 
Helvídio Nunes, que dã nova redaçào ao item I, art. 29 da Lei Complementar 
n• 1, de 9 de novembro de 1967. Sessão: 12-II-80. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 274, de 1979~ do. Senador ~elson Carneiro, 
que acrescenta parágrafo ao artigo 2'>' da Lei n<? 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dã outras provi
dências. Sessão; 20-11-80. 

Projeto de Lei do Senado n9 72, de 1980, do Senador Bernardino Viana, 
que dispõe sobre a contratação de financiamento ru·ral, mediante tomada da 
impressão digital do mutuãrio. Sessão: 20-11-80. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 314, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, 
que d.á nova redação ao art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei O'i' 5.452, de lY de maio de 1943. Sessão: 24-11-80. 

Projeto de Lei do Senado n9 283, de 1980, do Senador Nelson Carneiro, 
dando nova redação ao art. 3'i' da Lei n" 6.243, de 24 de setembro de 1975, que 
regula a situação do aposentado pela Previdência Social que volta ao trabaw 
lho e a do segurado que se vincula a seu regime após completar 60 (sessenta) 
anos de idade, e dã outras providências. Sessão: 24-11-80. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 69, de 1980 (n9 
3.160/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que concede pensão especial a Pedro Paulo Kossobuski, e dá outras provi~ 
dências. Sessão: 26-11-80. 

Projetode Lei do Senado n• 3, de 1980, do Senador Helvfdio Nunes, que 
dispõe sobre a cobrança de taxas referentes a concursos públicos. Sessão: 26- _ 
11-80. 

SubstitutiVo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'~> 81, de 1979 (n9 
431/71, na Casa de origem), que regulamenta o exercício da profissão de so
Ciólogo; e dá outras providências. Sessão: 27-11-80. Extraordinária. 

Mensagem aproYada, relativa â escolha de autoridade: 

Mensagem n• 238, de 1980 (n' 448/80, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Dou
tor Pedro Pedrossian. para exercer o cargo de Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Sessão: 5-II-80. 

Projeto aprovado em Turno Suplementar e enviado à Comissão de Redação: 

Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1979 (n• 12/79, na Câmara dos 
DepUtados), que ·aprova o Texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federai da República Federal da 
Nigéria sobre Serviço Aéreo entré seuS respectivos Territórios e Além) con
cluído em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. Sessão: 28-11-80. 

Projetos aprovados em Turno Único e enviados à comissão de Redação: 
Projeto de Decreto Legislativo n'~> 1, de 1980 (n" 28/79, na Câmara dos 

Deputados), Que ii prova o texto do Convênio de CriaÇão de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 
Sessão: 25-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, dei980 (n• 49/80, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica O texto da Resolução n" WHA 29.38, aprovado pela 
29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em !976. Sessão: 25-11-80. 

Projeto de Resolução n"' 140, de 198Õ (Comissão de Economia), que au~ 
toriza o- Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 
6.479.140.100,00 (Seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e 
quarenta mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
25-JJ-80. 

Projeto de Resolução n" 141, de 1980 (Comissão de Finanças), que auto
riza o Governo do Estado de A lagoas a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares none
americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Estado, Sessão: 
25-11-80 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~" 130, de 1973 (n~" 
465 j75, naquela Casa), de autoria de Senador Franco Montoro, que introduz 
alterações no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n• 4.215, de 
27 de abril de 1963) Sessão: 26-11,80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8 de 1980 (n• 43/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Convênio Ibero~ Americano Seguridade 
Social, e do convênio Ibero-Americano de Cooperação em Seguridade Social
concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. Sessão: 26-11-80 

Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1980 (n• 54/80, na Câmara dos 
Deputados), que ap~ova o texto do Acordo Cultural entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. Sessão: 
26-11-80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 31 de !979 (n• 32/79, na Câmara dos 
Deputados), que ratifica o texto do Convênio sobre Transporte Internacional 
Terrestre; aprovado pela 8• Reunião de Ministros de Obras Públicas e TransM 
porte dos Países do Cone Sul. Sessão: 28-11-80. 

Projeto Aprovado em segundo turno e enviado à Comissão de Redação: 

Projeto de Lei do Senado n"' 266, de 1980, do Senador Itamar Franco, 
que acrescenta inciso ao art.. 171 do Código Penal. Sessão: 26:.n:.so. 
Projetos aprovados em primeiro turno e enviados à Comissão de Redaçio: 

Projeto de Lei da Câmara n• 73, de 1980 (n' 3.598/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que cria o 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dá outras providências. Sessão: 26-llMSO. 
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Projeto de Lei do Senado n"' S2, de 1979, do Senado Henrique Santillo, 
que altera o art. 59 do DecretoRlei n"' 999, de 21 de outubro-de 1969. Sessão: 
26-11-80. 

Requerimento de Congratulações Aprovado 

Requerimento n"' 396, de 1980, do Senador Luiz Fernando Freire, solicíR 
tando um voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes, pela passaR 
gem de seu aniversário, no dia 20 de setembro do corrente ano. Sessão: 21-11 R 
80. 

Requerimento de convocação de autoridade aprovado 

Requerimento n"' 415, de 1980, do Senador Lãzaro Barboza, solicitando 
a convocação do MinistrO de Estado das Minas~ E.nergia;·a fim de prestar in
formações sobre a crise energética, agravada com a guerra entre Iraque e Irã, 
bem como sobre as medidas a serem adotadas de imediato. Sessão: 6-11R80. 

Projeto rejeitado e enviado ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 182, de 1980, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a aposentadoria especial dos telegrafistas, r3:di0telegrafistas 
e operadores de telecomunicaç_Qes__e_m geral, no serviço privado e público. Ses
são: 6-11-80. 

Projeto de Lei da Câmara no 23, de 1980 (no 55j79, na Casa de origem), 
que extingue a censura a livros e a obras teatrais, revogando o Decreto-lei n9 
1.077, de 26 de janeiro de 1970, e alterando a Lei n9 5.536, de 21 de novembro 
de 1968. Sessão: ll-ll-80. 

Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1978, do Senador Orestes Quércia, 
que revoga o Decreto-lei no 1.632, de 4 de agosto de 1978. Sessão: 12-ll-80. 

Projeto de Lei do Senado n9 337, de 1978, do Senador Orestes Quércia, 
que modifica a redação do§ Jo do artigo 5o da Lei no 6.367, de 19 de outubro 
de 1976. Sessão: 12-ll-80. 

Projeto de Lei do Senado n9 188, de 1978, do Senador Orestes Quércia, 
que acrescenta e modifica a redação de dispositiVos da Lei n"' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966. Sessão: 21-ll-80. 

Projetos rejeitados nos termos do art. 278, do Regimento Interno e enviados ao 
arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 69, de 1980, do Senador Amaral Furl_an, que 
dispõe sobre a concessão d~ vistos de permanência definitiva a estrangeiros, 
nas condições que especifica. Sessão: 3R11.80. --

Projeto de Lei da Câmar~n• 41, del979 (no 2.251/76, na Casa de ori
gem), que acrescenta parãgrafo ãô art. M3 da Consolidação das Leis do TraR 
balho. Sessão: 13-ll-80. 

Projetos prejudicados e enviados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado no 221, de 1977, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais vinculadas à 
União pelo Congresso Nacional, e dã outras providências. Sessão: 11-11-80. 

Projeto de Lei do Senado n"' 319, de 1979, do Senador Orestes Quércia, 
que permite ao empregado utilizar a conta vinculada ao nascimento de filho, 
acrescentando dispositivo ao art. 8"' da Lei do Fundo de Garantia Qo Tempo 
de Serviço-Lei no 5.l07/66~Sessão: 21-ll-80. 

Projeto de Lei do Senado no 112, de 1980, do Senador Murilo Badaró, 
que altera o art. 126 do Decreto-lei no 941, de l3 de outubro de 1969. Sessão: 
24-ll-80. 

Projetos retirados pelo autor c cn"Viados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n9 221, de 1980, do Senador Franco Montoro, 
que estabelece a participação de representantes dos empregados e empre-

sârios na administração da Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS). 
Sessão: 11-ll-80. · 

Projeto de Lei do Senado. n"' 270, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, 
que introduz alterações na Lei no 3.207, de 18 de julho de 1957, que regula
menta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas. Ses
são: 14-11-80. 

Requerimento de urgência (art. 371, alínea c, do Regimento Interno) rejeitados 
ao arquivo 

Requerimento n"' 536, de 1980, do Senador José Richa, soolicitando ur
gência para o Projeto de Lei do Senado no 193, de 1979, do Senador Franco 
Montoro, que atribui à Federal de Seguros S.A.~ integrante do sistema finan
ceiro da Previdência Social, a realização, com exclusividade, do seguro abriR 
gatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Sessão: 21-IIR 
80. 

Requerimento n"' 539, de 1980, do Senador José Richa, solicitando urR 
gência para o Projeto de Lei do Senado n9 248, de 1979, de autoria do SenaR 
dor Itamar Franco, que regulamenta o exercíciO aa profissão de "maitre" e 
garçon, e dâ outras providências. Sessão: 26-11R80. 

Requerimento n"' 540, de 1980, do Senador José Richa, solicitando urR 
gência para a Indicação no;. 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que sugere à_Comissão Diretorª instituir, no Senado Federal, estâgios para 
universitários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. Sessão: 26-
ll-80. 

Requerimento de urgência (art.~371, ãlínea c;-dOReglmeiilo lnterno )"regeltados 
ao arquivo 

Requerimento n9 536, de 1980~ do Senador José Richa, solicitando ur
gência para o PrOjeto de Lei d_..:J Senado n"' 193, dC 1979, do Senador Franco 
Montoro, que atribui à Federal de Seguros S.A.~ integrante do sistema finanR 
ceiro da Previdência Social, a realização, com exclusividade, do seguro obriw 
gatório de danos pessoais causados por veículos automotores. Sessão: 41Rl t~ 
80. 

Requerimento n"' 539, de 1980, do Senador José Richa, solicitando ur
gência p·ara o Projeto- de Lei do Senado n9 248, de 1979, de autoria do Sena
dor Itamar-Franco, que regulamenta o excicício da profissão de "maitre" e 
garçon, e dâ outras providências. Sessão: 25-11-80. · 

Requerimento n"' 540, de 1980, do Senador José Richa, solicitando ur
gência para a Indicação n"' 2, de 1975, de autoria do Senador Itamar Franco, 
que sugere à Comissão Diretora instituir, no Senado Federal, estágios para 
universitários, nos moldes existentes na Câmara dos Deputados. Sessão: 26R 
ll-80. 

Requerimento de urgência (art. J71, alínea c, do Regimento Interno) retirado 

Requerimento n"' 537, de 1980, do Senador Gilvan Rocha, como Líder, 
para o Projeto de Resolução n9 43, de 1978, que altera a composição de clas
ses da Categoria Funcional de Assistente Legislativo do Grupo-Atividades de 
Apoio Legislativo de que trata a Resolução 09 18, de 1973, e dâ outras provi
dências. Sessão: 21-ll-80. 

Requerimento de convocação de autoridade retirado e enviado ao arquivo: 

Requerimento n"' 235, de 1980, do Senador Milton Cabral, solicitando a 
convocação do Senhor José Carlos Soar_es Fr~itas, Diretor-Geral do Departa
mento Administfatrvó do Serviço Público- DASP, a fim de prestar infor
mações sobre a complementação de aposentadoria, pensões e outros benefí
cios da Previdência Social vinculados aos Servidores do Estado. Sessão: 6RI I
SO. 
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Mlt~A 

Presidente 
luiz Viana 

1•-VIce-Prestdente 
Nilo Coelho 

~• .. vlce-Presldente 
Dinar-a Mariz 

1 "-Sec;oetcirlo 
i.loxondre Costa 

2•-Secretflrlo 
Gcbrifrl Hermes 

3•-Secretárlo 
~urival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müllor 

Suplentes de Secretário• 
Jorgo Kalume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Ant6nio Carlos de Nogueira 
locai! Anexo 11 - Térreo 
Telefono': 211-3487 

211-:l~SS 

211~89 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
local: Anexo 11- Térreo 
TelefoneS! 211-3.(90 

211·3•91 

COMISSÃO DE AGRICUlTURA - (CA) 
(7 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Pntsident.. Evolósio Vieira 
Vico-Presidente: leite Chaves 

Suplentes 

1. P~ssos Pdrto 
2. Benedito Canelas 
3. Martins Filho 
.c. Jose lins 

i. fvelásio vlt~ira 
2. leito Chaves 
3. Jolé Richo 

1. Jutahy Magalhàe& 
2. AHonso Camargo 
:t João Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - ;211-3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Mendes Canale 
Vlco-Prosidente1 Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michilos 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Bonovldos 
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llDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

t.id•r 

P'lulo lkossard 

Vlce-Lideres 

Humberto Lucena 
José Richa 

Morals Freire 
MourO Ben~vidos 
Nelson Carneiro 
Orestes Qvércia 

Pedro ~imon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - ?P 

Líder 

Gilvan Rocha 

Evolcisio Vt~iro 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Terças-feiras, 6s 10100 horas 
local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 

\9-Vice-Prtildonte; Aloysio Chaves 
29-Vlce-Presldonto: ~Iugo Ramos 

Titulares 

1. Bernardino Viana 
2. Helvldio Nun.,. 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chavos 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Bodaró 
7. MaacyrOalla 
S. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Qu;rcio 

2. leite Chaves 
3. lóza1·o Barbozo 
4. Nelwn Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

Suplentes 

1. lenoir Vorgos 
2 .. Joclo Calmon 
3. Almlr Pinto 
4. Milton Cabral 
S. luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

l. Ci.lnha Uma 
2. Toncredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistonter Paulo Roberto A. Campos- 211,.3494 
Reuni&es: Quartas-·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - AMxo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jossé Freire 
Presidente; -:--

Trtulares 

l. Martins Filho 
2. José Sarney 
3. Passos Pôrto 
4. Saldanha Derzi 
S. Affonso Camargo 

6. Murilo Badoró 
7, José Caixeta 

Suplente5 

1. José Guiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moacyr Dalla 
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UDERANÇA DO BLOCO PAR~AMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

V:cM-Líder•s 

Aclerbal Juremo 
A!oyslo Chaves 

Bernardino Viam:~ 
José U":s 

l.omanto Júnior 

Moactr Dalla 
Murilo Sadaró 

Jutahy Magalhães 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. LázCH"O Barboza 2. Roberto Satumino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Sonevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às l OtOO horas 
locol1 Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teot6nfo Vilela 
Vice·Ptesidont~ll Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon do Mello 
2. Bernardino vtana 
3. José l.ins 
4. lenoir Vargas 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Satumino 
2. Teotônlo Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
.(. V&eente Vuolo 

1. José Richa 
2. Orestes Quêrda 
3. Tancredo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211-3.4.9S 
Reuniõfl: Quartas--feiras, ~$ 10:30 horas 
Loco!: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEq 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr&sídente: Joclo Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. Josólins 
2. Tarso Outra 2. Amon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kolume 

4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedronit1n 

5. Aderbal Juremo 
6. Evnie& Michile5 

1. Adalberto Sena 1. Maralsfreire 
2. EvelósiO Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. franco Montara 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211·3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hc.ras 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice·Prttsidento1 Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lúcio 
3. Lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amara! Furlan 
8. Jorge Kalumtt 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mondes Canale 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevidtts 
7. Teot5nio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. luiz FeJnondo frei.re 
3. Jeué Freire 
4. José Sarnoy 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro 8arboxo 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: Quintos·foiros, tis 9:30 horas 
local: Sola "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvfdio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Helvfdio Nunes 
3. Martins Filho 
-4. Maacyr Dalla 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Àlofsio ChO:vos, ·. 

1 . Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhaes 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiln 
4. ~nedito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: Leito t..ivas ~rro Costa - 211-~97 

Reuni6es: Quintas-feires, às llzOO horos 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosid•ntez Arnon de Mello 
Vice-Pr.sid•nt.z Alb•rto Silva 

Titulares Suplentes 

l. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. Jotio Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalh6es 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Assistttnte: Carlos da Fonseca Braga- 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11z00 horas 
loea!, Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNIC(PIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quórc:ia 

Titulartts 

1 . Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlon 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7, Lenoir Vorgas 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derxi 

1. José Rlcha 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. fvondro Carreiro 
5. lcixoro Barboza 

1 . Affonso Comargo 
. 2. Evelasio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. João Lúcio 
3. Adttrbal Juremo 
4, José Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos do FonMca Braga- 21 1·3496 
Reuniões: Qui'.'tos-fairas, às 11:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Dirceu Cardoso 
Vice-Prelidentez Adalberto S.na 

Suplentes 

1. Tarso Outra 1. Joao Colmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. JoM Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. ltàm.ar Fr!;!.nco 
2. Adalberto Sena 

Assistr~nte: Fót.imo Abrohóo de Araújo - 211-3266 
Reuni~esz Quintas~feira;, tas 12z00 horas 
localz Sala "Clóvis S.vilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outro 
1'~'-Vic•·.Presidentez Saldanha Cerzi 
29-Vic•Presidentez lomonto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Den:i 
4. lomanto Júnior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbol Juremo 
7. AI"''"' Pinto 
8. Len<.. •• Vergas 
9. José Sori1ey 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. P•dro Pedro11ian 
3. 
4. JoM Guiomard 
S. Luiz Cavalcant. 
6. 
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1. Paulo Srossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Bttnovides 
3. Itamar Franco 3. Leit• Chaves 
4. José Rlcha 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Leilo leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, lls "tt zOO h~ras 
local: Sola "Ruy Barbosa'1 

- Anexo 11 

COMISSÃO OE SAUDE 
(7 mombn>s) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidentez Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lamento Júnior 1. Saldanha O.n:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Gulomard 

1. Gilvon Rocha 1. José Rlcha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lida Ferrttira da Rocha - 21 1·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pres!dentez Jorge Kalume 
Vice-Presidentez Mauro Bonevides 

Titulares 

1. Jorge Kalumo 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Mun1o Badoró 3. Jolé Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Bonevides 1. Cunha lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestos~rc:ia 

Assistent'1 Marcelino dos Santos Comello - 211·3499 
Reuni6esz Quartas-feiras, às 9z30 horas 
Localz Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

President.z Evandro Carreiro 
Vice-Presidentet Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo PoNnte 1. Affonso Camargo 
2. Lui; Fernando Freire 2. Pedro Pltdroulon 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Albttrto Silva 
1. Evandro CerNira 1. Orestes Qutrcia 
2. Humberto Lucena 2. EVIIIáslo Vieira 
3. Lózaro Borboza 

Assistent&: Lilda Ferreira da Rocha- 211..a499 
Reuniões: Qulntas·teiros, lls ·9130 horas 
loca!J Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferrein;~ 1. Pas$0S Pórto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Júnlor 
3. Pedro Pedronlan 3. Alberto Silva 
4. Affonso CamorgO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~·ç:io III 

1. Evandro Carreirá 1. Leite Chaves 
2. Lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Marcelino dos Santos Comello- 211·3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de_ Oliveira 
localt Anexo 11 -Térreo- 211·3507 

A1Sistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211·3509 
Clayton Zonlorenci- 211-3508 

I )er.embro de 1980 

C) SERVIÇO DE- COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUI::RITO 

Chefe: C/eide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo U - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vianna- 211·3510 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P, Fern_andes - 21 1 ·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

II,QO 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCEliNO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C. A. R. 
Ramal- 4139 

C.S.P.C. 
Ramal- 4154 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS IO,QO 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S; 
Ramal- 4154 LEOA 

RUI BARBOSA C.A. SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA Ramal-4154 11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C.R. FÁTIMA 

RUYBARBOSA 
Ramal- 4139 

C.R.E. 
Ramal - 41 9!1 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS 
Ramal- 4154 

C.M.E. ANEX0\\8" CARLOS 

. ~ . ' . . 
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REPÚBLICA'F=EDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 158 . QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 198() BRASíLIA- DF 

r--------CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 17 

Altera os arts. 23, 24 e 25 da Constituição Federal e dá outras pro,idências. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte emenda ao texto constitucional: 

Art. t• Os arts. 23, 24 e 25 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações; 

"Art. 23 ................................................................................... . 
§ t• Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto a que se refere o item 

IV do art. 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles pagos, quando forem 
obrigados a reter o tributo. 

§ 8• Do produto da arrecadação do imposto mencionado no item II, oitenta por cento constituirão receita 
dos Estados e vinte por cento, dos Municípios. As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em con
tas especiais, abertas em estabelecimentos oficiais de crédito. 

§ 9• As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, a que se refere o parágrafo anterior, serão credita
das de acordo com os seguintes critérios: 

I- no mínimo três quartos, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de merca-
dorias realizadas em seus respectivos territórios; · 

II - no mâXimo um quarto, de acordo com o que dispuser a lei estadual. 
§ 10. Do produto da arrecadação do imposto mencionado no item I, cinqüenta por cento constituirão recei

ta dos Estados e, cinqUenta por cento, do Município onde se localizar o imóvel objeto da transmissão sobre a qual 
incide o tributo. As parcelas pertencentes aos Municípios serão creditadas em contas especiais abertas em estabe
lecimentos oficiais de crédito, na forma e nos prazos estabelecidos em lei federal. 

Art. 24. . .................................................................................. . 
§ 2• Pertence aos Municípios o produto da arredacação do imposto a que se refere o item IV do art.21, inci

dente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles pagos, quando forem obrigados a reter 
o tributo. 

Art. 25. Do produto da arrecadação dos impostos mencionados nos itens IV e V do art. 21, a União distri-
buirá vinte e quatro por cento na forma seguinte; 

I - onze por cento ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
II - onze por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; · 
III - dois ~or cento ao Fundo Especial que terá sua aplicação regulada em lei. 
§ I• Para efeito de cálculo da percentagem destinada aos Fundos de Participação, exduir-se-á a parcela do 

Imposto de renda e proventos de qualquer natureza que, nos termos dos arts. 23, § I •, e 24, § 2•, pertence aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

§ 2• A aplicação dos fundos previstos nos itens I e II será regulada em lei federal, que atribuirá ao Tribunal 
de Contas da União a incumbência de efetuar o cálculo das quotas. 

§ 3• A transferência dos recursos dependerá do recolhimento dos impostos federais arrecadados pelos Esta
dos, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e da liquidação das dívidas dessas entidades ou de seus órgãos de ad
minsitração indiretal para com a U~ião, inclusive as oriundas de prestação de garantias." 

Art. 2• O aumento da participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na distribuição prevista nos iiens I 
e II do art. 25 da Constituição Federal, serâ feito à razão de um por cento, no exercício de 19&1, meio por cento, no exercício de 
1982 e meio por-cento, no exercício de 1984. 
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Art. 3• Os critérios de distribuição da parcela do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias devida 
aos Municípios, a que se refere o§ 9• do art. 23 da Constituição Federal, deverão ser observados a partir de I o de janeiro de 1982. 

Parágrafo único. No ano de 1981 prevalecerá, para a distribuição da parcela do imposto a que se refere este artigo, o cri-
tério vigente em 1980. -

Brasília, 2 de dezembro de 1980. 
A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Flávio Marcl1io, Presidente -Romero Santos, 1•-Vice-Presidente- Rena

to Azeredo, 2•-Vice-Presidente- Wilson Braga, !•-Secretário- Epitácio Cafeteira, 2•-Secretário- A ri Kffuri, 3•-Secretário
Wa/mor de Luca, 4•-Secretãrio. 

A MESA DO SENADO FEDERAL: Luiz Viana, Presidente -o-_NRo Coelho, 1•-Vice-Presidente- Dinarte Mariz, 2•-Vice
Presidente -Alexandre Costa, !•-Secretário - Gabriel Hermes, 2•-Secretãrio - Louriva/ Baptista, 3•-Secretãrio - Gastão 
Mü//er,-4•-Secretãrio. 

Faço saber que o Congresso" Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre~ 
sidente do Senado Federal, promulgo ·o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 129, De 1980 

Aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 
de dezembro de 1950. 

Art. I o É aprovado o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxe
las, a 15 de dezembro de 1950. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor ná data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. --Senador Luiz Viana. Presidente. 

CONVENIO DE CRIAÇÃO DE UM CONSELHO OE 
COOPERAÇÃO ADUANEIRA, ASSINADO EM BRUXELAS, 

EM 15 DE DEZEMBRO DE 1950 

Os GovernoS signatários do presente ConVênio, 
Considerando que convém assegurar a seus regimes aduaneiros o mais 

alto grau_ de harmonização e de uoiformização, e_ especialmente estudar os 
problemas inerentes ao desenvolvimento e ao progresso da técnica aduaneira 
e a legislação a ela referente, 

Convencidos de que haveria interesse para o cbmêrcio internaciol)al em 
promover a cooperação entre os Governos neSSáS-matêrias, e levando em 
conta ao mesmo tempo os fatores econômicos e a técnica ~duaneira que ela 
comporta, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

O presente Convênio estabelece um Conselho de Cooperação Aduanei
ra, denominado a seguir o "Conselho". 

Artigo II 

a) São membros âo Conselho: 
i) as Partes Contratantes do presente Convênio; 
ii) o Governo de tod9 terri_tório aduaneiro autônomo no que concerne 

suas relações comerciais exteriOres que seja- proposto pela Parte Contratante 
responsável pelas suas relações diplomáticas e cuja admissão como membro 
distinto seja aprovado pelo Conselho. 

b) Todo Governo de um território aduaneiro_ distinto, Membro do Con
selho em virtude do parágrafo a) ii) acima, deixarâ de ser Membro do Conse
lho a partir da notificação- feita ao Conselho de sua retirada pela Parte Con
tratante, que assume a responsabilidade oficial por suas relações diplomãti
cas~ 

c) Cada Membro do Conselho nomeia um delegado e um ou mais dele
gados suplentes para representá-lo no Conselho. Esses Delegados poderão ser 
assistidos por conselheiros. 

d) O Conselho pode admitir em seu seio, na qualidade de observadores, 
representantes de países não membros ou de organismos internacionais. 

Artigo III 

O Conselho será encarregado: 
a) de estudar todas as questões relativas à Cooperação Aduaneira que as 

Partes Contratantes convecionaram promover, -conforme os objetivos gerais 
do presente Convênio; 

b) de examinar os aspectos técnicos dos regimes aduaneiros-, bem como 
os fatores econômicos relacionados, com vistas a propor a seus Membros 
meios práticoS de obter-se o mais alto grau de harmonização e de uniformi
zação; 

c) de elabora_r projetes de convênios e de emendas aoss:onvênios, bem 
como recomendar sua adoção aos Governos iriteressados; 

d) de fazer recomendações para assegurar a interpretação e a aplicação 
uniformes dos convênios concluídos como conseqUência de seus trabalhos, 
bem como _da Convenção sobre a Nomenclatura para a Classificação das 
Mercadorias nas Tarifas Ad_u_aneíras e da Convenção sobre o Valor Aduanei
ro das Mercadorias elaboradas pelo Grupo de Estudos para a União Adua
neir~ Européia e, para esse _fim, de pree!J.cher as funç~es que lhe forem expres
samente atribuídas pel~s disp_qsiÇões dos Ç_çnvênios citados; 

e) de fazer recomendações enquanto organismo de conciliação para a 
solução de divergênciaS que Venham a surgir a respe"ito da interpretação ou da 
aplicação das Convenções citadas no parágrafo d) acima, conforme às dispo
sições das referidas Convenções; as partes interessadas poderão, de comum 
acordo, se engajar de antemão a conformar-se à recomendação do Conselho; 

f) de assegurar a difusão das informações concernentes à regulamen
tação e à técnica aduaneira; 

g) de fornecer aos Governos--iriteressados; de ofício ou a seu pedido, in
formações ou conselhos sobre as questões aduaneiras pertinentes ao quadro 
dos objetivos gerais do presente Convênio, e de fazer recomendações a respei
to; 

· h) de cooperar com Os outros organismos intergovernamentais no que se 
refere a matérias de sua competência. 

Artigo IV 

Os Membros do Conselho fornecerão a este, a seu pedido, as infor
mações e a documentação necessârias ao cumprlmento de sua missão; toda
via, nenhum Membro do Conselho será obrigado a fornecer informações 
confidenciais, cuja divulgação entraria a aplicação da lei, seria contrária ao 
interesse p-úblico ou traria prejuízos aos interesses cOinerciais legítimos das 
empresas públicas ou privadas. 

Artigo V 

O Conselho será assistido por um Comitê Técnico Permanente e por um 
Secretário-Geral. 

Artigo VI 

a) O Conselho elegerá anualmente, entre os delegados, seu Presidente e 
ao menos dois Vice-Presidentes. 

b) Estabelecerá seu regulamento interno por maioria de dois terços de 
seus membros. 

c) Instituirá um Comitê de Nomenclatura, conforme as disposições da 
Convenção sobre Nomenclatura para a Classificação das Mercadorias nas 
Tarifas Aduaneiras, bem como um Comitê de Valor Aduaneiro das Mercado
rias. Poderá, por outro lado, instituir qualquer outro para a aplicação dos 
Convênios citados no Artigo III d), ou para qualquer outro assunto de sua 
competência. 
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d) Fixará as tarefas atribuídas ao Comitê Técnico Permanente e os po
deres que lhe delegarã. 

e) Aprovará o orçamento anual, controlará as despesas e darâ ao 
Secretário-Geral as diretrizes necessárias no ·que-conCerne suas finanças. 

Artigo VIII 

d) A sede do Conselho será em Bruxelas. 
b) O Coaselho. o Comitê Técnico Permanente e os Comitês criados pelo 

Conselho- podem reunir-se em um lugar que não a sede do Conselho, se este 
assim o decidir. 

c) O Conselho se reunirá ao menos duas vezes por ano; sua primeira reu
nião terá lugar, no mais tardar, três meses após a entrada em vigor do presen-
te Convênio. · 

Artigo VIII 
a) Cada Membro do Conselho dispõe de um voto; todavia, nenhum 

Membro pode particip'ar da votação sobre as questões relativas à interpre
tação e à aplicação das Convenções ein vigor, citadas no Artigo III d) acima, 
que não lhe sejam aplicáveis. nem sobre as emendas relativas e esses convê-
nios. - -

b) Sob reserva de artigo VI b), as decisões do Conselho serão tornadas 
por maioria de dois terços dos membros presentes que tenham voto delibera
tivo. O Conselho só poderá pronunciar-se validamente sobre uma questão se 
mais da metade de seus membros, que tenham um voto deliberativo do que 
concerne essa questão, estiverem representados. 

Artigo IX 
a) O Couselho estabClecerâ com as Nações Unidas, seus órgãos princi

pais e subsidiãrios~ suas instituições especializadas, assim como todos os ou
tros organismos intergoverna-me-ntais, todas as relações necessárias para asse
gurar a colaboração no desempenho de suas respectivas missões. 

b) O Conselho poderâ concluir os ajustes necessários para facilitar as 
consultas e a cooperação com os organismos não governamentais, interessa
dos em questbes de sua competência. 

Artigo X 
a) O Comitê Têcnico Permanente será composto por representantes aos 

Membros do Conselho. Cada Membro do Conselho podorâ nomear um dele
gado e um ou mais delegados suplentes para representá-lo no Comitê. Os re
presentantes serão funcionârios especializados nas questões de técnica adua
neira. Eles poderão ser assessorados por peritos. 

b) O Comitê Têcnico Permanente se reunirá ao menos quatro vezes por 
ano. 

Artigo XI 
a) O Conselho nomearâ o Secretãrio-Geral e um Secretârio-Geral Ad· 

junto e determinará suas atribuições, suas obrigações, seu estatuto adminis
trativo e a duração de suas funções. 

b) O Secretário-Gel-ai nomeará o---pesscial administrativo do 
Secretariado-Geral. Os efetivos e o estatuto deste pessoal serão submetidos à 
aprovação do Conselho. 

Artigo XII 
a) Cada Membro do Conselho assumirá as despesas de sua própria dele

gação ao Conselho, ao Comitê T~nico Permanente e aos comitês criados 
pelo Conselho. 

b) As despesas do Conselho serão pagas pelos seus Membros e repartidas 
segundo a tarifa fixada pelo Conselho. 

c) O Conselho poderá suspender o direito de voto de todo Membr<> que 
não quitar suas obrigações financeiras em um prazo de três meses, após o 
montante de sua contribuição lhe ter sido notificado. 

d) Cada Membro do Conselho deverâ pagar integralmente sua quota
parte anual nas despesas do exercfcio no curso do qual se tornou Membro do 
Conselho, assim como daquele em cujo curso sua retirada tornar-se efetiva. 

Artigo XIII 
a) O Conselho gozará.. no território de cada um de seus Membros, da ca

pacidade jurídica necessária ao exercício de suas funções, tal como definida 
no Anexo do presente Convênio. 

b) O Conselho. os representantes de seus Membros, os conselheíros e pe· 
ritos designados para assessorá-los. os funcionários do Conselho gozarão dos 
privilégios e imunidades definidos no Anexo citado. 

c) Este farâ parte integrante do presente Convênio e toda referência ao 
Convênio se aplica igualmente a esse Anexo. 

Artigo XIV 

As partes Contratantes aceitam as disposiçõeS do Protocolo relativo ao 
Grupo de Estudos para a União Aduaneira Européia, aberto à assinatura em 

Bruxelas na mesma data que o presente Convênio. Para fixar a tarifa das con
tribuições mencionadas no Artigo XII b), o Conselho levará em consideração 
a participação de seus Membros no Grupo de Estudos. 

Artigo XV 

O presente Convênio estará aberto à assinatura até 31 de março de 1951. 

Artigo XVI 

a) O presente Convênio será ratificado. 
b) Os instrumentos de ratificação serão depositados com o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, que notificará este depósito a todos os 
Governos signatários e aderentes. bem como ao Secretário-Geral. 

Artigo XVII 

a) O presente Convênio entrará em vigor quando sete Governos signa
tários tiverem desditado seus instrumentos de ratificação. 

b) Para cada Governo signatádo que deposite seu instrumento de ratifi
cação ulteriormente. o Convênio entrará em vigor na data do depósito desse 
instrumento de ratificação. 

. Ar"tlgo XVIII 

a) O Governo de todo Estado não signatário do presente Convênio po
derâ aderir a partir de I • de abril de 1951. 

b) Os instrumentos de adesão serão depositados com o_ Ministêrio dos 
Negócios EstrangeiroS da Bélgica. que notificará esse depósito de todos os 
Governos -sighatârióS e aderentes, bem como ao Secretário-Geral. 

c) O presente Convênio entrará em vigor frente a tódo Governo aderente 
na data do depósito de seu instrumento de adesão, mas não antes de sua en
trada em vigor, tal como fixada no artigo XVII a). 

Artigo XIX 

O presente Convênio tem duração ilimitada, mas toda Parte Contratante 
poderá denunciá-lo a qualquer momento, cinco anos após sua entrada em vi
gor. tal como fixada no Artigo XVII a). A denúncia se tornará efetiva na ex~ 
piração do prazo de um ano. a contar da data de recepção da notificação de 
denúncia pelo Ministério dos Negódos Estrangeiros da Bêlgica; este avisará 
desta recepção todos os Governos signatários e aderentes, bem como o 
Secretário-Geral. 

Artigo XX 

a) O Conselho poderá recomendar às Partes Contratantes emendas ao 
presente Convênio. 

b) Toda Parte Contratante que aceite uma emenda notificará por escrito 
sua aceitação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica. que avisa
rã todos os Governos signatários e aderentes, bem como o Secretário~Geral, 
da recepção da notificação de aceitação. 

c) Uma emenda entrará em vigor três meses após as notificações de acei~ 
tação de todas as Partes Contratantes terem sido recebidas pelo Ministêrio 
dos Negócios. Estrangeiros da Bélgica. Quando uma emenda tiver sido desse 
modo aceita por todas as Partes Contratantes, o Ministério dos Negócios Es
trangeiros da Bélgica avisará todos os Governos signatários e aderentes, bem 
como o Secretário-Geral. informando a data de-~ua entrada em vigor. 

d) Após a entrada em vigor de uma emenda, nenhum Governo poderâ 
ratificar o presente Convênio ou a ele aderir sem aceitar igualmente essa 
emenda. 

Em fé do que os abaixo assinados. devidamente autorizados por seus res
pectivos Governos. assinaram o presente Convênio. 

Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de mil novecentos e cinqUen
ta (15 de dezembro de 1950). em língua francesa e em língua inglesa. os dois 
textos fazendo igualmente fé, em um só original, que será depositado nos ar~ 
qui vos do Governo belga, que emitirá cópias certificadas conforme a todos os 
Governos signatários e aderentes. 

ANEXO 

AO CONVENIO DE CRIAÇÃO DE UM CONSELHO 
DE COOPERAÇÃO ADUANEIRA 

Seção I. 

Capacidade Jurídica. Privilégios e 
Imunidades do Conselho. 

Artlgo I 
Definições. 

Para a aplicação do presente Anexo: 
(i) Para os fins do Artigo III. as palavras bens e haveres se aplicam igual

mente aos bens e fundos administrativos pelo Conselho no exercício de suas 
atribuições orgânicas; 
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(ii) Para os fins do Artigo V, a expressão representantes dos membros é 
considerada como compreendendo todos os representantes, representantes 
suplentes~ çonselheiros, peritos e secretários de delegações. 

Seção 2. 

Artigo II 
Personalidade jurfdica. 

O Conselho possuirã personalidade jurídica. Ele terâ capacidade de: 
a) de contratar, 
b) de adquirir e de dispor de bens móveis e imóveis, 
c) de comparecer em juízo. 
Nessas matérias, o Secretário~Geral representará o Conselho. 

Artigo lll 
Bens, fundos e haveres. 

Seção 3. 
O Conselho, seus bens e haveres, onde quer que se encontrem e qualquer 

que seja seu detentor, gozarão de imunidade de juriSdição, salvo na medida 
em que tenha renunciado expressamente a ela em um caso particular. 
Entende-se, todavia, que a renúncia não pode estender-se a medidas de exe~ 
cução. 

Seção 4. 
As instalações do Conselho serão invioiáveis. 
Seus bens e haveres, onde quer que se encontrem e qualquer que seja seu 

detentor, serão isentos de inveStigação, requisição, confisco, expropriação ou 
qualquer outra forma de coerção executiva, administrativa, judiciária, ou le
gislativa.· 

Seção 5. 
Os arquivos do Conselho e, de uma maneira geral, todos os documentos 

que lhe pertençam ou estejam em seu poder, serão inviolâveis onde quer que 
se encontrem. 

Seção 6. 
Sem estar sujeito a n_enhuma regulamentação, moratória ou controle fi~ 

nanceiro: 
a) O Conselho poderâ possuir divisas de qualquer natureza e ter contas 

em qualquer moeda; 
b) O Conselho poderâ transferir livremente seus fundos de um país a ou~ 

tro ou no interior de um pais qualquer e converter quaisquer divisas possuí
das.por ele em qualquer outra moeda. 

Seção 7. 
No exercício dós direitos que lhe serão concedidos em virtude da Seçâo 6 

acima, o Conselho levarâ em conta todas as representações que lhe forem fei
tas por um de seus Membros e lhes dará satisfação na medida em que estimar 
poder fazê-lo sem prejudicar seus próprios interesses. 

Seção 8. 
O Conselho, seus haveres, rendimentos e outrQs. bens serão: 
a) exonerados de qualquer imposto direto. Entende-se, todavia,- qUe o 

Conselho não pedirá a exoneraÇão de impOstos que constitUam a simples re~ 
muneração de serviços de uti~idade pública; 

b) exoneração de qualquer direito alfandegário e de quaisquer proi
bições e restrições de importação ou de exportação no que se refere a objetos 
importados ou exportados pelo Conselho para seu uso oficial. 

Entende-se, todavia, que os artigos assim importados livres de direitos 
alfandegãrios não serão vendidos no território do páís no qual terão sido in~ 
traduzidos, a menos que o sejam em condições aceitas pelo Governo deste 
País; 

c) exonerados de qualquer direito alfandegário no que se refere a suas 
publicações. 

Seção 9. 
Embora o Conselho não reivindique, em regra geral, a exoneração dos 

impostos de consumo e das taxas de venda que entram no preço dos bens mó
veis ou imóveis, entretanto, quando efetuar para seu uso oficial compras im
portantes cujo preço compreende impostos e taxas dessa natureza, os 
membros do Conselho farão, sempre que possível, os arranjos administrati
vos apropriados com vistas à reposição ou ao reembolso do montante desses 
impostos e taxas. 

Seção 10. 

Artigo IV 
Facilidades de comunicações. 

O Conselho gozará, para suas comunicações oficiais, no Território de 
cada um de seus Membros, de um tratamento não menos favorável que O tra
tamento concedido por esse Membro a qualquer outro GOve-rno~·iriclusive"â 
sua missão diplomática, no que se refere a prioridades, tarifas e taxas sobre o 
correio, os cabogramas, telegramas, radiotelegramas, telefotos, comuni-

cações telefónicas e outras comunicações, bem como no que se refere a tarifas 
de imprenSa para as informações à imprensa e ao rãdio. 

Seção 11. 
A correspondência oficial e as outras comunicações oficiais do Conselho 

não poderão ser censuradas. 
A presente Seção não poderâ de maneira alguma ser interpretada como 

proibindo a adoção de medidas de segurança apropriadas, 'que se determina
rão segundo acordo entre o Conselho e um de seus Membros. 

Seção 12. 

Artigo V 
Representantes dos membros. 

Nas reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Permanente e dos Comi~ 
tês do Conselho, os representantes de seus Membros gozarão, durante o 
exercício de suas funções e no curso de suas viagens com destino ao lugar da 
reuniãO oU dele procedentes, dos privilégios e imunidades seguintes: 

a) imunidade de prisão ou detenção c de penhora de suas bagagens pes
soais e, no que concerne os atos realizados por eles em sua qualidade oficial 
(inclusive suas palavras e seus escritos), imunidade de toda jurisdição; 

b) inviolabilidade de todos os papéis e documentos; 
c) direito de utilizar códigos e de receber documentos ou correspondan~ 

cia por correios ou por malas lacradas; 
d) isenção para eles e seus cônjuges em relação a todas as medidas restri

tivas relativas à imigração e a todas formalidades de registro de estrangeiros, 
nos países visitados ou _atravessados por eles no exercício de suas funções; 

e) facilidades iguais no que se refere às restrições monetárias ou cambiais 
àquelas que são concedidas aos representantes dos Governos estrangeiros em 
missão oficial temporãrfa: 

f) imunidades e facilidades iguais no que Se refere a suas bagagens pes
soais àquelas que são concedidas aos membros de missões diplomáticas de 
nível comparável. 

Seção 13. 
Cóm vistas a assegurar aos tepresentante:s dos Membros do Conselho às 

reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Permanente e dos Comitês do 
Conselho uma completa liberdade de palavra e uma completa independênda 
no desempenho de suas funções, a imunidade de jurisdição no que concerne 
as palavras, os escritos _ou os atas qUe deles emanem no desempenho de suas 
funções continuarA a lhes ser concedida mesmo após o término de seu manda~ 
to. 

Seção 14. 
Os privilégios e imunidades serão concedidos aos representantes dos 

Membros, não para seu benefício pessoal, mas com a finalidade de assegurar 
toda independência ao exercíc:io de suas funções no que concerne o Conselho. 
Por conseguinte, um Membro terá não somente o direito, mas o dever de sus
pender a imunidade de seu representante em todos os casos em que, na sua 
opinião a imunidade impediria a atuação da justiça e em que a imunidade 
possa ser suspensa sem prejudidicar o fim pa:ra o qual ela foi concedida. 

Seção 15. 
As disposições das seções 12 e 13 não serão oponiveis às autoridades do 

Estado do qual a pessoa é nacional ou ela e ou foi representante. 

Seção 16. 

Artigo VI 
Funcionários do Conselho 

O Conselho determinará as categorias de funcionários às quais se aplica
rão as disposições deste artigo. 

O Secretário-Geral comunicará aos Membros do Conselho os nomes dos 
funcionários incluídos nessas categorias. 

Seção 17. 
Os funcionários do Conselho: 

a) gozarão de imunidade de jurisdição para os atos realizados (inclusive 
suas palavras e seus escritos) no exercício de suas funções e no limite de suas 
atribuições; 

b) serão exonerados de qualquer imposto sobre os salários e emolumen
tos que lhes sejam pagos pelo Conselho; 

c) nãQ serão submetidos, assim como seus cônjuges e dependentes, às 
medidas restritivaS relativas à imigraç·ão, nem às formalidades de registro de 
estrangeiros; 

d) gozarão, no cJ.Ue se refere às facilidades de câmbio, de privilégios 
iguais aos dOs membros de misões diplomáticas de nível comparável; 

e) gozarão, em período de crise internacional, assim como seus cônjuges 
e seti,i.dependentes, das mesmas facilidades de repatriação que os membros de 
missões diplomáticas de nível comparável; 
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f) gozarão do direito de importar livre de direitos alfandegários seu mo
biliário e suas bagagens, quando de sua primeira posse no cargo no país inte
ressado e de remetê-los livre de direitos alfandegários para seu pais de do
micílio, quando cessarem suas funções. 

Seção 18. 
Além dos privilégios e imunidades previstos na Seção 17. o Secretário

Geral do Conselho, tanto no que o concerne, quanto no que concerne seu 
cônjuge e seus filhos menores, gozará dos privilE:gios, imunidades, isenções c 
facilidades concedidos, conforme ao direito internacional, aos Chefes de mis
sões diplomáticas. 

O Secretário-Geral Adjunto gozará dos privilégios concedidos aos repre
sentantes diplomáticos de nível comparável. 

Scção 19. 
Os privilégios e imunidades serão concedidos aos funcionários unica

mente no interesse do Conselho e não para seu beneficio pessoal. O 
Secretário-Geral podcrâ e dCVCiá--SiiSpender a imunidade-concedida a um fun
cionário sempre que,. em sua opinião, essa imunidade impediria a atuação da 
justiça e em que a imunidade possa ser suspensa sem prejudicar os interesses 
do Conselho. Só o Conselho terá o direito de suspender a imunidade do 
Secretário-Geral. 

Artigo VII 
Peritos em missão para o Conselho 

Seção 20. 
Os peritos (que não os funcionários visados no Artigo VI), quando no 

cumprimento de missões para o Conselho, gozarão durante essa missão, in
clusive o tempo da viagem, dos privilE:gios, imunidades e facilidades neces
sários para exercer suas funções com total independência, notadamente de: 

a) imunidade de prisão pessoal ou de detenção e de penhora de suas ba
gagens; 

b) imunidade de jurisdição no que concerne os atos realizados, inclusive 
suas palavras e seus escritos, no exercício de suas missões e nos limites de 
duas atribuições; 

c) inviolabilidade de todos os papéis e documentos. 

Seção 21. 
Os privilégios, imunidades e facilidades serão concedidos aos peritos no 

interesse do Conselho e não para seu benefício pessoal. O Secretário-Geral 
poderá e deverá suspender a imunidade concedida a um perito em todos os 
casos em que, em sua opinião, essa imunidade impediria a atuação da justiça 
e em que ela poderia ser suspensa sem prejudicar os interesses do Conselho. 

Artigo VIII 
A bus os de privilégios 

Seção 22. 
Os representantes dos Membros às reuniões do Conselho, do Comitê 

Técnico Permanente e dos Comitês do Conselho, durante o exercício de suas 

funções e no curso de suas viagens com destino áo lugar da reunião ou dele 
procedentes, bem como os funcionários mencionados na Seção 16 e na Seção 
20, não serão obrigados pelas autoridades territoriais a deixar o país no qual 
exercem suas funções devido a atividades exercidas por ele em sua qualidade 
oficial. Todavia, no caso de uma pessoa nessa situação abusar do privilégio 
de residência, exercendo nesse país atividades sem relação com suas funções 
oficiais, poderâ ser obrigada a deixar o país pelo Governo deste, sob reserva 
das disposições seguintes: -

i) Os representantes dos membros do Conselho ou as pessoas que goza
rem de in1unidade diplomática, nos termos da Seção 18, só serão obrigados a 
deixar o país de acordo com o procedimento diplomático aplicável aos envia
dos diplomáticos acreditados nesse país. -

ii) No caso de um funcionário ao qmil não se aplique a Seção 18, nenhu
ma decisão de expulsão será tomada sem a aprovação do Ministério dos Ne
gócios Estrangeiros do país em questão, aprovação que só será dada após 
consulta com o Secretário-Geral do Conselho; e se um processo de expulsão 
for instaurado contra um funcionário, o Secretário-Geral do Conselho terá o 
direito de intervir Iieste processo pela pessoa contra quem o processo for in
tentado. 

Seção 23. 
O Secretário~Geral colaborará sempre com as autoridades competentes 

dos Membros do Conselho, com vistas a facilidades competentes dos 
Membros do Conselho, com vistas a facilitar a boa administração da justiça, 
a assegurar~ a observância dos regulamentos de polfcia e a evitar todo abuso 
que poderiam ensejar os privilégios. iffiuriídades e facilidades enumerados 
neste Anexo. 

Seção 24. 

Artigo IX 
Solução dos litígios 

O Conselho deverá prever modos de solucionar apropriadamente: 

a) os litígios quanto a contriúos ou outrOs litígios de direito privado nos 
quais o Conselho for parte; 

b) os litígios nos quais estiver implicado um funcionário do Conselho 
que. por sua situação oficial, gozar de imunidade, se esta imunidade não tiver 
sido suspensa conforme as disposições das Seções 19 e 21. 

Seção 25. 

Artigo X 
Acordos complementares 

O Conselho poderá concluir com uma ou mais Partes COntratantes acor
dos complementares, respeitando, no que concerne esta Parte Contratante ou 
essas Partes Contratantes, as disposições deste Anexo. 

Faço saber que o Congresso NaciOnal aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 130, DE 1980 

Aprova os textos do Convênio Ibero-americano de Seguridade Social e do Convênio Ibero-americano de Coope
:ação em Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

Art. I• São aprovados os textos do Convênio Ibero-americano de Seguridade Social e do Convênio Ibero-americano 
de Cooperação em Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. 

XVIII. 
Parãgrafo único. A aprovação do Convênio Ibero-americano de Seguridade social é feita com reserva ao seu artigo 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Organi:tação Ibero-Americana de Seguridade Social 

CONVENIP IBERO-AMERICANO DE,COOPERAÇÃO 
EM SEGURIDADE SOCIAL 

Assinado em 26 de janeiro de 1978, na Reunião do 
Comitê Permanente da OISS, em Quito, Equador. 

Os Governos· elos países que integram a área de ação da Organização 
Ibero-Americana de Seguridade Social, com o desejo de conseguir o melhor 
aproveita:m·ento aas experiências e esforços que vêm realizando, 

Considerando que os Programas Ibero-Americanos de Cooperação So
cial revestem-se de uma importância decisiva para o progresso e desenvolvi-
mento da Seguridarll.e Social; __ 

Considerando que os esforços de cooperação dos organismos e insti
tuições dos países ib~ro-americanos terão maior efjcãcia se estiverem ampara
dos por um instrumento jurídico comunitário que flxe o quadro a partir do 
qual os Governo possam favorecer, na medida que julguem conveniente, pro
gramas concretos de colaboração recíproca, 

Acordam o seguinte 

CONVENtO IBERO-AMERICANO DE COOPERAÇÃO 
EM SEGURIDADE SOCIAL 

CAPITULO I 
Âmbito 
Artigo I 

O presente Couvênio se aplicará à cooperação mútua relacionada com os 
Seguros Sociais, Previdência Social e Seguridade Social em geral, de confor
midade com o disp()sto nos artigos seguintes. 

CAPITULO II 
Finalidades 
Artigo II 

Permutar informações sobre legislação e normas de aplicação. 

Artigo H! 

Permutar expefiências sobre desenvolvimentos práticos, especialmente 
na proteção de grupos especiais e desenvolvimento de serviços sociais. 

Artigo IV 

Prestar assessoramento mútuo e assistência técnica na planificação, or
ganizaçãO e desenvolvimento de serviços mêdicos, administrativos e técnicos, 
relacionados com a Seguridade Social. 

Artigo V 

Conceder bolsas de especialização e bolsas de permanência para o estudo 
de aspectos concretos no campo da Seguridade Social. 

Artigo VI 

Conceder colaboração financeira nos ·casos que, de comum acordo, jul
guem oportunos para a transferência de tecnologia e infra-estrutura nos pro
gramas de Seguridade Social. 

CAPITULO lli 
Assinatura e Rat/flcaçao 

Artigo Vil 

O presente Convênio será assinado pelos Plenipotenciários ou Delegados 
dos Governos em ato conjunto que terá caráter inaugural. 

Os países do âmbito da Organização Ibero-Americano de Seguridade 
Social que não tenham participado do ato de assinatura inaugural, poderão 
aderir posteriormenteO 

Artigo Vlll 
As Partes Contratantes, uma vez aprovado e ratificado o presente Con

vênio de acordo com sua legislação própria, disso darão ciência -à Secretaria 
da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. 

Artigo IX 

O presente Convênio será aplicado através de programas formulados 
pela Secretaria-Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, 
de conformidade com o que, em cada caso, acordem as Autoridades Compe
tentes das Partes Contratailfes. 

Artigo X 

O conteúdo dos programas, no que se refere à contribuição de cada Parte 
Contratante, terá vigência exclusivamente pelo tempo que seja determinado 
em forma específica pela respectiva Autoridade Competente. 

Artigo XI 

Para os fins dos artigos anteriores, entende-se por Autoridades Compe
tentes os Ministérios, Secretarias de Estado, Autoridades similares ou Insti
tuições que em cada Parte Contratante tenham competência sobre os Regi
mes de Seguridade Social. 

Artigo XII 

A Secretaria-Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade So
cial prepararâ anualmente um relatório sobre o desenvolvimento dos Progra
mas, o qual será elevado à consideração do Comitê Permanente da Organi
zação Ibero-Americana de Seguiridade Social para sua avaliação. 

oito. 
Feito em Quito, aos vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e 

Organização Ibero~Americana de Seguridade Social 

CONVENIO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDADE 
SOCIAL DE QUITO 

Assinado no dia 26 de janeiro de 1978, na Reunião 
do Comitê Permanente da OISS, em Quito (Equador) 

Os Governos dos países que integram a área de ação da Org~nização 
Ibero-Americana de Seguridade Social, animados pelo propósito de promo
ver a consolidação dos vínculos recíprocos de amizade e cooperação, conside
rando que o Convênio Multilateral de Quito entre Instituições de Seguridade 
Social dos países ibero-americanos significou um primeiro esforço Comuni
tário para garantir a proteçãó dos trabalhadores migrantes, 

Considerando _os esforços práticos já realizados entre os referidos países 
para buscar, através de Convênios bilaterais e sub-regionais de seguridade so
cial, a proteção dos trabalhadores migrantes dos seus respectivos paises, 

Considerando que os esforços bilaterais e sub-regionais podem ser acele
rados por um Convênio Multilateral entre Governos, que tenha o caráter de 
Convênio tipo e Cuja vigência prátiCa esteja flexibilizada pela vontade das 
Partes Contratantes por meio de Acordos AdministratiVos que determinem a 
data de entrada em vigor que cada país deseje, a aplicabilidade do Convênio 
no todo ou em parte, o âmbito das pessoas às quais haja de aplicar-se e países 
com os quais se deseja iniciar sua aplicação, 

A luz do projeto formulado pela Organização Ibero-Americana de Segu~ 
ridade Social, uma vez confrontadas as peculiaridades da realidade social dos 
países que integram a área de sua ação; 

Convieram em aprovar o seguinte-

CONVÉNIO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDADE SOCIAL 

TITULO I 
Disposições Gerais 

Artigo I 

O presente Convênio se ap1icarâ quanto aos direitos de assistência 
médico-sanitária e prestações de velhice, invalidez e sobreviventes previstos 
nos sistemas obrigatórios de Seguridade Social, Previdência Social e Seguros 
Sociais vigentes nos Estados Contratantes. 

Artigo II 

O presente Convênio poderá ampliar-se relativamente a outros direitos 
contidos nos Sistemas de Seguridade Social, Previdência Social e Seguros So
ciais vigentes nos Estados Contratantes quando assim o acordarem todas ou 
aigumas-oas--Partes-slgnatáríãs: 

O Artigo III 

Os direitos mencionados serão reconhecidos às pessoas protegidas que 
prestem ou tenham prestado serviços em qualquer dos Estados Contratantes, 
reconhecendo-lhes os mesmos direitos e estando sujeitas às mesmas obri
gações que os nacionais de ditos Estados quanto aos especificamente mencio
nados 'fio presente Convênio. 

Artigo IV 

Para os flns deste Convênio, entende-se por: 
a) pessoas protegidas: os beneficiários dos Sistemas de Seguridade Social, 

Previdência Social e Seguros Sociais dos Estados Contratantes; 

b) autoridades competentes: os Ministérios, Secretarias de Estado, autori
dades ou instituições que em cada Estado Contratante tenham competência 
sobre os Sírt1!mas de Seguridade Social, Previdência Social e Seguros Sociais; 

c) entidade gestora: as instituições que em cada Estado Contratante te
nham a seu cargo a administração de um ou mais Regimes de Seguridade So
cial, Previdência Social ou Seguros _Sociais; 
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d) organismo de ligação: a instituição à qual corresponda facilitar a apli
cação do Convênio, atuando como nexo obrigatório das tramitações de caQ.a 
Estado signatArio nos outros; 

e) disposições legais: a Constituição, leis, decretos, regulamentos e de
mais normas legais relativas à mat~ria, vigentes no território de cada um dos 
Estados Contratantes; 

Artigo V 

Todos ·os atOs, documentos, gestões e escritos relativos à aplicação deste 
Convênio, os Acordos Administrativos e demais instrumentos adicionais, fi
cam isentos do tributo de selos, timbres ou estampilhas, bem como da obri
gação de visto ou legalização por parte das autoridades diplomáticas ou con
sufares, bastando a ce~ificação administrativa que se estabeleça nos respecti
vos Acordos Administrativos. 

TITULO II 

Pr .. taç/Hs 

CAPITULO I 

Prtstaç/Jes mld/co-sanltdrbu 

Artigo VI 

As pessoas protegidas de cada um dos Estados Contratantçs que prestem 
serviços no território de outro Estado Contratante, terão no pa(s receptor os 
mesmos direitos e estarão sujeitas a iguais obrigações que os nacionais deste 
íiltimo Estado, no que se refere às prestações mE:dico-sanitârias que outor
guem seus Sistemas de Seguridade Social, Previdência Social ou Seguros So
ciais. 

Artigo VII 

Quando num Estado Contratante existirem períodos de espera para ou
torgar os beneficias de assistência mE:dico-sanitâria, o período de espera não 
serâ aplicado com relação aos segurados procedentes de outro Estado Con
tratante que passem a ser segurados no primeiro Estado e tiverem já reconhe
cido o direito ao beneficio no Estado de origem. 

Artigo VIII 

As pessoas protegidas de um Estado Contratante que por qualquer moti· 
vo se encontrem circunstancialmente cm outro Estado Contratante, terão di· 
rcito a assistência médico-sanitária em caso de urgência, sempre que justifi· 
quem que estão em uso de tal direito no primeiro Estado, com encargo finan
. ceiro à entidade gestora deste Estado, salvo se, em virtude de acordos espe
ciais, tal pagamento não seja requerido. 

Artigo IX 

As entidades gestoras dos Estados Contratantes atenderão às solici
tações formuladas por entidades gestoras de outro de tais Estados para aten
der pessoas protegidas que requeiram serviços mê'i:iico-sanitârios e de reabili
tação ou de alta especialização que não existam no Estado da entidade solici
tante, dentro das possibilidades que em cada caso tenham tais serviços, c com 
encargo financeiro a esta última entidade. 

CAPITULO II 
Prestaçdes de velhice, invalidez ~ sobr~vlwmt~s 

Artigo X 

As pessoas protegidas de cada um dos Estados Contratantes que prestem 
ou tenham prestado serviços no território de outro Estado Contratante, terão 
no país receptor os mesmos direitos e estarão sujeitas a iguais obrigações que 
os nacionais deste Estado com relação aos regimes de velhice, invalidez e 
sobreviventes. 

Artigo XI 

As pessoas compreendidas no artigo anterior que tenham estado sujeitas 
à legislação de dois ou mais dos Estados Contratantes e os sucessores, quan
do for o caso, terão direito à totalização dos períodos_ de cotização computA
veis em virtude das disposições legais de cada uma delas. 

O cômputo dos períodos correspondentes se regcrâ pelaS disposições le
gais do pais no qual foram prestados os serviços respectivos. 

Artigo XII 

Cada entidade gestora determinará, de acordo com sua legislaçilo e le
vando cm conta a totalização de períodos de cotização, se o interessado cum
pre as condições requeridas para obter a prestação. 

Em caso afirmativo, determinará o importe da prestação a que o interes
sado terilil direito como se todos os períodos totalizados se tivessem cumprido 
sob sua própria legislação, c fixará o mesmo cm proporção aos períodos cum
pridos, exclusivamente, sob tal legislação. 

Artigo XIII 

O direito a prestações daqueles que, tendo em conta a totalização de 
períodos computados, não cumprirem ao mesmo tempo as condições exigidas 
pelas disposições legais dos Estados Contratantes, se determinará de acordo 
com as que sejam vigentes em cada um deles na medida em que se vão cum
prindo tais condições. 

Os interessados poderão optar para que os direitos lhes sejam reconheci
dos de conformidade com as regras do parágrafo anterior ou separadamente, 
de acordo com as disposições legais de cada Estado Contratante, com inde
pendência dos períodos computáveis na outra Parte. 

Artigo XIV 

Os períodos de cotização cumpridos antes da data de vigência deste Con
vênio somente serão considerados quando os interessados acreditem períodos 
de cotização a partir dessa data. Em nenhum caso darâ esta disposição direito 
à percepção de prestações fundadas neste Convênio com anterioridade à data 
de sua vigência. 

TITULO III 
Assinatura, ratijlcaçao t apllcaçíJo 

Artigo XV 

O presente Convênio serâ assinado pelos Plcnipotenciârios ou Delegados 
dos Governos, em ato conjunto que terá carâtcr inaugural. 

Os países do âmbito da Organização Ibero-Americana de Seguridade So
cial que não tenham participado do ato da assinatura inaugural, poderão ade~ 
rir posteriormente. 

Artigo XVI 

Os Estados Contratantes, uma vez aprovado e ratificado o presente Con
vênio de acordo com sua legislação própria, disso informarão à Secretaria
Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. 

Artigo XVII 

A aplicação do presente Convênio se sujeitarâ aos seguintes procedimen-
tos: 

a) Cada Parte Contratante comunicará à Secretaria Geral da Organi
zação Ibero-Americana de Seguridade Social seu desejo de formalizar com 
uma ou mais das Partes Contratarites ACOrdos e demais instrumentos adicio
nais para a aplicação do Convênio . 

b) os Acordos A<Jministrativos que se formalizem definirão o âmbito do 
presente Convênio quanto às categorias de pessoas incluídas e excetuadas, 
capítulo ou capítulos do Título II que se dispõe aplicar, data: de vigência e 
procedimento de aplicação. 

c) as Partes Contratantes informarão à Secretaria-Geral da Organização 
Ibero-Americana de Seguridade Social sobre os Acordos Administrativos c 
demais instrumentos adicionais que se subscrevam. 

TITULO IV 
Disposições diversas 

Artigo XVIII 

As prestações econômicas da Previdência Social acordadas em virtude 
das disposições legais dos Estados Contratantes não serão objeto de redução, 
suspensão, extinção, descontos, quitações ou gravames baseados no fato de 
que o beneficiãrio resida em outro dos Estados Contratantes. 

Artigo XIX 

Quando as Entidades gestoras dos Estados Contratantes tenham que efe
tuar pagamentos por prestações conseqUentes à aplicação do presente Convê
nio, o farão em moeda de seu próprio país. As transferências resultantes serão 
efetuadas de conformidade com os acordos de pagamentos vigentes entre os 
Estados ou com os mecanismos que p;ara tais fins estabeleçam de comum 
acordo. A Secretaria-Geral da Organização Ibero-Americanal de Seguridade 
Social colaborará na aplicação de mecanismos de compensação multilateral 
que facilitem os pagamentos entre as entidades gestoras das Partes Contra
tantes. 

Artigo XX 

Os Acordos Administrativos a celebrar pelas Autoridades Competentes 
estabelecerão Comissões Mistas de Peritos com igual número de representan
tes de cada uma das Partes Contratantes, com os encargos seguintes: 

a) assessorar as Autoridades Competentes, quando estas o requeiram ou 
por iniciativa própria, sobre a aplicação do presente Convênio, dos Acordos 
Administrativos e demais instrumentos adicionais que se subscrevam. 
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b) propor as modificações, ampliações e normas complementares ao pre
sente Convênio que considerem pertinentes. 

c) qualquer outro encargo que as Autoridades Competentes lhes atri
buam. 

Artigo XXI 
A Secretaria-Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade So

cial manterá um registro dos Acordos Administrativos e demais instrumentos 
adicionais que se formalizem com relação ao presente Convênio, recolherá. 
das Partes Contratantes informações acerca do funcionamento dos mesmos, 
prestará o assessoramento que lhe solicitem as Autoridades Competentes e 
promoverá o mais amplo desenvolvimento aplicâvel do Convênio. 

Artigo xxn 
As autoridades consulares dos Estados Contratantes poderão represen

tar, sem mandato especial, os nacionais de seu próprio Estado perante as enti
dades gestoras e organismos de ligação dos outros Estados. 

Artigo XXIII 

Para facilitar a aplicação do presente Convênio, as Autoridades Compe
tentes indicarão seus respectivos organismos de ligação. 

TITULO V 
Disposlçhs Finai9 

Artigo XXIV 

Os Acordos Administrativos entrarão em vigor na data que as Autorida
des Competentes determinem e terão vigência anual prorrogâvel tacitamente, 
podendo ser denunciados pelas Partes Contratantes em qualquer momento, 
surtindo efeito a denúncia seis meses após o dia de sua notificação, sem que 
tal fato afete os direitos jâ adquiridos. 

Artigo XXV 
Os Convênios bilaterais ou multilaterais de Seguridade Social ou sob

regionais atualmente existentes entre as Partes Contratantes mantêm seu ple
no vigor. Não obstante, estas poderão adequar tais Convênios às normas do 
presente na medida em que resultem mais favoráveis aos beneficiários. 

As Partes Contratantes informarão à Secretaria-Geral da Organização 
Ibero-Americana de Seguridade Social dos Convênios bilaterais ou multilate
rais de seguridade social ou sub-regionais, dos Acordos Administrativos c de
mais instrumentos adicionais atualmente vigentes, bem como de suas modifi
cações, ampliações e adequações que no futuro se firmem. 

Feito na cidade de Quito, capital do Equador, no dia vinte e seis de janei
ro de mil novecentos e setenta e oito. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoú, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Pre
sidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 131, DE 1980 

Aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venezuela. 

Art. I • É aprovado o texto do Acordo Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Venezuela, concluído em Caracas, a 7 de novembro de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legi$1ativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

ACORDO CULTURAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASfL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA DA VENEZUELA 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venezuela, 

convencidos de que as relações culturais entre seus povos devem 
desenvolver-se de acordo com as possibilidades que oferece o progresso da 
ciência e da cultura, e 

animados pelo espírito de integração que impulsiona os países do conti
nente, 

convieram em celebrar o presente Acordo Cultural, conforme os princí
pios formulados pelo Convênio de Amizade c Cooperação entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Venezuela, assinado em Brasília, a 17 
de novembro de 1977. 

Artigo I 
As Partes Contratantes se comprometem a promover o intercâmbio cul

tural entre os dois países e a propiciar, de acordo com a legislação vigente, o 
funcionamento em seus respectivos territórios de instituições consagradas à 
difusão dos valores culturais da outra Parte. 

Artigo II 

As Partes Contratantes se comprometem a promovei e estimular, através 
de seus organismos competentes, a cooperação entre as respectivas insti
tuições de nível superior, mediante a intensificação do intercâmbio de profis
sionais, a organização de cursos de aperfeiçoamento, de especialização e de 
extensão e a realização de.atividades de pesquisa. 

Artigo III 
Cada Parte Contratante se compromete a aceitar estudantes da outra 

Parte para realizar estudos em suas Universidades e institutos oficiais de edu
cação superior e têcnica, dispensando-os dos requisitos relativos ao exame de 
admissão, do pagamento de taxas de matrículas e de outras do mesmo gêne-
ro. 

O número de estudantes que será aceito por cada Parte Contratante de 
acordo com as vagas disponíveis por especialidade, bem como o procedimen-

co geral e os requisitos para a formulação dos pedidos de ingresso serão esta
belecidos anualmente por cada Parte e comunicados à outra Parte por via di
plomãtica. 

Os estudantes, que hajam obtido vaga em virtude do presente Acordo, só 
poderão solicitar transferência para instituições de seu país de origem depois 
de obter aprovação em todas as matérias correspondentes a um período míni~ 
mo de dois anos letivos. 

Esta disposição somente poderá ser obviada em casos de extrema neces
sidade, devidamente comprovados. 

Artigo IV 

Os diplomas e títulos obtidos por cidadãos de uma das Partes em insti
tuições oficiais de ensino superior da outra terão plena validade para o 
exercício profissional no país de origem do interessado mediante o prévio 
cumprimento dos requisitos estabelecidos por sua legislação interna. 

Artigo V 

A transferência de estudantes de uma das Partes a estabelecimentos de 
ensino da outra estará condicionada à apresentação de certificados de apro
vação de estudos, devidamente legalizados, e à aceitação prévia por parte da 
instituição de ensino na qual o estudante deseje ingressar. 

Artigo VI 

Cada Parte Contratante comunicará anualmente, por via diplomática, o 
número de bolsas de estudo em nível de pós~graduação que serão oferecidas a 
candidatos da outra Parte. 

Artigo VIl 

Cada Parte Contra~ante facilitará a apresentação de exposições ou mani
festações relativas à vida cultural e artística da outra Parte e estimulará, atra
vés de seus organismos competentes, a cooperação mútua nos campos da lite
ratura, música, teatro, artes plásticas, cinematografia e folclore. 

Na medida do possível, ambas as Partes se esforçarão em promover a 
exoneração de impostos para a apresentação de espetáculos artísticos de 
qualquer natureza, promovidos pela outra Parte no âmbito do presente Acor
do. 
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Artigo VIII 
As Partes Contratantes promoverão o intercâmbio de J>rogrãnlas radio

fônicos e de televisão entre suas emissoras oficiais, bem como a transmissão 
periódica desses programa~ para fomentar a divulgação dos valores culturais 
e turísticos de cada pafs. 

Artigo IX 
Cada Parte Contratante favorecerá, de acordo com suas disposições le

gais vigentes, o ingresso em seu território de filmes documentârios originârios 
da outra Parte. 

Artige> X 
cada Uma das Partes facilitarlt, de acordo com suas disposfções legais vi~ 

gentes, a Ilvre circulação de jornais, revistas e publicações de carâter cultural 
na outra Parte. 

Artigo XI 
Cada Parte Contratante estimulará, através dos organismos oficiais 

competentes ou pelo sistema de co-edição, a tradução e publicação. das princi~ 
pais obras litetârias, técnicas e científicas de autores da outra Parte. Da mes· 
Ina forma, as Partes se comprometem a estabelecer em suas bibliotecas nacio· 
nais uma seção bibliográfica destinada a livros brasileiros e venezuelanos, res· 
pectivamente. 

Artigo XII 
As Partes Contratantes concederão, de conformidade coiiJ a legislação 

interna vigente em cada país, as facilidades necessárias para o ingresso e per
manência das pessoas que realizem atividades no quadro do presente Acordo. 

Artigo XIII 
Cada Parte Contratante facilitará, de acordo com suas disposições legais 

vigentes, a admissão em Seu território, bem como a saída eventual, de instru
mentos científicos e técnicos, material didático e pedagógico, obras de arte, li-

vros e dOcumentos de carâter cultural e t6Cnico que contribuam para o eficaz 
desenvolvimento das atividades compreendidas no presente Acordo, ou que, 
destinando-se a exposições temporãrias, devam retornar ao território de ori· 
gem, respeitando-se, em todos os casos, as disposições que regem a proteção 
do patrimônio cultural de cada um dos países. 

Artigo XIV 
A fim de facilitar a execução do presente Acordo, as Partes Contratantes 

elaborarão periodicamente Programas de Intercâmbio Cultural, os quais de
verão especificar, alêm das atividades a serem realizadas, as obrigações de 
cada uma das Partes e as modalidades de seu financiamCnto. 

Tais Programas serão ·examinados e aprovados pela Comissão de Coor
denação Brasileiro~ Venezuelana. 

Artigo XV 
O presente Acordo substituirã, desde a data de sua entrada em vigor, o 

Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Brasil e a Venezuela, assinado na 
cidade do Rio de Janeiro em 22 de outubro de 1942. 

Artigo XVI 
O presente Acordo entrarã em· vigor na data em que as Partes se notifi

quem haver cumprido os requisitos legais internos para sua aprovação. 
Cada uma das Partes Contratantes poderã denunciâ-lo, por escrito, em 

qualquer momento, mas seus efeitos cessarão seis meses depois da denúncia. 
A denúncia não afetarâ o desenvolvimento dos projetas em execução e as 

bolsas concedidas continuarão atê concluir o ano acadêmico em curso. 
Feito em Caracas, aos 7 dias do mês de novembro de 1979, em dois 

exemplares, nas Hnguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igual
mente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: (Ramiro Saraiva Guer
reiro). 

Pelo Governo da República da Venezuela: (José Alberto Zambrano V e
lasco). 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da' Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 138, DE I980 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), destinado a investimentos prioritários naquele Estado. 

Art. I• É o Governo do Estado de Alagoas autorizado a realizar, com a garnntia·da União, uma operação de emprés
timo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), ou· o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destina
do a investimentos prioritários daquele Governo, em energia elétrica, agricultura, sistema rodoviârio, abastecimento de âgua e 
infra-estrutura do Complexo Químico de Alagoas-CQA, e à liquidação de empréstimo externo contratado junto ao Banque Na
tionale de Paris, Paris- França, em li de novembro de 1976, cujo saldo devedor atual é deUS$ 6,000,000.00 (seis milhões de 
dólares americanos), de principal, podendo o Estado utilizar, na sua programação de investimentos, os montantes correspon
dentes às quantias que, comprovadamente, houver desembolsado para pagamento ao Ba~que Nationale de Paris, antes da con
tratação autorizada pela presente Resolução. 

Art. 2• A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das con
dições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do art. 1•, item II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as'demáis eXigências dos órgãos encarregados da 
execução da política econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 4.025, de 8 de junho de 
1979, publicada no Diário Oficial do Estado nci dia 9 de junho de 1979. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eU, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 139, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar, em CrS 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocen
tos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada .. 

Art. l• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelos Itens II, III e IV do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de 11 de outubro de 
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1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir !0.71!.270 (dez milhões, setecentas e onze mil, duzentas e setenta) 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- Tipo Reajustãvel (ORTE-RS), equivalentes a Cr$ 6.479.140.100,00 
(seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), destinados ao financiamento de proje· 
tos nas âreas de agricultura, indústria, saúde, saneamento, energia e recursos minerais, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de de 1980. -Senador Lulz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 198• SESSÃO, EM Z DE DEZEMBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N• 378/80 (n' 610/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
33, de 1980-CN, que estende aos servidores estaduais e municipais, nas 
condições que ~enciona, a contagein recíproca de tempo de serviço para 
aposentadoria, i:le que trata a Lei n• 6.226, de 14 de julho de 1975. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.864, de l•-12·80.) 

De agradecimento de comunicação: 

- N• 379/80 (n• 612/80, na origem), relativa à aprovação das ma
t~ias constantes das Mensagens da Presidência da República n"'s 409,241, 
242, 307, 308, 309, 397, 318, 337 e 329, de 1980. 

1.2.2 - Oficio do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovação da seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do S~nado n• 209/79 (n• 3.052/80, na Câmara dos 
Deputados), que elimina o prazo para candidatura a cargo eletivo, no caso 
de desligamento de um partido e filiação a outro. (Projeto enviado à 
sanção em 28-11-80.) 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matériâs: 

-Projeto de Resolução n• 130/80, que suspende a execução do n• 17, 
·~c", do inciso II do art. 106 do Decreto·lei n"' 5, de 15 de março de 1975, e 
o Decreto "N", n• 1.135, de 26 de setembro de 1968, do Estado do Rio de 
Janeiro. (Redação final.) 

- Projeto de Lei do Senado n' 115/80, que estabelece prazo para 
lançamento de novos modelos e marcas de automóveis nacionais e veícu
los afins, e dã outras providências. (Relatório do vencido.) 

-Projeto de Lei do Senado n' 110/80, que dispõe sobre escolha e re
gistro pelos partidos, com registro provisório, de candidatos às eleições de 
15 de novembro de 1980, e dá outras providências. 

-Mensagem n• 311/80 (n• 541/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo, à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado 
da Paraíba a contratar operação de crédito no valor de CrS 
530.480.000,00, junto à Caixa Eeonômica Federal, destinado à construção 
e instalação de um Centro Cultural em João Pessoa. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Recebimento do Oficio n• S-44 /80 (n• 1.61 O /80, na origem), do Sr. 
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do 
Senado Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de em
préstimo externo, no valor que menciona para o· fim que especifica. 

- Recebimento do A viso n' 263/80, do Sr. Presidente do Tribunal de 
Contas da União encaminhando ao .Senadq cópias das atas das sessões ern 
que foram tomadas decisões aplicando sanções aos responsáveis que dis
crimina. 

1.2.5 - Comunicação da Liderança do PMDB 

- de substituição de membro em Comissão Mista. 

1.2.6 - Dlsenrsos do Expediente 

SENADOR JOSE RICHA - Considerações sobre o Acordo Inter
nacional do Cafê, recentemente celebrado em Londres. 

1.2.7 - Fala da Presidência 
- Presença na galeria de honra do ex-Presidente da Venezuela Sr. 

Rafael Caldera. Concessão da palavra ao Sr. Senador Franco Montoro 
para saudar o visitante. 

1.2.8 - Discursos do Expediente (continuação) 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Discurso proferido pelo Dr. 
Arthur de eira Castilho Neto, por ocasião da instalação e posse do Conse· 
lho Federal Contra os Entorpecentes. 

SENADOR GASTÀO MVLLER - Providências para reduzir os 
problemas da chuva em Mato_ Grosso. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO ~Representação formulada 
pelo Sindicato dos Bancários do Estado de Goiás, denunciando descum· 
primento da lei salarial por parte de empresas goianas. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Apelo ao Governo Federal no 
sentido da concessão de apoio à iniciativa da Gurgel S.A. - Indústria e_ 
Comércio de Veículos, na produção em série de veículos el~tricos. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Trabalhos desenvolvidos no 
seminário sobre ·~o Município na dêcada de 80", recentemente realizado 
nesta Capital. 

1.2.9 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 338/80, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que introduz alterações na vigente Consolidação das Leis 
do Trabalho, e na Lei n• 4.375, de 17-8-64, que dispõe sobre o Serviço Mi· 
Iitar. 

- Projeto de Lei do Senado n' 339/80, de autoria do Sr. Senador 
Dirceu Cardoso, que dispõe sobre o contingenciamento de âreas de plan· 
tio nos contratos de financiamento agrícola. 

1.2.10 - Requerimentos 

- N• 582/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n• 157/80, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Mogi das Cruzes- SP, a elevar, em Cr$ 453.667.500,00, o mon
tante de sua dívida consolidada, a fun de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. Aprovado. 

- N• 583/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n• 167/80, que autoriza o Governo do Es
tado da Paraíba a elevar, em Cr$ 530.480.000,00, o·montantedc sua dívida 
consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
Aprovado. · 

- N• 584/80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 60/77, 
que autoriza o Poder Executivo a Fundação Nacional para o Menor Ex
cepcional - FUNAEX, e dã outras providências. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução n~? 147/80, que autoriza o Governo do Esta· 

do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), destinado 
ao programa de investimentos do Estado. Aprovado, 3.p6s usarem da pala
vra os Srs. Dirceu Cardoso? Affonso Camargo, J utahy Magalhães, Dinar· 
te Mariz, Gilvan Rocha, Paulo Brossard, Lãzaro Barboza e Bernardino 
Viana. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 148/80, que autoriza o Governo do Esta, 
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado aos programas in
tegrados de produção agropccuâria. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 
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-Projeto de Resolução o9 122/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A.-AproVado, após usarem da 
palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Affonso Carriúgo, Paulo Brossard, Gil
van Rocha, José Richa e Evandro Carreira. À Comissão de Redação. 

-Projeto de ReSolução n9 123/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas no Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus- SUFRAMA, à Agropecuâria Dimana, Comércio e Indús
tria S.A. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Evandro Carreira. À Co
missão de Redação. 

- ProjCtó de Resolução n~' 124/80, que autoriza a_alienação de terras 
públicas à Empresa Matei Agropecuária S.A. Aprovado, tendo o Sr. Jar
bas Passarinho feito -declaração de voto. À Comissão de Redação. 

- Requerimento n~' 541(80, de autoria do Sr. Senador Josê Richa, 
solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea "c", do RegimeJ)tO ln
terno, para o Projeto de Lei do Senado n~' 145/79, do Senador Itamar 
Franco, que dispõe sobre a localização, no territórió- nacion-al, de usina 
que opere com reatar nuclear, e dá ou_tras providências. Rejeitado. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 52/80 (n' 3.143/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova re
dação aos arts. 184 e 18_6_ do_ Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n9 

2.848, de 7 de dezembro de 1940. Aprovado, após us_arem_da palavra os 
Srs. Jarbas Passarinho e Paulo Brossard. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 78/80 (o' 3.749/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da _República, que autoriza o Po
der Executivo a abrir, ao Ministêrio do Interior, um crédito especial até o 
limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqUenta milhões de cruzeiros), 
para o fim que especifici. AproYado. Ã sanç_ão. -

-Projeto de Resoluçã_o n9 tS0/80, que autoríza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em CrS 184.162.300,00 (cento e oitenta e 
quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, após usar da pala
vra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n~' 151/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em CrS 260.459.600,00 (duzentos e sessenta 
milhões. quatrocentos e cinqüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada em virtude do tér~ 
mino do tempo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 152/80, que autoriza o Governo do Est'a
do do Acre a elevar, em CrS 192.000.000,00 (cento e noventa e dois mi
lhões de cruzeiros), o montante de sua dívida cánsolidada. Apreciatão 
adiada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 153/80, que autoriza a Prefiútura Munici
pal de Ceres- GO, a elevar, em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatro
centos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada. Apreciação adiada em virtude do término do prazo regi
mental da sessão, 

-Projeto de Resolução n"' 154/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Norte a elevar, em CrS 19.600.000,00 (dezenove mi
lhões e seiscentos mit cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Apreeiação adiada em virtude do término do prazo regimental da sessão, 

1.4 -COMUNICAÇÃO DA PRESIDBNCIA 

- Prejudicialidade do Requerimento n9 584/80, lido _no Expediente. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROX!MA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCliRSOS PROFERIOOS EM SESSOES ANTERIORES 

-Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão--de 20-11-80. 
-Do Sr. Lázaro Barboza, pronunciado na sessão de 28-11-80. 
-Do Sr. Evelásio yieira, pronunciado na sesSã-o de l~'-12-80. 

3- ATAS DE COMISSOES 

4 -SERVIÇO DE C'OMISSOES ~liSTAS 

- Relatório relativo ao mês de novembro de 1980. 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E \'ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLA\1E:-ITA
RES 

7 - COI\IPOS!CÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 198~ SESSÃO, EM 2 DE DEZEMBRO DE 19SO 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46'·' Legislatura 

PRI·:SlOf:NCIA DOS. SRS. Ll'IZ \'!A !'iA, NILO COU.HO, (;\Bill I-: L 
HER,\JES, L()l'Rl\'AL BAPTISTA E JORGE KAl.DIL 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pin
to- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante- Passos Pórto- Jutahy Magalhiles 
-Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Franco Moo toro -
Orestes Quércia- _Henrique Santilto- Lázaro Barboza- Gastão Mülle:r 
-Saldanha Derzi - Affonso Camargo -José Richa -- Evelásio Vieira
Jaison Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRE.SIDI·:i\,'TE (Jorge Kalume)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo núm"ero regírrien-tal, de-claro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do Expedíente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

~IENSAGENS DO PRESIDENTE DA RE!'í'8l.ICA 
Restituindo autógrafos de Projeto di..' Lei sancionado: 

N~' 378/80 (n~' 610/80, na origem), de 111 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n<? 33, de 1980-CN, que estende aos servidores estaduais e munícípais. 
nas condições que menciona, a contagem recíproca de tempo de serviço para 

aposentadoria, de que trata a Lei n<? 6.226, de 14 de julho de 1975. (Projeto 
que ~e tr~nsformou na Lei n: 6.8?4, d~ I~> d~ dezembro de 1980.) 

l);.> agradecimento d;.' (,.'omunica<;ào: 

N~' 379/80 (n9 612/80, na odgem), de I~' do correrite, -relativa à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Rerública nºs 409, 
241. 242. 301. 308, 309, 397, 318, 337 e J29, de 1980. 

OFICIO DO PRI~IE!RO-SECRETARIO 
DA CA~IARA DOS DEl'l'TADOS 

N~> 556/80-, de 28 de nove"mbro do corrente ano, comunicando a apro
vação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n'~ 209, de 1979, de autoria 
do Senador Franco Montara (n~' 3.052/80, na Câmara dos Deputados), que 
elimina o prazo pnra candidatura a cargo eletivo, no caso de desligãmcnto de 
um partido e filiação a outro. (Projeto enviado à sanção em 28-li-80.) 

PARECERES 

PARECER :-Je 1.222, DE 1980 
Ou ('omissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 130, de 1980. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a rednção final do Projeto de Rfisolu
ç5.o n.0 130, de 1980, que suspen:lc a execução do n.O 17, c do 
inciso IL do art. 106 do Decreto-lei n.0 5, de 15 de março de 1975. 
e o_ Decreto "N" n.0 _1.135. de 26 de setembro de Hl68, do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro cte 1980. - Dirceu Car
doso, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 
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ANEXO AO PARECER N.O 1.222, DE 1980 
Redaçáo final do Projeto de Resolução n.0 130, de 1931l. 

Faço .saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VII, da C<>nstitulção. e eu, , Pre.sidente, 
promulgo a segt;inte 

. RESOLUÇAO N.0 , DE 1980 

Suspende a ~xecução da allnea ~•c'' do n.o 17 do in" 
ciso II do art. 106 do Decreto--lei n.o- 5, de 15 de L.t.ar~o 
00 197 5, e o Decreto "N" n. 0 1. 135, de 26 de setembro de 
1068, ambos tio Est.ado do Rio de Janeiro. 

O Sen -·.do Fec!eral resolve: 
Arti~o único. ~ suspensa, pó i" TffOOnstitucionalidade, nos ter~ 

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal F'eàeral, pl·oferlda 
er~1 8 de novembro de 1979, nos autos do Recu:·so Extraordinário 
n.0 91.022-1, do Estado do Rio de Janeiro, a execução da alínea c 
do n.0 17 do-fiiciso II do art. 106 do Decreto-lei n.0 5, de 15 d<i 
março de 1975, e do Decreto "N" n.0 1.135, de 26 de setembro 
ée 1968, ambos daquele Estado. 

PARECER N' 1.223, DE 1980 

Da C<>missão de Con•tlt~ " Justiça. Sobre o Pro
jeto de ~ t'..o Senado :n.0 115, ;de 1980, qu.e "esta.beleoo 
prazo p1.ra lançamento de novos modelos e :ma.reas de au
tomóveis nacionais e veículos afins e dá 'O"Ltra.s providên
cias". (Relatório do Vencido.) 

Relator do Vencido: senãdor- 1\Iufllo Bad:aró 

O Projeto sob exame, de autotla do ilLút:-e Senador Pedro Sl
mon, estabelece prazo para lançamento de novos modelos e mar
cas de automóveis nacionais e dá outras providências. 

2. Rejeitado o primeiro Relatório, cumpre-nos relatar o Ven-
cido. ·. ·-· 

3. Na Justificação, aduz o Autor: "é fato notório que as mo"" 
dlf~J&ções anual.s, realizadas nos modelos de automóveis e demais 
ve.íeul0s afins, ra:.,rlcJ<los em nosso parque Industrial espeeializa
do, têm como único obj.etivo estimular o consu:rnlsmo do mercado. 
Da mesma forma, o lançamento de novas marcas. Ao fazê-lo, po
ré!n, a primeira e fundwnental decorrência é a desvalorização dos 
modelos e marcas anteriores, com eVidentes prejuízOs para qua..,.~
tos os detêm,, 

4. .Ao determinar prazv parã 1ançal'hehto de novos riwdelos c 
marcas d€ automóveis. e ao condicionar à aprovação do Ministério 
da Indústria e Comércio a Introdução de modiflcações tendentes ' 
aumentar a .segurança e o consumo de _combustível (arts. 1.0, 2.o e 
3.0

), o Projeto contrarõa o principio da liberdade de iruciatlva 
consagrado n3. Constituição cum.o uma da.s bases da ordem eco..: · 
nôm!ca e soclLl (art. 160, item 1). · 

COnsidere-se, ainda, que essa é matérta que, a ser regulada. 
não deveria sê-lo em lei, pois a lei não é o instrumento .flexível 
adequado à dl.sclplinação ·.:....·se acaso neees.sária - desse aspecto 
da ativldade produtiva da indústria automobilística, pelo entrave 
que .significaria à criativiJade e à- iniGiat!_va dos produtores, e da
das as dl!lculdad.,s para sua alteração. 

5. Ante o expos+<i, opinamos pela rejeição do Projeto, por 
obstáculo de natureza juridico-oonstitucional. 

Sala das Com!ssõen, 10 de setembro de 1980. -- Aderl>al Jure
ma, Pre.:,idente, eventual- Murilo Ba.da.ró, Relator- franco 1\ion
toro, vencido - Lenoir Va.rgas ~ Leite Chaves, vencido - AlntiJ:" 
Pinto - Amaral Furh.n - Cunh .... l.ima, vencido - Bernardin..:J 
Viana, ve'lcido; com voto em separado. 

VOTO EM SEPARA!DO, VENCIDO, I)!() SR SElNADOR 
BERINARDINO VIANA 

De autoria do nubre senador Pedro Simon, o presente Projeto 
quer estabelecer o pe1·íodo nún!m.o de cinco anos para o lança
mento, ao mere-ado consumidor, de novos moCelos e marcas de au~ 
tomóveis e veiculos afins, fabricados no Bra.'>il, embora nada im
peça que, a qualquer tempo, sejam feitas modificações, autoriza
das pelos órgãos técnloos do Ministério da Indústria e do Comér
cio, que aprimorem itens· de sEgurança ~ de economia desses vei
culas. 

·A ma"éria é e.ssenolalménte téon!ca e~· distribiúda que foi tam
bém à COmissão de Economia, neste órgão lhe examinarão o mé
rito e a con v~nlênela. 

·sob o ângulo que nos cabe el!S.rnlnar, o ProJeto está harmõ
nico com a Constituição e com a nossa estl'utur9.çáo jurídica, pelo 
que merece aprovação. 

Este o nosso Parecer. 
Sala das Comissões, lG de setembro de 1980. - Berna.rdl!!.o 

Viana.. 

PARECER N• 1.224, de 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so;:•hre o Projeto 

de Lei do Senado n.o 110, de 1980, Q.ve uWsp.i}e sobre esco~ 
lha e registro pelos partidos com re.Pi.(:h-c provisório, de 
canâidatos :}~eleições de.15 de nm.-ern7 .. ro d~ 1980, e dá ou~ 
fraS providências". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

o projeto em exame, subscrlto pelos i!t·}:::t.res :Jenadon~s Ita.~ 
ma;r Franco e Mendes Canale, o-bjetiva est?.O....'~ecer normas perti
nentes ao processo de escolha e registro de candidatos nas ~leições 
municipais programadas para o corrente ano, tendo cm cunta que 
a.s ;?.gremiacões partidárias, surgidas com a extinção dos velho.s 
partidos, não têm ainda situação regular. 

A_ mat:éria não pod.e m-ãJs ter segulment{), posto que, obvia·· 
mente, se encontra prejuJica.d>a com a aprovação, pelo Congresr:.<> 
Nar.lonal, no dia 4 (quatro) próxlmo passadc, de Emenda à cons
tituição que prorroga, por 2 (dois) anos, os mandatos de PreL~i
.tos e Vereadores. 

Em razão disso, a proposição deve .ser arquivada. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Cha\·esj 
Pr·esidente em exerclcio - Murilo Badaró, Rehtor - Almir Pinto 
_:_ João Calmon - l\loacyr Da1Ia - Aderbal Jurein.'l. - Raimundo 
Pa1 ente - Orestes Quércia. 

PAFECERES N•s 1.225 E 1.226, DE 1980 
PARECER N.0 1.225, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a 1\':ens..,.Jrem n.0 311, 
de 19'80 {l\-fensagem n.o 541, de 24-11-80, na orirem>, do 
Senhor Presidente da República, subm.et~ndc. à. aprova.ção 
do sexu.do Federal, proposta do Senhor 1\!inistro da Fa
zenda, para que seja autorizado o Governo dl.l Estado da. 
Paraíba a contratar operação de c.rédito no "alor de ... 
Cr$ 530.480.000,00, junto à Ca1xa Ecm>3mica Federal, des
tinado à. construcão e instalação de um Centro Cultural 
em João P~a. · 

Relator: Senador Bernardino Viana. 

Nos :termo sda art. 42, item VI, da Constituição Federal, o Se
nhor Presidente da República propõe ao Senado Fec.eral seja au
toriza;do o Governo do Estado da Paraiba, com bz.~- I.~ que e-sta
belece 'O _art. 2.0 da Resolução n..O 93, de 11~10-761 desta Casa, a 
contratar oporação de crêdlto no valor de Cr$ 5~0.480.000,00 rqui· 
nhentos e trinta milhões, (;!uatrooentos e oi'.·enta rnll cruzeiro·ü, 
junto à Caixa Econõ:rnioa F:ederal, mediante a· utilização de •recur
ros do Fundo de .&poio ao Desenvolvimento Socl!o.l - o'AS, dest!na
<la à oonstrução e lnstal"-Ção_de um Centro CUltural em João Pessoa. 

!l. A operação sob exame tem as· seguinte.~ condições gerais:. 

"A - Valor: C.r$ 530 .. 480.COO,OO; 

B- Prazos: 
1 ·- de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 144 meses; 

C - Encargos: 
l - juros de 6% a . .:f.; 
2 - correção monetária; 60% do índice de v-adação d~s 
ORTN: 
D - Garantia:. vinculação de quotas ao Impost.O sobre Cír
culação de Mercadorias UCM) ; 

E - destinação dos recursos: construção P. instalação de 
um C-ent.ro Cultural em João Pessoa." 

3. Segundo o par-ecer ap-resentado pela Caixa E~"onômtc1. F;:-
deral, a operaçãà de crédito sob exame é viável, económica e finan~ 
ceiramente. 

4. A Mensagem se acha acompanhada dos :Seguintes do
cumentos: 

a) Lei n.0 4.170, de 8-9-80, au~crizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos n.O 240, de 5~11-80, do Senhor Mi
nistro da Fazenda, comunicando que o Conselho Monetário Na
cional, ao aprecis.r a proposta, manifest-ou- se pelo seu acolhi~ 
menta; 

c) Pa,recer do Banco CeBtral do Brasil - favorável ao pleito. 

5. Trata-se_ de operaç§.o a que nor forc;a das disr;odçõe>s con
tidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11~10-76, do Senado Fe
deral. não 13e aplicam .os limites fixado.s no art. 2.0 da Re.~clução 
n.0 62, de 28-10-75. também desta-casa. do COngresso, h:j.a vi-sta 
aue os .recurros a serem repassados provêm do :Fw1do de Ar.olo 
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ao .Deeenvo!ytmento Social :_ · FAS, "POrtanto, considerada ext•ra
llrnl.t.e. 

S. Atendld~ a.s exlgêncl!l,S estai>elecl<las 1;1as IllO"m"'' vigen
fles e no ~·menw: Interno, somoo '!l"la aprovação da solicitação 
oõnttda. na. Mensagém do senhor Pr~_:,ildente da República. na for
ma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 167, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado ~a Paraíba a elevar em 
Ç11l 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatro
centos e oitenta- mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

o Senado. F<lderat resolve: 

Art. t.c:t ~ o Gov_crno do Estado da. Paraíba, nos tei"n'l:o,~ do 
m. !i.o da RB'!Ollli;ão n,o 93, de H de outubro de 1976, do Senado 
Fecteral, autorizada a elevar em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e 
trlnta milhões, quatro~nt<>s e oitenta mil crm•eiros). o montante 
de sua <lívida oonsoUdada interna, a fim de que ~za contratar 
um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a ut:lllzação de recursos do Fundo de Apolo ao Desen
volvimento SOCial - FJ\.S, destinado à construção e instalação de 
um Centro Cultural em João Pessoa, obedec!da.s as condições ad
mltkl'as pelo Banco central <lo Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data _de sua pu
J:Ilcação. 

Sala ci·SJ.s Com!ssões. 27 de novembro d.JL1930.- :T.eot.õnio Yi!eh, 
Presf..dente- nernar_<lin.v Viana, Relator- Orestes Quércia- Tan
credo Ncl·es - Vicente Vt..olo - Lenoir Vargas. 

PARECER N.0 1.226, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre. o Pro
jeto de Resolução n.0 167, de 1980, da Comissão de Econo
mfa, çue ((autoriza o Governo do Estado da Paraíba a ele
var em CrS 530.480.000,00 (r,ltlinhentos e trinta milhões, 
quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) o ~ont9,nte de sua 
divida consolidada interna". 

Relator: Senador Cunha Lima 

o presente projeto de resolução. apresentado pela Coml.s~.ão de 
Economia, como concla'5ão do seu parecer S'Dbre a Men'!agem n. 0 .311, 
de 1980, ,do Senho.r Presidente d:t República, "autoriza o Governo do 
Estado da Paraiba a elevar em Cr$ 530A80.000,00 (quinhentos e 
trint-a milhées. quatrocentos e oitenta mil cruZeiros) o :mont:1,nte 
de sua dívida consolidada. int~rna, e. fim de que pos~a -contrat.'=l.r 
uma operação de crédito de igual valor: junt-o à Caixa Económica 
Federal, mediante a utlllr.ação de reeu.rsos. do Fundo de Apolo ao 
Desenvolvimento Social - FAS, de"tinada à construção e instal1-
ção ode um Centro Cnltural em João Pessoa!'. 

2. A ope.raçáo se enquadra no disposto no art. 2.0 da Reso
lução n.0 93, <le 11-10-76, do- Sena.do Federal, que alterou os limites 
fix~dos pelo art. 2.0-da Resolução n.o 62, ·a.e 28-10-75, também des
ta Ca~a do CO-ngres.so. h3.ja vista que os recursos ·a ser~m repass-8.
dos são provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, portanto ronslderada extrallm!te. 

3. A matéria se :faz a:colnpanhar do parecer do Ban-co Cen
tral do Brasil e -do Conselho Monetário Nacional, ambos favoráveis 
ao pleito do Governo do Estado da Paraíba. 

4. Há a ressaltar que a operação sob exame se acha <lev_ida
mente autorizada pela Lei n.0 4.170, de 8-9-80. 

5. A proposição obedeceu s. odispooto no art. 42, item VI, da 
ConstHu!çã;o; às norma•s vigentes que regulam a eSPécie (Reso
luções n.o• 93/76 e 62/75): e, ainda, o estabelecklo no Regiment<> 
Interno (art. 106, !tem IIl. 

6. Ant-e o exposto1 opinamos no sentJ.do da normal tramitação 
do projeto, uma vez que constitucional e jurídioo. 

Sala das COmissões, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presi.dent-e em exerclcio - Cunha Lima, Re1astor - Murilo Badaró 
- RaimWldo Parente - Aderbal Jurema. - Moaeyr Dalla - Ber
nardino Viana - Al:nir Pinto - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi· 
cação. 

A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 
o Oficio S/44, de i980 (n• !.610/80, na origem), solicitando, nos termos do 
item IV do art. 42 da Constituição, autorização do Senado Federal a fim de 
qUe aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor 
de DM 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de marcos alemães), para o fim 
que especifica. 

A matéria ficarã aguardando, na Secretaria~Geral da 1\llesa, a comple
mentação dos documentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume) -Através do Aviso n• 263, de I• 
.de dezembro de 1980, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União 

encaminhou ao Senado cópias das atas das sessões em que foçam tomadas de
cisões aplicando sanções aos responsâveis que discrimina. 

O expediente foi encar:tinhado, co:n oiTcio, à Comissão de Fíllanças. 
para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)-- Sobre a mesa, comunicaçãc 
que será lida pelo Sr. 1•-Secretârio. 

_g lida a seguinte 

OF. N• 70/80 srasílià, 2 de deZerribro de 1980. 
Senhor Presidente, 
Com1:1nico ~ Vossa Excelência que ~ta Liderança Jeliberou propor a 

substituição do Senhor Senador Henrique Santillo pelo Senhor Senador Lâ· 
zaro Bc~.rboza na Comissão Mista, incumbida de ~xaminar a Pruposta cte 
Emenda à Consfiluição n-7 85, de 1980, que di.:põe sobre a representação poli· 
tica do Distrito Feder?J no Congresso Nacional. 

Aproveito a oport:midade para renova· a Vossa Excelii-ncü: ns protestos 
de elev?da estí!!la e consid !ração. - . Paulo Brossard. 

O Sl<. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Serl. feita a substituição solici-
tada. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge l~alume) - Hâ oradores inscritoa, 
Concedo a ·pala..,·ra o nobre Senador José Richa. 

O SR. JOS!l: RICHA (PMDB - PR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco mais de 
um mês, houve uma reunião em Londres para tratar da reativação do acordv 
internacional do café. O resultado dessa reunião,_ Sr. Presidente. foi um Cesas
tre; a despeito da numerosa delegação brasileira, chefiac;;a pelo Presidente do 
IBC, aó final do encontro e de regresso ao Brasil, ter deitado falaçã.o na im
prensa, dizendo do sucesso e de tudo que o Brasil tinha c.onseguido de um 
t!lodo particular, e de um modo geral os produtores de café nessa reunião de 
Londres, apesar 1isso, Sr. Presidente, reafirmo que o 1cordo de Londres foi 
um desastre para os países produtores de cate, todos eles, de um modo geral, 
subdesenvolvidos ou em vias d_e desenvolvin,_ento, e, de modo parti.::ular, l,ara 
o Brasil 

Nosso País, portanto, Sr. Prebo~dente, continua na posiçãc. de s~mpre e, 
sobretudo, nesses últimos dezesseis anos~_muita força aqui dentro, pouca ou 
nenhuma força nas negoct_·_ções comerciais lâ fora. 

A força aqui dentro, Sr. Presidente, Srs. Senadoref, dispenso-me de 
analisá-la. Todos nós, na nossà v1vência diária. estamos nos a~erc..ebendo d?s 
mui ias, ·rreêiüentes dç.m0flstrações Je força contra de!erminad(.-t segmentvs 
dü Sociedade bra~HI!ira. É possível qu€., Je uma maneira oi.: d..:. outra, todos os 
s:~mentos, nesses dCzesseis anos, jâ puderam experimentar a extraordinária 
força demonstrada pelo Govemo. Ainda nesta semana, nós tivemos a oportu
nidade, todos nós brasileiros, de ver o que acoriteceu no· Sudoeste do Paraná: 
quando os agricultores, reunidos, depois de meses, apresent~ndo suas r~ivinw 
dicaÇões, er~quanto pediam a presença do Ministério da Agrbultura na re
gião, lâ chegou o !\olinistédo do Exército, 

Sr. Presidente, s~ 0 Brasil puc~~sse ou tivesse condições ou habilidaje.s 
pa~.::. utilizar 1<1 fora 10% dil. força <:ue vdlixa aqui dentrv, não te~ia nenhum 
receio d..: afirmar qut•, nesta altura, u Br:ro >H tah'c..z fosse c. país mais tranqUilo 
;.;:; ~voluído economi~a.:nente e seria talvez uma grand"' potência. E~1tretz.nw, 
não é isso que se observa, porque, lamentavelmente, no plano da negociação 
comercial externa, o que se vê são constantes demonstrações de f:aq'le7& do 
r.o:~so Paí~. 

Sr. Presidente, quando ffi( propcnho hoje a analis::tr o Acordo Intema
cional do Café, hã pouco mãis de \JITI mês reativado etã i...c.ndres, fico bem à 
vontade para realiiar a análise. 

Embora sem me abs[er da minha posição de oposiciomsta, sempre tenho 
ou procuro ter, quando analis_o problemas brasileiro-., aquela isenção que 
deve- a meu ver- caracterizar todos aqueles que desejam que as C('tisas CJ.

mir..hem bem no BrasiL 
.No caso do Acordo Internacional do Caf~, a minha posição contra esse 

instrumento jã é antiga. No meu tempo de Dep:J.tado Federal, ~ive, por diver
'.;as ocasiões, a oportunidade de analisar os .;ucess:·;os Acordos que foram a~-· 
::.inados pelo Brasil, e pude demonstrar, que, em toda a fase da existência de 
Acordos Internacionais nesse setor, o Brasil levou preju1zo. Fude fazer um1 
análise de 30 anos de política cafeeira do Brasil, de 1940 até 1970. para cb~ 
gar, lamentav,.l.rnente. à conclusão de que o único período em que o Prasil gr.
nhou algum di:~heiro com café foi exatamente entre 1949 e 1957, q:.;~~do :r.-:"io 
houve nenhum Acordo Internacíonal do Café. 

Sr. Presidenté, o primeiro Acordo concretamente fd assinado em 194!) 
- o Acordo Interamericano do Café, cm Washin~tOJ E o que ;.. que e% ... 
Acordo, que vigorou até 1948, trouxe de bohl rara o Er:d? Basta c.1mparar· 
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mos, Sr. Presidente, a média de saco de café vendido pelo Brasil lã fora e are
ceita cambial média anual, para se chegar à conclusão: neste período de 1940 
a 1948, período no qual vigíu o AcOrdo Interamericano, assinado em 
Washington, o preço médio de saco de café exportado pelo Brasil foi de 18 
dólares e 19 centavos, e a receita cambial média por ano, nesse período, foi 
240 milhões, 855 mil dólares. Posteriormente, em 1949, o Acordo foi desati
vado, e se permaneceu até 1957 sem nenhum Acordo Internacional. Em 1958, 
voltou a viger um Acordo assinado no ano anterior, no México, 9 Acordo 
Latino-Americano de Café. Jâ nesse perío~ o preço Iiiêdio por saco de café 
foi de 53 dólares e 36 centavos e a receita cambial média, anual, foi de 688 mi
lhões e 78 mil dólares. E vai por aí, mais ou menos, em 'torno de 600 a 740 mi
lhões de dólares, sucessivamente, nos demais dois Acordos assinados pelo 
Brasil: o Acordo Internacional de Washington, de 1959 a 1963; e o Acordo 
Internacional de Londres, de 1963 a I961l. -

Entretanto, Sr. Presidente, se a receita cambial do Brasil jamais passou 
dos 700 e poucos milhões de dólares, anualmente, durante a vigência dos di
versos Acordos lnterna~ionai~, _exatamente naquele período ~ que jâ fiz refe
rência- de 1949 a 1957 -,quando não vigorOu AcordO -ne!ihum,_ o Brasil 
conseguiu a marca recorde, nesse período de 30-aiiOS, de 811.117.290 dólares, 
anualmente. Cada saco de café exportado nesse período, em média, foi por 62 
dólares e 28 ce.ritáVos. 

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui demonstrado que o Brasil, até 1970, 
quando tinha um extraordinário estoque de café e não precisava ter participa
do dos Acordos Internacionais, mesmo assim o tendo feito, levou prejuízo, e 
estã aqui praticamente demonstrado. - ·· 

Depois, Sr. Presidente, de 1975 para cá, pra~icamente 9 Acordo ficou d~
sativado. E exatamente, por coincidência, nesse período o Brasil de novo bate 
todos os recordes em preço de saco de café e em receita cambial anual. 

Agora, em 1980, entenderaln aS-Oossas· autoridades, quando jâ não te
mos estoque nenhum de café, quando os preços da última geada de 1979, 
quando chegou a 3 dólares a libra-peso, caindo agora para cerca de 1 dólar e 
20 a libra-peso, as autoridades desse setor, como de todos os demais setores, 
tendo uma tarefa a cumprir junto a quem dirige a política econômica, _açaba
ram convencendo o Governo brasileiro de que era um alto negócio entrar no
vamente no Acordo Internacional do Café. 

Jâ a esta altura, Sr. Presidente, considerando as terríveis dificuldades 
cambiais pelas quais 6 País atra vessa1 com uma previsão de déficit no balanço 
de pagamentos ainda maior em 1981, realmente conSidero que não havia ou
tra saída para o Governo brasileiro senão se atrelar novamente a esse famige-
rado Acordo Internacional do Café. -

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSf: RICHA (PMDB- PR)- Permito, com prazer, Senador 
Luiz Ca vakante. 

O Sr. Luiz Cal'alcante (PDS- AL)- É por puro atrevimento, eminente 
colega, que aparteio V. Ex•, porque o meu Estado, se ~onhece o café, é por
que se o toma, mas não se produz café, ao passo que V. Ex• é um autêntico re
presentante de um Estado cafeeiro. Parece-me, pelo que leio que um dos obs
táculos ou, talvez, o mais sério obstáculo que vem enfrentando o café é o de
créscimo do consumo do nosso principal cliente, ou seja, os Estados Unidos, 
onde o cunsumo per capita vem caindo a I% ao ano nestes 10 últimos anos. 
Tenho a impressão, então, que isto constitui um óbice que escapa à política 
interna do café. Mas V. Ex• é quem~tCm a palavra final para me esclarecer, 
para dirimir as minhas dúvidas. Muito obrigado. 

O SR. JOSf: RICHA (PMDB- PR)- V. Ex•, de certo modo, tem ra
zão. O maior consUmidor mundial de caie, os Estados Unidos, tem experi
mentado, nos últimos anos, um decréscimo de consume aprecfãvel. Realmen
te 1% de decréscimo ao ano para um país que importa e ConSome tanto café 
como os Estados Unidos é uma cifra significante. Entratanto, Senador Lui.z 
Cavalcante, atê mesmo o problema interno que se verifica nos Estados Uni
dos, com o decréscimo do consumo, quase que praticamente decorre por cul
pa nossa, por culpa da formulação da nossa política cafeeira, porque tais são 
os desacertos, tal é, sobretudo nestes últimos anos, a ínconstância da nossa 
política, que praticamente até me atreveria a dizer que não temos política ca
feeita. O que tem ocorrido é que anualmente as autoridades financeiras esta~ 
belecem determinada meta para cada setor, e o setor café, naturalmente, é o 
mais insistentemente cobrado pelas autoridades económico-financeiras, por~ 
que aí estâ o maior voluriie de toda nossa pauta de exportações •. 

Então, ao café abstraiu-se a possibilidade da fixação_ de uma polftica, 
porque a autarquia cafeeira tem sobretudo, e comO prinCipal Incumbência, o 
faturamento cambial de determinados milhões de dólar~s. E, com isto, o ime
diatismo, a imprevisão, são tamanhas que o Brasil, praticamente, perde crêdi
to lã fora, quando cheia -no fim ano, para cumprir a meta pré-estabelecida pe-

las autoridades econômico~financeiras, parte para negócios especiais. Portan
to, nossos tr~dicionais clientes, que compram desde o !nicio do ano, quando 
chega no final do ano, premidos pela maior ou menor necessidade de divisas, 
as autoridades mudam a sua política ao sabor dessas _c:onveniê:ncias, evidente
mente iSso só vem trazer prejuízos a nossa política. E como o Brasil sempre 
foi o maior produtor de café, até um determinado ponto, at~ cerca de 10 anos 
atrás, os Estados Unidos se supriam de outros mercados; entretanto é im
possível cumprir, estatisticamente, o consumo mundial sem a participação do 
Brasil. E erri função disso, e em função do extraordinário volume de recur~os 
que representam as transações de café, os nossos tradicionais consumidores e 
compradores optaram pela fórmula mais simples, que ê ir reduzindo a sua de
pendência das importações de cate. 

Mas, nobre Senador, eu gostaria muito de, posteriormente, continuar 
conversando com V. Ex', entretanto, premido pelo tempo, tenho que conti
nuar no ·meu discurso. 

Sr. Presidente, eu diria que basta fazer um balanço do que houve em 
Londres, _para che_g~r-:se à conclusão, retificando, inclusive, a minha afir
mação anterior, d.e que o que houve, praticamente, não foi um desastre; o que 
houve, em Londres, foi um tríplice desastre, tanto para os produtores, de um 
modo geral, de café como, principalmente, para o Brasil. 

Vamos fazer um balanço, Sr. Presidente: com relação aos produtores, de 
um modo geral, na negociação de Londres, o que aconteceu? Três coisas- e 
aí se identifica o tríplice desastre- primeiro, os produtores foram a Londres 
determinados a negociar uma cota mundial, anual, em torno de 51 milhões de 
sacos de café. Entretanto, lã chegando, foram obrigados a aceitar um acordo 
que aumentava de 51 para 57 milhões de sacos de cale. E todos sabem que 
quanto mais café for ofertadO no mercado internacional, evidentemente, a 
conseqUência natural é a redução do preço. 

E o segundo desastre: os produtores, previamente, tambêm haviam acer
tados que, por menos de 1 dólar e 40 centavos a libra-peso, não sairia o Acor
do Internacional do Café. Entretanto, em lâ chegando, tiveram que reduzir 
para um piso de l-dólar e 15 centavos, por libra-peso, atê um teto de 1 dólar e 
55 centavos a Iibra~peso. É evidente que, quando há um teta e um piso, como 
nesta questão, neste acordo, os produtores se entregaram aos consumidores; é 
evidente que a ninguém de nós é dado desconhecer que o preço não vai oscilar 
muito de l dólar e 20 centavos a libra-peso. 

Nós vamos começar e concluir o cumprimento desse acordo, com o cafê 
em torno de 1,20 dólar por libra-peso. Os consumidores nem vão deixar che
gar a US$ 1.15 porque, nesta ocasião", as cotas mundiais serão enxugadas, e, 
naturalmente, haverá uma reação do preço, e nem tambE:m vai chegar a US$ 
1.55, porque nenhum consumidor é idiota como nós somos na hora de nego
ciar acordos internacionais. 

E o terceiro desastre, Sr. Presidente, foi a desativação da PANCAFf:. A 
PANCAFÉ foi uma corretora-ciiada no início do ano passado, quando os 
preços foram caindo vertiginosarrierite e os países produtores resolveram 
construir uma corretora de café para operar na Bolsa de Nova Iorque, para 
tentar, desta maneira, com- algum recurso extra, manter os preços compatí
veis com os seus interesses. Então a PANCAF~ teve o seu funcionamento ini
ciado em 1979 e, agora, para negociar este acordo, os países produtores fo
ram obrigados- como vou demonstrar mais na frente- a desativar a PAN
CAFÉ. 

Todos os demais países produtores naturalmente não gostaram c, prati~ 
camente, o Brasil ficou quase sozinho na sustentação da tese da desativação 
da PANCAFÉ. 

Agora, vamos analisar, Sr. Presidente, qual o tríplice desastre que acon
teceu para o Brasil de um modo particular. 

Primeiro: a cota mundial, que foi negociada no Acordo, alêm daquilo 
que todos os produtores desejavam, ao invé$ de 51 milhões, foi elevada para 
57 milhões de sacos; paradoxalmente, a cota brasileira que, tradicionalmente, 
foi em torno de 18 milhões de sacas, foi reduzida para 14,5 milhões de sacas. 

Então, com relação aos demais produtores, o Brasil perdeu, porque a 
vida inteira teve uma cota mfnimã de 18 milhões de sacas de café no mercado 
internacional e, dessa vez, foi obrigado a ceder a pressões e reduzir para 14,5 
milhões de sacas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Obrigado. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB - PR) -Obrigado, e eu vou demostrar 
isso mais para frente. - - - -

Em segundo lugar, no relacionamento Brasil-produtor com os consumi
dores, tambêm houve um segundo de..sastre, porque os preços de registro hoje 
ainda vigorante no Brasil vão de I dólar e 85 centavos, para o Porto de Vi
tória, até 2 dólares a libra-peso para exportação via Porto de Santos. 

Então, o nosso preço médio estâ em mais de 1 dólar e 90 centavos a libra
peso e, entretanto, o Brasil foi obrigado a concordar, nesse Acordo, com 
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aqueles níveis a que eu já me referi, um piso de 1,15 dólar e um teto de l_d61ar 
e 55 centavos a libra-peso. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, o desastre para o Brasil ocorreu tam
bêm a nfvel de desativação da PANCAFI<. E cu quero colocar a minha po
sição; no ano passado, quando a PANCAF:E?. foi construída, eu não fiz coro 
com todos aqueles que apoiaram essa decisjlo. 

O Sr. Paulo Br05Sard (PMDB - RS) I< verdade! 

O SR. JOSt RICHA (PMDB - PR) - Eu nilo aprovei a dccisilo da 
criação da PANCAFI<. Por quê? Porque considerei o cúmulo da humilhação 
um país como o Brasil, que, até alguns anos atrâs, ditava as normas da políti
ca cafecira para o mundo inteiro, ser obrigado, naquela altura/ a criar uma 
corretora de cate para especular na Bolsa de Nova Iorque, para garantir aqui
lo que sempre e tradicionalmente o Brasil teve condições de impor, que foi 
um- preço justo para o seu produto. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E V. Ex• ocupou a tribuna para 
dizer que isso que estâ dizendo agora, os fatos vieram a confirmar. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB - PR) - Muito obrigado. 
Entretanto, Sr. Presidente, se não fui a favor da constituição da PAN

CAF~, também não poderia concordar com a maneira como agora ela está 
;sendo desativada, porque, se foi uma das pre..condições para haver assinatura 
Oo Acordo Internacional do Café, foi um imenso enfraqueciniento de quem 
senta em uma mesa de negociações, e jâ admite, por antecipação, aceitar as 
condições daqueles que estão impondo as regras do jogo. 

Então, enfraqueceuRse, tremendamente, a posição brasileira, na hora em 
que, antes de ir para Londres, o Chefe da nossa Delegação passa por 
Washington e negocia com o Departamont de Estado a desativação da PAN
CAF~. 

Então, Sr. Presidente, nenhum de nós poderia estar de acordo com a 
aceitação de imposições desta natureza. 

Vamos, aqui, Sr. Presidente, só para não ficar apenas em afirmações mi
nhas, vamos ver o que ê que dizem alguns homens importantes desse setor. 

Vamos começar lendo um artigo do Jornalista Theophilo de Andrade, 
um homem que é uma verdadeira legenda em café. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - I< verdade. 

O SR. JOSil: RICHA (PMDB- PR) - Theophilo de Andrade ~um 
homem que, eu não sei bem, mas deve ter cerca de 50 anos de café. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Aliás, ele tem um livro, creio 
que é com este título, se não são 50, são 40 anos, porque o livro jâ tem algum 
tempo. Realmente, ele é um tradicional articulista e competente escritor nesse 
campo. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Perfeito. Agradeço, porque de 
qualquer forma ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Faz dezenas de anos que ele se 
ocupa desse problema. 

O SR. JOS€ RICHA (PMDB- PR) - De qualquer forma, desde me
nino leio artigos de Theophilo de Andrade escrevendo sobre cam e, a essa al
tura, ele jã era um renomado jornalista e uma renomada autoridade em aS
suntos cafeeiros. 

O artigo, publicado no Correio Braziliense do dia 21 de outubro, tem 
como título: "Morreu em Londres" e diz o seguinte, Sr. Presidente: 

Correio Braziliense, 21-10-80 

MORREU EM LONDRES 
Theophilo de Andrade 

"As agências telegráficas andaram parcas de notícias sobte o 
desenrolar da reunião da Organização Internacional do Café, reali
zada, recentemente, em Londres, que durou nada menos de dezesse
te dias, tendo terminado com uma sessão tumultuada, às cinco da 
manhã, quando o Sr. Alexandre Beltrão anunciou que se havia che
gado a um acordo. 

Para ele, que é secretãrio-geral da organização, foi um alrvio. 
Mas, para os países produtores, especialmente o Brasil, foi o que na 
República Velha se chamava de "acordo Camboim": uma parte 
leva tudo; e a outra, migalhas. Em Londres, o Brasil perdeu duas ve
zes: perdeu como país produtor em face dos consumidores, e perdeu 
na repartição das cotas, pois a nossa não corresponde à sua posição 
no mercado cafeeiro do mundo. 

Aquela deficiência de notícias fez a imprensa diária quase pas
sar por cima de assunto de tão alta relevância para o nosso País, de 
vez que somente atravês da imprensa hebdomadâria viemos a saber 

da linha geral do .. acordo" e dos detalhes. O Sr. Octávio Rainha, 
Presidente do IBC, teria declarado que "o acordo interessa ao Brasil 
porque o mercado de café entrou em uma fase de deterioração de 
preço extremamente séria". Foi como se dissesse: upizemos um 
acordo Camboim.." 

Aliás, no artigo intitulado "Cate Acordo e Cotas", já anuncia
ra eu que a situação seria bem dificil. Não contava com um entendi
mento final, tão distantes eram os pontos de vista das partes em dis
puta. Pudemos impor preços, no passado, quando· E:ramos ajudados 
pela situação estatfstica, decorrente da grande geada de 1975, e de 
outras pequenas, que se lhe seguiram. Mas, restabelecida a situação 
estatística, jâ não era mais possível pensar na manutenção de preços 
altos, acima do normal. E fora exatamente para enfrentar tal si
tuação que cometemos o erro, ou melhor, os países do Grupo de 
Bogotá cometeram o erro de criar a PANCAFf: para intervir nas 
Bolsas de Londres e Nova Iorque. 

~ que sempre perdemos diriheiros em tais manobras. Os países 
produtores de café podem fazer uma pôUtica de sustentação de 
preços, mas no mercado físico, nos países de origem, para reduzir as 
ofertas ao exterior. Mais do que isso, é imprudência. Quando a 
companhia foi fundada, adverti quanto à possibilidade de fracasso. 
E foi o que se verificou. Mal entrou ela a operar (dizem que com
prou mais de um milhão de sacas), o mercado mergulhou e a ten
dência E: cada vez mais depressiva. 

Depois de dezessete diâ.s de negociações, a que não faltaram in
tervenções diplomáticas, chegou-se a um entendimento sobre 
preços. Mas em bases muito baixas. O preço mfnimo ~deUS$ 1,20 
por libra-peso. Se o mercado baixar desta marca, então os países 
produtores passarão a reduzir as suas ofertas. Mas o preço mâximo 
ficou na pífia marca deUS$ 1,55, cotação a que os países produto
res se comprometem a vender o seu café. :1;: uma cotação miserável, 
já não digo em relação aos preços da alta, quando chegaram a USS 
3,00 mas em relação à oferta deUS$ 1,80, que os americanos chega
ram, outrora, a propor, e que foi recusada pelo Brasil e pelos outros 
países exportadores. 

Na questão dos preços, perderam todos os produtores que tive
ram de engolir, ademais, o desativamento da PANCAFI<, que passa 
para a história do café como um grande desastre. E, na questão das 
cotas, o Brasil perdeu em relação aos outros produtores. No ano 
corrente, estãvamos com uma meta, por nós mesmo estabelecida, de 
quinze milhões de sacos de sessenta quilos. Reclamei, repetidas ve
zes, contra aquela cifra, pois não corresponde à real posição do Bra
sil como produtor. J â não me refiro aos tempos em que tínhamos a 
hegemonia do nercado que perdemos, com a nossa política valoriza
da. No acordo, teoricamente em existência, a cota do Brasil era de 
dezoito milhões. 

Jã no início da atual sessão do Conselho da Organização Inter
nacional do Caie, o Sr. Arturo Jaramillo, eficiente representante da 
Colômbia, exigia p_ara o seu país uma cota relativa à. posição con
quistada em virtude da geada brasileira. Mas o que se tem de consi
derar não é a exportação em um período anormal, mas as possibili
dades reais de produção. Agora que a posição estatística voltou ao 
normal, a cota do Brasil, para os países consumidores membros do 
convênio, não poderia ser menor de dezoito milhões. Pois aceitamos 
uma cota de 14,5 milhões. Mesmo contando com a exportação para 
mercados fora do convênio, não aumentaremos muito. De sorte 
que, agora, aceitamos, por antecipação, reduzir a nossa oferta em 
beneficio dos outros produtores. ~a continuação da famosa polftica 
do "guarda-chuva". por outros meios. 

J;.sta derrota é maior do que a anterior, pois a primeira foi de 
todos· os produtores, em face dos consumidores; e esta última, em 
face dos produtores nossos concorrentes que impuseram o princípio 
da cota na base dos anos anormais, conseqtlentes à geada de 1975. 

O que o Brasil aceitou, em Londres, foi, destarte, um duplo "a
cordo Camboim", no sentido dado à expressão, muito usada nos 
te~p~s da República Velha." 

Ele analisa, inclusive, as condições, as circunstàncias em que houve acei
tação na desativação da PANCAFI<. 

Sr. Presidente, vejamos o que dizem outras autoridades no assunto. Eu me 
permito ler o que diz o competente, intrépido e corajoso jornalista J:Iélio Fer
nandes. 



7430 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACiONAL (~o II) Dezembro de 1980 

Hêlio Fernandes diz o seguinte: 

Em Londres, a delegação brasileira submeteu-se a todas as pres
sões americanas e acabou derrotada amplamente, conforme está es
crito na matéria do último número deBusine.ss Weúc, pâgina 47, n'? 20, 
deste mês. O título da matéria é: O precári> piam de qwtar ibs produtos 
de caje. E no texto, acompanhado de grâfico sobre a queda das co
tações de cate, Business Week informa, textualmente, que o Brasil e os 
demais produtores aceitaram as pressões dos Estados Unidos para 
mudanças no acordo mundial. 

Segundo, Business Week "os produtores saíram da reunião frus
trados porque não conseguiram nem preços, nem quotas que deseja
riam, pois os EUA pressionaram e acabaram impondo suas preten
sões de controlar o mercado." 

E depois, mais adiante, diz o jornalista Hélio Fernandes:-

"0 Brasil, conforme diz BusineM Wa*, cedeu a todas as pressões 
americanas em Londres e ainda concordou com a exigência prêvia da 
delegação dos EUA de desativar a PANCAFí, corretora dos países 
produtores da Amêrica Latina, criada por inspiração brasileira e que 
estava, mal ou bem, funcionando em favor da estabiJização dos 
preços do cafê. A PANCAF.E:, vigorosamente defendidã (e com toda 
razão) anteriormente pelo próprio Rainha, acabou tristemente em 
Londres, mas jâ havia morrido naturalmente em Washington, quan
do Rainha acertou os ponteiros com o Departamento do Estado." 

Sr. Presidente, paralelamente, a este tríPlice desasire, especialmente do 
Brasil, na reunião de Londres, é preciso que se mencione um outro fato que es
tá ocorrendo aqui no Brasil: os tão famigeradas negócios especiais. Esses negó
cios especiais, Sr. Presidente, não hã como serem justificados. Por que negócios 
especiais especialmente continuando depois que o Brasil acabou concordando 
com todos os termos do acordo de Londres? 

Ora, se o acordo de Londres já estipula as cotas para cada país, se o acor
do de Londres já estabelece preços mínimos e mâximos,_eu pergunto: "Para 
que continuarmos fazendo negócios especiais?" 

O Brasil tem feito, nestes últimos meses, descontos que estão situados no 
patamar de 127 dólares e 80 centavos, por saca. Quer dizer, nesses negócios es
peciais a autarquia cafeeira tem feito descontos que começam com 127 dólares 
e 80 centavos. 

Ora, quando o próprio confisco cambial estã em torno hoje de 122 dóla
res em cada saca, o que estâ acontecendo conosco? Nós estamos _tendo um pre
juízo cambial de 5 dólares e 80 centavos por cada saco de cate exportado. 

Sr. Presidente, todos se lembram quando no ano passado aqui esteve, no 
Senado, o Ministro CamHo Penna, e eu me lembro de que fui um dos interpe
lantes de S. Ex'. Quando eu indaguei das razões que levam o Governo não só a 
manter o confisco cambial mas, a sistematicamente elevar a quantia confiscada 
em cada saca de cafê, S. Ex' me respondeu situado daquela tribuna que o con
fisco cambial ou cota de contribuição- como eufemisticamente ele preferiu o 
tempo todo chamar- era uma necessidade, uma necessidade em r3zão da sus
tentação do preço internacional. 

O próprio Governo ao longo desses anos tem dito que o dia em que o Go
verno concordar com os produtores de cafê e eliminar o confisco cambial, alêm 
do preço cair, esta queda serâ motivada sob a ótica do GOVernO Pela transfe
rência daquilo que hoje o Governo tinha dos produtores para os consumido
res. Sempre. E o próprio Ministro aqui corififmou que se eliminassem os con
fiscos, os produtores iriain se encarregar de transferir para os consumidores es
tes dólares que o Governo brasileiro confisca da lavoura. Sr. Presidente, entre
tanto, decorridos alguns meses o que estâ aqui agora sendo de-':J1onstrado? Que 
o Brasil continua confiscando os produtOres e ê o próprio Governo brasileiro 
que transfere m"ais do que os -122 dólares, p-orque estâ transferido mais do que 
127 dólares em cada saca de cafê comprado pelos nossos tradicionais merca
dos. 

Então, ond6-é que hã Coerência? Onde hã sustentação numa tese como es-
ta? 

Continuo, Sr. Presidente, a propósito ainda dos negócio~ especiais. Vou 
ler o que diz o corajoso jornalista Hélio Fernandes. Diz ele o seguinte: 

A administração atual do IBC que Oferece descontos -hoje no pa
tamar deUS$ 127,80 por saca (isso mesmo: 127 dólares por saca) aos 
importadores quando o confisco cambial estâ fixado atualmente em 
US$ 122. A diferença de USS 5,80 por saca ê o prejuízo cambial do 
País no momento. 

Este fato, acoplado à derrota da delegação brasileira na reunião 
da Organização Internacional do Café (OJC), em Londres, quando 
cedemos às pressões dos países importadores, liderados pelos EUA e 
Alemanha, anula as pretensões brasileiras de exportar três bilhões de 

dólares este ano, meta prevista pelos ministros do Planejamento e da 
Indústria e do Comércio. Na verdade, a vitória do Brasil em Londres, 
como tem sido apresentada por porta-vozes do IBC, foi,-na opinião 
de todos os exportadores brasileiros, a mais fragorosa derrota que já 
sofremos nessas reuniões da OIC. Em outros tempos, a delegação 
brasileira, pressionada pelos americanos e por agentes da General 
Foods e outros grandes importadores, abandonou as reuniões, dei
xando que a OIC fosse praticamente desativada. 

Mas desta vez houve real intenção da delegação brasileira, presi
dida pelo embaixador Octavio Rainha Neves, de fazer o acordo de 
qualquer maneira. 

E ainda prosSegue, Sr. Presidente: 

Não hã, assim, como sustentar a posição de euforia e quase ufa
nismo com que a delegação brasileira à OJC desembarcou no Brasil, 
afirmando ter sido "obtida uma grande vitória do Brasil em Lon
dres", quando ocorreu exatamente o oposto: nunca houve, nas reu
niões da OIC, uma derrota mais contundente do que essa. O Brasil 
entregou a PAN~ e abriu mão de 3 milhões e 300 mil sacas de sua 
quota internacional de exportação; entregou tambêm a quota global 
o que leva à queda de preços; entregou igualmente o preço mínimo 
do café no mercado internacional, que passou a USS 1,15 quando 
nosso pedido era de USS 1,40 a libra-peso. O que haveria mais para 
ser entregue? 

Pergunta Hêlio Fernan_des: 

A bandeira nacional hasteada na embaixada do Brasil em Green 
Street? 

Só faltou entregarem isto. 
E continua: 

(Por muito menos, apenas por falar, o padre vito foi expulso do 
Br~sil). Em Londres ainda, o Presidente do IBC revelou à imprensa 
que, ao chegar ao Brasil, renovaria os contratos especiais 'com os im
portadores de cate. Ora, se existe uma quota global e uma quota bra
sileira de exportação; e se não devemos ultrapassar essa quota sob 
pena de punição pela OIC, caberia fazer exatamente o contrário, se
gundo os têcnicos do cafê: cancelar os contratos especiais, hoje dano
sos aos interesses do País e estabelecer quotas de exportação para 
cada firma exportadora brasileria. 

Mas, Sr. Presidente, continua ainda o jornalista Hélio Fernandes, quando 
diz, aqui, o seguinte: 

O inacreditável, neste assunto de alto interesse para a economia 
do País, é que com essa política de contratos especiais e com a parali
sação de vendas durante vários meses de 79, e ainda neste ano, o atual 
Presidente do IBC conseguiu simplesmente perder para o seu ante~ 
cessar Camilo Calazans, tido no mercado cafeeiro como um dos mais 
desastrados presidentes que o JBC jâ teve e formalmente considerado 
um incompetente em matéria de café. 

Quer dizer, até mais desastrado que todos os presidentes o atual presiden
te consegiu ser. 

Diz ainda: 

"O JBC, no ano passado, verideu cafê atraVés de contratos espe
ciais de fornecimento às multinacionais e firmas estrangeiras especial
mente selecionadas pelo Presidente do IBC, quase sempre prejudi
cando empresas verdadeiramente nacionais, como a ''Tristão, a In
tercontinental e a Unicafé" que atê hoje processam o JBC para garan
tir fornecimento de café com os mesmos descontos dados às multina
cionais. Deduz-se que se não fossem os contratos especiais, com des
contos acima do confisco cambial, a participação do Brasil no merca
do serâ bem menor, teria caído para menos de dez por cento no ano 
passado, quando (é incrível) a participação do Brasil jã foi de 44,92%, 
em 1953 (para citar um ano longínquo), e de 39,9Jb, em 1963. A in
competência vem de longe, ê claro, mas não se pode escamotear o 
fato de que, neste último ano, o IBC conseguiu bater seus próprios 
recordes em matéria de incompetência no trato de assunto funda
mental para a economia nacional, como é o café. 

Sr. Presidente, eu não poderia encerrar estas minhas considerações a res
peito desse tríplice desastre acontecido em Londres hã pouco mais de um mês 
sem fazer uma referência que acho caber, neste instante, quando analiso um se
to r apenas da economia brasileira, que é o cafê. E este registro é o de que a 
política atualmente seguida pela autarquia, em nome do Governo, não tem 
como ser dissociada do reg1me político autoritário imperando no Brasil. Não 
hâ como. Sr. Presidente! Porque se houvesse democracia, se houvesse um mo-
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delo político aberto à participação e ao debate de toda a sociedade brasileira, 
eu tenho absoluta certeza de que isso que está ocorrendo com o café e - por 
que não dizer?- com quase todos os setores da economia brasileira não esta
ria acontecendo porque, evidentemente, se estas coisas acontecem ê porque as 
medidas adotadas pelo Governo são através de pacotes e são colocadas em exe
cução por imposição do regime. Fossem outras aS circunstâncias, fosse aberto e 
democrático o regime brasileiro, e não estaríamos amargando prejuízos incrí
veis como temos amargado no café e em tantos outros setores. Quando aqui 
protestava contra o envio de tropas para deter o movimento justo dos suinocul
tores, já tive a oportunidade de fazer referência que, alêm de ser um gesto des
necessário de demonstração de força, iria ter repercussões no plano econômi
co. Por quê? Porque o setor em si vai ser desestimulado, e o que ê pior, vamos 
ver no futuro o que vai acontecer com a próxima safra de feijão, quando o Su
doeste do Paraná, com relação à safra das secas, vai ser o abastecedor de cerca 
de 25'% do total consumido no Brasil. E exatamente quem produz feijão são os 
pequenos produtores que também criam suínos. E o desestimulo agora essa se
mana, verificado contra os suinocultores, vai ter, seu desdobramento com uma 
redução brutal no plantio do feijão e haverâ, conseqUentemente, de prolongar 
a crise do abastecimento nacional. 

O Sr. Paulo Brossard(PMDB -RS)- Permite V. Ex• um aparte? (Assen· 
timento do orador.) Só queria dizer mais uma vez que, quando V. Ex• faz essas 
advertências acerca do problema cafeeiro, fico particularmente impressionado, 
porque ainda não me esqueci do discurso que ouvi na Câmara dos Deputados. 
São passadoS mais de 10 anos, quando lá V. Ex' se ocupou do assunto, e, por 
mais incríveis- que me- pareCessem as suas advertências; porque me pareciam 
realmente inacreditâveis, por incrível que pareça elas se confirmaram .. 

O SR.JOSI!: RICHA (I'!'.IDB- I'R)- Eu agradeço o depoimento de V. 
Ex• 

Sr. Presidente, para encerrar, eu diria, vamos abrir, com urgência, o nosso 
regime, vamos passar a pratiéar uma autêntica e verdadeira e integral democra
cia. E veja V. Ex' e há de testemunhar, muito pr6ximamente, a atual geração 
mesmo, que os problemas do Brasil hão de ser resolvidos, porque potencial 
para isso o Brasil tem, mas o que não pode ê continuar fazendo do povo o ob
jeto do seu desenvolvimento, quando o povo tem que ser agente desse desen~ 
volvimento, e para ser agente ê preciso participar. Vamos,··Sr. Presidente, criar 
os canais de participação, vamos implantar, urgentemente a democracia, antes 
que seja tarde demais. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Mui to bem l) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Achando-se na tribuna de honra 
da Casa o eminenre-estádista continental, o ex-Presidente Rafael Caldera, da 
Venezuela, concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro para 
saudá~lo. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa 
sente-se neste momento honrada com a presença de uma das grandes figuras 
da política mundial, de um dos grandes cidadãos da América Latina: Rafael 
Caldera- ex-Presidente da Venezuela. Hoje, S. ex• vem a Brasflia a convite 
da Universidade de Brasília, para encerrar o curso de especialização sobre a 
América Latina. 

Rafael Cal dera, na sua vida, é o exemplo de dediciição a essas duas gran
des causas da democracia- a liberdade e ajustiça. Foi um dos heróis dare
sistência cb1;1tra a ditadura do seu país. Preso, houve uma circiunstância na 
sua vida que merece registro: realizava-se em São Paulo um Congresso Inter
nacional da Democracia Cristã, e Rafael Caldera não pôde comparecer, por
que à última hora foi preso pela ditadura, impedido de sair do seu país. E o 
Congresso se abriu com a Presidência conferida à Rafael Caldera; na Presi
dência, a cadeira vazia e a bandeira da Venezuela simbolizando a luta pela de. 
mocracia. 

Deposto o ditador, Rafael Caldera foi um dos artífices da redemocrati
zação de seu pais. Trabalhou incançavelmente, e foi o autor de uma iniciativa 
de significação histórica, um pacto entre todas as forças democráticas que 
disputavam as eleições, o chamado Acordo do Ponto Fixo. Por este acordo, 
os vãrios partidos se dispunham a manter uma elevada campanha politica, a 
respeitar os resultados das eleições e a colaborar no Governo qt.i.e fosse o ven
cedor, pela vontade popular. Foi pela persistência e pela fidelidade desse 
acordo que a Venezuela superou a fase de transição. Derrotado nas eleições, 
Caldeira e seu partido apoiaram o partido vencedor, e quantas foram as soli
citações para que ele rompesse o acordo, passasse para oposição, e deixasse o 
governante eleito pelo povo sozinho! Mas ele, com o sacrificio de seu partido, 
colocou acima do interesse partidário o interesse da Nação e a causa da de
mocracia. (Palmas.)~ 

Rafael Caldera ê, assim, um exemplo daquilo que representa a aspiração 
de toda a América Latina. Foi eleito Presidente da República, e o seu Gover-

no foi marcado pela fidelidade à liberdade, à democracia, mas, acima de tu
do, pela sua preocupação pela justiça em todos os planos. 

No plano interno, Professor de Direito do Trabalho, estabeleceu um có
digo, uma lei básica das relações de trabalho que constitui um exemplo para a 
justiça nas relações entre o capital e o trabalho. 

Lutou tambêm, na mesma perspectiva histórica de uma solução de jus
tiça, pela integração da América Latina. Proferiu aqui no Congresso Nacio~ 
nal, na Reunião Interparlamentar, em 1964 ou 1965, uma conferência que 
marcou aquele certame, onde dizia ele: "Brasilia é uma tribuna onde se pode 
falar à América Latina". E falou desta integração pela qual tanto tem lutado. 
Mas, ao lado da luta pela integração da Amêrica Latina, Rafael Caldera tem 
procurado levar esta noção de justiça que ele cultiva com tanta coragem, com 
tanta objetividade e com tanta profundidade para as relações internacionais. 
E hoje o seu tema na Universidade de Brasflia, onde irâ proferir o discurso e a 
conferência de encerramento do curso, serã precisamente sobre a justiça nas 
relações internacionais. 

O Sr. Aloysio Cha>es (PDS - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP) - Pois não. 

o Sr. Aloysio Chaves (PDS PA)- Senador Franco Montoro, em nome 
do PDS e da Maioria desta Casa, desejamos nos associar à manifestação que 
V. Ex' faz em homenagem ao eminente Professor Rafael Caldera, poHtico ex
cepcional, idealista do mais alto quilate, que honrou a Cátedra da Universi
dade Central de Caracas e tantas outras neste continente e fora dele, em cur
sos extraordinários ou como conferencista excepcional. O Professor Rafael 
Caldera se inclui numa constelação de extraordinários especialistas do Direi
to do Trabalho, neste Continente, como Mârio de La Cueva, no M~xico, 
Mãrio Tissembaum e Guilherme Cabanellos, na Argentina, e entre nós, 
como Caesarino Júnior, como Arnaldo Sussekind, Mozart Victor Russoma
no e tantos outros que transformam os centros de estudos do nosso Continen
te, no ramo de Direito do Trabalho, em um dos mais importantes do Mundo. 
t uma honra, realmente, para o Senado, receber a visita do ex~ Presidente Ra
fael Cal dera. Em nome da maioria, associamo-nos com satisfação à manifes
tação de V. Ex•, para exaltâ-lo como homem da América, como um jurista, 
como um politico, como um democrata das mais excelsas virtudes, que, visi
tando o Senado Federal e o Brasil, honra a todos nós com a sua presença. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Agradeço a V. Ex•, e o 
apoio da Maioria desta Casa, à figura do nosso ilustre visitante. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ouço o aparte do Se· 
nadar Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Não precisaria dizer que V. Ex• 
interpreta o pensamento da Oposição, e, depois de ouvir o aparte do nobre 
Senador Aloysio Chaves, creio que fala em nome da Casa. Nem haveria ne
cessidade que esse mandato fosse explicito, porque é tão eminente a persona
lidade do visitante que o Senador que ocupasse a tribuna, fosse V. Ex•, fosse 
outro, poderia falar em nome do Senado. Mas, felizmente, foi V. Ex•, que tem 
todos os títulos para bem falar, não apenas com a inteligência, mas também 
com o coração, saudando o visitante ilustre. Eu me congratulo com a visita 
que o Senado recebe, hoje. Mas, digo mais: felicitando a Universidade de 
Brasília, que tomou a iniciativa de convidâ-lo para proferir conferência na 
sua sede, eu me congratulo com o nosso País, pela visita que recebe neste mo
mento, daquele que foi o primeiro mandatârio da grande nação venezuelana. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, Maioria e MiQoria, acima das divisões partidárias, unem-se para ho
menagear este homem que ê, para nós, um símbolo e um exemplo. Ele foi o 
Presidente da Comissão de Constituição, na Constituinte venezuelana. Foi o 
principal elaborador daquele texto, e hoje ele oferece à Biblioteca do Senado 
seis exemplares de uma obra intitulada "Estudios Sobre La Constitución de 
Venezuela", editada pela Universidade Central da Venezuela e dedicada a 
Rafael Cal dera, pela importância fundamental desempenhada por ele na obra 
de normalização da vida pública no seu país. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP)- Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex' 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Franco Montoro, conhe· 
cio ilustre homenageado, em Caracas, em 1969, por Ocasião de um Congres~ 
so da Inter-American Bar Association - Associação Interamericana de Ad
vogados. E foi um dos mais organizados. Ele, Presidente da República, con-
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cedeu todos os favores para que o Congresso alcançasse positivos resultados. 
E depois, em palácio, recebeu os advogados da América, num convívio extre
mamente cordial. Ontem à noite, aqui em Brasília, numa recepção na Embai~ 
xada da Argentina, oferecida pelo ilustre Embaixador Fredy Arocha, tam~ 
bém presente nesta Casa, tive oportunidade de conhecê-lo mais de perto. E 
encantei-me com a versatilidade de sua cultura, inclusive nos depoimentos 
sobre Andrés Bello, um dos maiores juristas da Amêrica Latina, nascido na 
Venezuela, que foi o grande civilista, o grande codificad,or do Direito Civil no 
Chile. E creio que o ilustre homenageado estã em condições, não apenas de 
continuar essas pregações democráticas na América Latina, mas, com todo o 
potencial para voltar a exercer a primeira magistratura do seu país. Professor 
digno, advogado, político em cuja imagem muitos dos governantes atuais de~ 
veriam mirar-se. Serviu ao país sem violentar a democracia, embora 
corrigindo-lhe os excessos como eu vi, inclusive, nas ruas; nas lutas na época 
em que greves se levantavam internacionalmente, para comprometer as bases 
do governo. 

O SR. FRANCO MONTORO (l'MDB- SI')- Agradeço o aparte de 
V. Ex• e não posso fugir à tentação de aci'escentar um dado lembrado no 
aparte de V. Ex• A Venezuela era o país que mais sofria os efeitos das guerri
lhas urbanas. Eleito Presidente da República, S. Ex• tomou uma atitude his
tórica: concedeu anistia àqueles que, até então, haviam trabalhado e lutado 
nas guerrilhas, com uma condição: a de que, deixando a luta clandestina, se 
filiassem aos partidos. E abriu-se a Venezuela para a filiação e organização de 
todos os partidos, para que, através de partidos organizados, viessem a lutar 
por aqueles ideias que pregavam na clandestinidade. Terminaram~se as guer
rilhas, a Venezuela enveredou por um caminho democrâtico. O seu sucessor 
entregou o GovefriO--ao -seu ã.Ovefsãrio eleito nas urnas e, agora, o seu suces~ 
sor entregou a um companheiro do Rafael Caldera a Presidência da Venezue~ 
la, num pleito eminentemente democrâtico. 

Estâ aqui, Srs. Senadores, um exemplo da verdadeira luta pela democra
cia e pela liberdade na América Latina. Esse objetivo só serã atingido pela in
tegração, pela união de todos os países nessa grande comunidade que repre
sentava o sonho de Simon Bolívar, encarnado, hoje, nUm dos seus grandes se
guidores, o Presidente Caldera. 

Presidente Cal dera, em nome dO Senado e em nome do Brasil, prestamos 
esta homenagem a quem tanto deu por esta causa, que não é apenas de um 
país, não é apenas de alguns honiens, é de toda a Humanidade, neste gesto 
fraterno, que quer fazer de nossas Pátrias e do nosso Continente, não um po
der bélico capaz de escravizar ou dominar outros continentes, mas, uma gran
de família em que todos se tratem como irmãos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SI') -Com prazer, ouço o 
aparte de V. Ex• -

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Franco Montara, ao se de
frontar o Senado do nosso País com a figura insigne do ex-Presidente Calde
ra, da Venezuela, desejo recordar ao Senado, relampejantemente, um episó
dio que me sacudiu a alma, certa tarde, em Paris. Passando pelo Arco do 
Triunfo, entre os muitos Generais de Napoleão que haviam servido ao grande 
corso e à França, encontrei, entre os nomes inscritos naquele monumento, 
que a Humanidade toda admira, o nome de Miranda, o único sul-americano, 
venezuelano como ele, que se inscreveu no Arco do Triunfo que a França ofe
receu aos seus heróis. Hoje, aqui estã o Presidente Caldera, mais alto e maior 
do que a Cordilheira dos Andes, homem das Américas, homem do mundo, ci
dadão eminente da democracia que luta por esses princípios, neste mundo 
convulsionado de hoje, a quem peço_ licença a V. Ex• para, simbolicamente, 
pela primeira vez nesta Casa, ao lado do nosso pavilhão, hastear o pavilhão 
da Venezuela que S. Ex'- honrou, dignificou e serviu brilhantemente. 

O SR. FRANCO MONTORO (l'MDB- SI')- Agradeço a solidarie
dade e a complementação brilhante de V. Ex• 

E concluo, Sr. Presidente, salientando que junto a Rafael Caldera, 
encontra-se na tribuna de honra o Embaixador d~ Venezuela, que tão gran
des serviços vem prestando à sua terra, a sua pátria e ao Brasil, nesta obra de 
aproximação. Que a presença ·de Rafael Caldera neste SenadO e do Embaixa
dor da Venezuela marque urna etapa nessa aproximação entre todos os países 
da América Latina. --

Como afirmávamos hã pouco, com o sentido cristão, fraterno e huma· 
nista dessa aproximação, concluo dizendo que neste momento, com este mes~ 
mo espírito de fraternidade, abraçamos Rafael Caldera e, nele_, a pátria vene
zuelana e a futura América Latina integrada, democrática e livre. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - E com satisfação que a Mesa se 
solidariza às manifestações expressas não apenas pelo nobre Senador Franco 

Montara, mas também pelos demais Senadores que o apartearam. O que 
mostra qt;te nós aqui, neste momento, não recebemos apenas o ex-Presidente 
da Venezuela, daquela nação tão amiga do Brasil, mas recebemos também o 
escritor, o jurista, o estadista, o homem cujo nome ultrapassou as fronteirã.s 
do seu país como uma afirmação de idealismo em favor do Direito e da De~ 
mocracia. 

Atendendo ao desejo da Casa, vou suspender a sessão para que os Srs: 
Senadores possam cumprimentar o eminente visitante, 

(Suspensa às 15_h 36m.). a sessão é reaberta às 15h 45. 

O SR. !'RESIDENTE (Nilo Coelho) - Estã reaberta a sessão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma brev:e 

comunicação. 
o SR. DIRCEU CARDOSO (ES.l'ara uma breve comunicação. Sem re· 

visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, assistimos, hoje, no salão 
nõbre do Ministério da Justiça, a instalação e posse do Coriselho Federal 
Contra_ os Entorpecentes, em que tomaram parte ilustres brasileiros, sob a 
presidência do insigne Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel. 

Ali, Sr. Presidente, ouvimos dois discursos memorâveis: o discurso do 
Presidente do Conselho, Dr. Arthur Pereira de Castilho Neto, cujo texto to
mei a liberdade de trazer, para transcrevê-lo nos Anais do Senado Federal, 
como lido por mim, nesta homenagem, Sr. Presidente, e o outro um discurso 
magnífico e explanador das atividades e das lutas do Ministério da Justiça, 
em vários setores, a fim de que se arme o Estado contra a criminalidade, con
tra os entorpecentes, contra os psicotrópicos. 

Assim, Sr.-Presidente, eu peço a V. Ex• que considere como lido o discur
so proferido pelo Presidente do Conselho Federal, na luta contra _os entorpe· 
centes, uma página magnífica, em que retraça toda a política do Ministério da 
Justiça e do Governo na luta contra os entorpecentes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU CAR· 

DOSO EM SEU DISCURSO: 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Podemos afirinar, sem exagero de retórica, que vivemos as duas últimas 
décadas de um século de crise: as duas guerras mundiais, a ameaça de um 
conflito nuclear de proporções inconti'olâveis, o acelerado desenvolvimento 
tecnológico, o acentuado crescimento demográfico, a injusta distribuição de 
renda, a crise religiosa e a desestruturação familiar influem sobre o comporta
mento do homem de hoje, tornando~o solitário, competitivo, agressivo e inse-. 
guro. 

Há os que resistem. Mas há os que desafortunadamente capitulam e es
colhem um ou outro tipo de fuga: o álcool ou os tóxicos. 

Q__abuso de drogas é um fenômeno antigo mas só apresentou as carac
terísticas de epidemia a partir do final do século XIX. Não se tem notícia pre
cisa acerca da descoberta das toxicomanias, mas é certo que a cannabis indicçz 
foi introduzida há muitos anos atrás, no Oriente Médio onde foi largamente 
consumida. Nas guerras religiosas, os chefes muçulmanos recrutavam merce
nários e os supriam previamente de haxixe, para torná-los excessivamente 
agressivos nas emboscadas contra os cruzados cristãos. 

Nas duas últimas décadas do século passado, introduziu-se no bairro de 
Montmartre, em Paris; o hábito de beber absinto, mistura de haxixe e de vi
nho, que Verlaine, Baudelaire, Manet e Von Gogh usaram sob a errónea im
pressão de facilitar a criatividade, mas que de fato lhes truncou e destruiu as 
vidas. Maupassant freqüentemente embriagava-se com álcool e ~ter, tendo 
com isso apressado o curso da paralisia ger-al que o levou à morte, em estado 
avançado de demência. Também difundiu-se nessa época o consumo dos 
opiãceos, sendo bastante conhecidas as casas de ópio exploradas pelos gangs
lers americanos na época da lei seca. 

Nos últimos cinqüenta anos, dois fatores contribuíram para provocar 
um aumento considerável de incidência em drogas_: o desenvolvimento da in
dústria farmacêutica e o movimento de contestação da juventude. 

O primeíro deles, O-desenvolvimento da indústria farmacêutica, fez cir
cular, no mercado, grande quantidade de medicamentos e substâncias psicoa
tivas que, mal utilizadas, provocam a dependência medicamentosa. O segun
do: a contestação beatnik ou hippy. divulgou pelo mundo a filosofia da liber
dade total, sem censura, sem freios, que propagou a experiência do uso de 
drogas. 

Em nosso país, ocorre um desmesurado aumento de tráfico e uso indevi
do de drogas que duplicam e, às vezes, até triplicam a cada ano que passa. 
Tem~se verificado, ainda, uma diminuição--na idade da iniciação, havendo 
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notfcia de ocor~ncias de casos de nove c sete anos de idade. O quadro é, pois, 
bastS;nte grave e exige das autoridades governamentais rapidez no sentido de 
aperfeiçoar seus mecanismos de controle e de ampliar seu campo de atuação. 

t;: de indiscutível consenso no mundo de hoje que o combate do trâfico c 
do uso indevido de drogas exige uma atuação diversificada, de amplo espec
tro. Fundamentada na prevenção e fiscalização, na repressão de entorpecen
tes e na cooperação internacional. 

A prevenção compreende a prevenção educativa c o tratamento e a recu
perq.@o do dependente. A prevenção educativa tem como finalidade evitar a 
incidlncia em drogas, ~rovocando a reflexão sobre seus maleflcios atrav~ de 
mecanismos que permitem formar comportamentos conscientes e adotar con
dutas permanentes. 

N-um é prevista a implantação de dois grandes programas nesse campo 
de prevenção educa~iva: o programa de esclarecimento da -opinião pública e o 
programa educativo para alunos do 1• e 2• Graus. O primeiro deles se destina 
a sensibilizar a opinião' pública em geral, através da utilização excessivamente 
cautelosa dos meios de comuni~ção. 

O outro se propõe a fornecer aos alunos do lt e 2\) Graus ensinamentos 
científicos sobre os efeitos das substâncias entorpecentes ou assemelhadas no 
comportamento do individuo e sobre os riscos que esses efeitos provocam. 

O tratamento e a recuperação de dependentes visam, basicamente, evitar 
a reincidência, reduzindo ao mínimo possível as conseqUencias adversas pro
vocadas pelo uso indevido de drogas. Desenvolve·se em duas faixas: a do tra
tamento médico, em que se procura remover os problemas psíquicos que pro
vocaram a dependência, e a da assistência social, cm que se objetiva oferecet: 
ao paciente condições de reingresso à sociedade. A curto c médio prazos, o 
Conselho Federal de Entorpecentes poderã elaborar normas·padrão de trata
mento e recuperação que deverão ser observadas pela rede de saúde pública e 
particular, e cuja fiscalização deverã ser enttegue aos 6rg'ãos de controle sani
tário. Por outro lado, o Conselho deverá coordenar a execução de programas 
de adaptação de unidades hospitalares ou mesmo de construção de estabeleci
mentos próprios para tratamento e recuperação de dependentes. 

A fiscalização sanitária busca proibir ou controlar a produção, a distri
buição e a comercialização de entorpecentes ou substâl)cias que determinem 
dependência fisica ou psíquica. O crit6rio utilizado é o da verificação da utili
dade e dos riscos. Se o medicamento for substituível-e apresentar grandes ris
cos deve ser proscrito. Se o medicamento propiciar consideráveis beneflcios, 
deve ser controlado, através das exigências de receituários oficiais, ou de re
ceita comum retida, de controle de estoques c de livros de registras de merca
dorias. Nessa ârea o Conselho estudará a possibilidade de integrar-se ao pro
jeto de aperfeiçoamento dos sistemas de controle de medicamentos cm exe
cução na Fundação Oswaldo Cruz e no Ministério da Saúde, inclusive esti
mulando as pesquisas científicas. 

A repressão consiste basicamente em fazer aplicar, a todo aquele que tra
fica ou consome, penas aflitivas de maior ou menor intensidade. O Brasil 
adotou ainda recCntemente uma nova postura punitiva ao distinguir o tráfico, 
ao qual se aplica a pena de reclusão de três a quinze anos, do uso, punido com 
detenção de dois a seis meses, com direito ao sursis. A exigência de maior ra~ 
pidez e eficiência da justiça impõe a execução de projetas de treinamento de 
recursos humanos dos organismos policiais e a implantação de juízos esta
duais especializados onde não se acumulem os processos criminais comuns e 
onde a sentença possa ser prolatada e executada em menor espaço de tempo. 

Finalmente, é indispensâvel existir uma cooperação recíproca entre os 
Estados-membros da comunidade internacional, porque de nada adianta a 
eficiência do controle interno, se o país com que se dividam as fronteiras ou 
com que se mantenham quaisquer outras relações, nã~ coopere dentro de sua 
faixa de soberania. Os instrumentos de cooperação sãO os acordos c tratados 
internacionais, a fiscalização de fronteiras, portos c aeroportos, e o intercâm
bio de informações técnicas, de dados estatísticos, que possibilitam uma ação 
conjunta a nível internacional. O Brasil assinou e ratificou a Co_nvenção de 
Genebra, de 1936, a Convenção Única de Nova Iorque, de 1961, a Con
venção de Viena, de 1971, o Acordo Sul-Americano e outros convênios bila.
teraios de assistência recíproca com a Bolívia, com a Venezuela e com o Peru, 
c que deverão ser objeto de detido exame para a ultimação de providencias 

_ ncccssârias à sua efetiva execução. 
I . 

Juntamente com a execução dos projetas aqui delineados, scrâ realizado 
um diagnóstico geral do problema de drOgas no país, com o apoio da Organi· 
zação das Nações Unidas, que colocou sua consultaria têcnica à disposição 
do Conselho, como resposta concreta aos entendimentos iniciais mantidos re
centemente com Sua Excelência o Senhor Ministro da Justiça. 

Esse diagnóstico posSibilitarâ reavaliar as ações já iniciadas e elaborar 
um plano plurianual de combate ao tráfico e uso indevido de drogas. 

Os recursos financeiros para sustentar os projetas na área de cntorpecen~ 
tes serão obtidos JUnto ao ConselhÓ de Desenvolvimento Social e junto às en
tidades internacionais, atravês dos órgãOs especializados da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República. 

Assim, a luta contra drogas abrange educação, saúde, assistência social, 
fiscalização sanitária, repressão, fiscalização aduaneira e cooperação interna
cidnal. Vârios setores entregues a várias repartições e a vários níveis de poder. 

Atê hoje essas âreas atuaram informalmente sem o necessâsrio planeja
mento, sem a desejâsvel coordenação, sem a indispensâ vel harmonia, o que 
prejudicava, e muito, a eficácia dos resultados. 

Daí por que era inadiável, dentro da gravidade do quadro do tráfico ilíci
to e uso indevido de drogas, o estabelecimento de um mecanismo que agluti
nasse, sob um só comando, e sob uma só política, todos os órgãos e entidades 
que estivessem envolvidos na prevenção, fiscalização e repressão de entorpe
centes. Esse mecanisdmo ê o sistema nacional hoje implantado, que tem, 
como órgão central o Conselho Federal de Entorpecentes, seu núcleo, c como 

·artérias de comunicação os demais órgãos que o compõem e que jâ têm seus 
representantes no conselho: a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, a Divisão de Entorpecentes do Departamento de Polícia 
Federal, o Conselho Federal de Educação, a Secretaria da Receita Federal, o 
INAMPS, aLBA e a FUNABEM. Esses órgãos, através de seus respectivos 
subsistemas, delegarão a execução dessas diretrizes, programas e projetas aos 
órgãos correspondentes dos Estados e Municípios. 

A instalação do Conselho Federal de Entorpecentes e a implantação do 
sistema nacional fazem virar uma pâgina da história do combate ao abuso de 
drogas no Brasil: porque organiza-se a infra-estrutura administrativa e por

. que aparelha-se convenientemente o poder público para atingir melhor efi
ciência. 

Estamos conscientes de que a realidade nos apresentará dificuldades e 
obstáculos. 

Mas o que nos aniina e fortalece é constatar que muito jâ fizeram, apesar 
de toda a sorte de dificuldades administrativas e de deficiências de recursos, a 
Comissão Nacional e as Comissões Estaduais de Fiscalização de Entorpeccn .. 
tes, o Conselho de Prevenção Antitóxicos, a Câmara Técnica de Entorpecen .. 
tes Tóxicos, o antigo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmá· 

~
.a -hoje Divisão de Medicamentos -, a Divisão de Entorpecentes do efi· 
ente Departamento de Polícia Federal, que nos transmitiram Uil_llegado de 
alizações de inestimável importância para a etapa que ora iniciamos. 

O que nos anima e fortalece é a colaboração ilustre dos membros do 
Conselho,, homens com grande passado no campo do combate às drogas. 

O qli'e nos anima e fortalece é, sobretudo, o firme apoio deste grande ho
ll!em público, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Justiça, que, em boa hora, com sua notável sensibilidade c elevado sentido 
público, avaliou a gravidade do problema. A ele tributamos nossas homena .. 
gens e nosso profundo reconhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (PDS- MT. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na semana de gua
tro a oito de novembro último visitei, em companhia do meu 1 \)Suplente, Se· 
vador Valdon Varjão, os Municfpios do Vale do Araguaia, no Estado de 
Mats> Grosso. 

Para fazê-lo, percorreu-se estrada de terra, andou-se de pequeno avião e 
'atê de minúsculos barcos, no portentoso e belo Rio Araguaia. A primeira vi
.sita foi à Capital da região, a próspera, progressista e bela cidade de Barra do 
Garças, para onde convergem os produtos dos Municípios hâ poucos anos 
gerados, aliâs, todos na área do Município de Barra do Garças, num passado 
próximo, o maior Município do Mundo em extensão territorial. 

Depois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estivemos em Nova Chavantina, 
às margens do belo e misterioso Rio das Mortes, atualmente cidade e Municf .. 
pio com grande produção de arroz e residência de centenas de sulistas e que 
vulgarmente são chamados, genericamente, de gaúchos. 
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Visitau.se, tambêm, Água Boa, Canarana, CaScalheira, Distrito de Ca
narana, mas que tem tudo para conseguir a sua autonomia o mais breve 
possível. Também tivemos cantata com os habitantes de São Felix do Ara
guaia, pitoresca Cidade à margem do Araguaia, em frente da gigantesca Ilha 
do Bananal (a maior ilha fluvial do Mundo) e também nos encontramos em 
Luciara e Santa Terezinha, cidades e Municípios localizados todos às mar
gens do Rio Araguaia. 

Quando, por terra, percorríamos a regiãot.Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
jâ em parte o fizemos debaixo de chuvas. 

O Estado de S. Paulo, logo depois da minha viagem, numa reportagem 
intitulada "Chuvas, seis meses de pavor para a Amazônia", escrita pelo cor
respondente do referido jornal em Cuiabâ, melhor do que eu, pois, com clare
za, com conhecimento de causa, analisa o drama da sobrevivCncia na Região 
Amazônica, nos seis meses das ãguas, como se afirma naquela região. O gran
de problema ê a estrada, ou melhor dizendo são as estradas que praticamente 
desaparecem na época das chuvas e a produção de Mato Grosso, na Amazô
nia, fica sujeita a perder-se atê 50% (cinqUenta por cento) da safra, pois está 
vinculado o seu transporte às rodovias. 

Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como parte do meu discurso, are-. 
portagem a que me referi, no início deste pronunciamento, dando assim uma 
idéia aos nobres Srs. Senadores do drama anual daqueles que, corajosamente, 
desbravam a Amazônia brasileira, através do seu caminho natural, ou seja, 
Mato Grosso. É bom que se saiba que a conquista e integração da Amazônia 
far~se-â, quer queiram quer não, do planalto para a planície, ou cm outras pa· 
lavra do "seco para o molhado". Daí a importância nacional de Mato Gros
so, no contexto amazônico, como o "Pai-tal da Amazônía". 

Ainda agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tive notícia de que foi proi
bido o trãfego de veículos de maior porte nas estradas que demandam à Ama
zônia mato-grossense, propriamente dita. Essa proibição vai dificultar ainda 
mais o escoamento da produção, que jã não ê pequena, da região, contO vem 
a seguir. 

Urge, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, medidas urgentes do 
Governo Federal, e só hã uma; a pavimentação de algumas estradas princi
pais; a fim de se evitar esse drama anual e desastroso para o interesse dos pro
dutores e do próprio Brasil, quando se fala tanto em que produzir, essa ê a 
salvação. 

A reportagem a que aludi consta do seguinte: 

O Estado de S. Paulo 

CHUVAS, SEIS MESES DE 
PAVOR PARA A AMAZONIA 

Do Correspondente em 
Cuiabá 

Está começando o período mais diffcil para a sobrevivência na 
região amazônica: são seis meses de chuvas quase que ininterruptas, 
época em que 400 mil pessoas ficam ilhadas no imenso território que 
começa em Mato Grosso, se estende atê o extremo Norte brasileiro 
e sofrem as conseqüências desse isolamento obrigatório. Na chuva, 
que cai desde novembro até abril, os rios transbordam, os cerrados 
se inundam e, como ocorreu ano passado, nem aviões pousam nos 
aeroportos construidos rusticamente nas comunidades que se cstcn· 
dem pela floresta. 

A conseqüência mais trágica da êpoca chuvosa é sentida pelo setor de 
transportes, baseado nas rodovias federais que se tornaram a "espinha dor
sal" da economia amazônica. Essas estradas ficam intransitáveis, mesmo com 
o esforço do governo que, por intermédio dos batalhões de Engenharia e 
Construção do Exército, tenta melhorar os caminhos afetados pelas águas. 

E Mato Grosso, por exemplo, considerado "Portal da Amazônia", pela 
sua localização, fica sujeito a perder até 50% de sua safra, que depende das es
tradas- em especial das BR's 163 (Cuiabâ-Santar~m), 364 (Cuiabâ-Porto 
Velho), 070 (Cuiabâ-Barra do Garças) e !58 (Barra do Garças-São Félix 
do Araguaia) - para chegar aos núcleos de beneficiamento. Esses 50% de 
Mato Grosso representam, quando afetada a agricultura, uma quebra de 7% 
na safra nacional de grãos. 

Não é de se estranhar que um Estado com 280 mil quilômetros quadra
dos, como Mato Grosso, que jã foi antes da divisão territorial o segundo 
maior Estado brasileiro e tem todo o seu território disponível à agropecuária, 
contribua com apenas 14% da safra nacional, quando não hã perdas. Isso é 
uma conseqüência da falta de estrutura viária c de conservação do produto 
no local em que foi plantado e colhido (os produtores são obrigados a 
transportá-lo pelas estradas até áreas mais desenvolvidas) para que os seis 
meses de isolamento causadOs peJas chuvas possam ser superados e a pro
dução agrícola aumentada sem medo. Quem garante isso são os técnicos da 

Secretaria de Agricultura de Mato Grosso. Eles defendem uma teoria que. pe
las suas explicações, poderia dar resultados práticos: "Para que o Brasil se 
volte à agricultura e possa receber altos resultados dessa reversão cconômica, 
o governo teria de asfaltar as rodovias federais para que a infra-estrutura 
mínima chegasse até as regiões produtoras. O asfalto nas rodovias é essencial 
para a agricultura". 

As quatro estradas mais importantes para a economia do Centro~Sul 
Amazônico são justamente as que formam o quadrilátero das mais afctadas 
pelas chuvas, conforme mostram os mapas apresentados pelo engenheiro 
EniO Otacínio Murtinho. "No eixo da BR-163, por safra, tê:m de ser transpor
tadas 150 mil toneladas de grãos - maior parte arroz de sequeiro -, pois 
esse total-representa o déficit de nossa capacidade de armazenamento e con~ 
servação do produto. Isso ocorre justamente na época das chuvas. Pela BR-
364 são levadas 350 mil toneladas. Pela BR-070, é de ISO mil o total de tonela
das que necessitam ser transportadas por terra, enquanto na BR-158, o total 
da produção corre o risco de se perder pela estrada, ora por motivos técnicos 
- grau de umidade dos grãos, falta de beneficiamento em geral -, ora por 
motivos estruturais --pontes caídas, caminhões atolados e impedidos de se
guir viagem." Seguramente, por ano, a safra nacional de grãos perde 4,5% de 
seu total pelas estradas da Amazônia. 

Nas estradas, o problema 

Para este ano, como em todos os períodos que antecedem a 
chuva, muitos ti:cnicos buscam fórmulas de ao menos amenizar os 
transtornos causados pelas enchentes contínuas e pelo desgaste ine
vitável das estradas. Só que para o período que começa agora, é es
perado um atrito entre Governo estadual (de Mato Grosso) c o 
Exército através do 99 Batalhão de Engenharia e Construção, sedia
do em Cuiabâ. Isso porque a Secretaria de Agricultura de Mato 
Grosso determinou a criação de um grupo de estudos para garantir 
a movimentação da produção durante o período chuvoso e esse gru· 
po, reunido, decidiu que manterá três patrulhas civis mecanizadas 
em pontos estratégicos das quatro estradas principais. 

Cada patrulha contará, de acordo com o programado, com um 
tratar de esteira, duas motoniveladoras, uma pá carregadeira, seis 
caminhões basculantes, um caminhão para transporte de combustí
vel e outro caminhão para pessoal. O atrito com o Exército surgirá 
porque essas estradas estão sob a jurisdição militar, com o 99 SEC 
não aceitando- segundo deu a entender o técnico Eduardo Aramis 
Heritier - a interVenção nem do Estado e nem dos municípios em 
seu trabalho de manutenção desses caminhos. "Entretanto, não po
demos esperar apenas o trabalho do Exército, pois vemos hoje tre
chos de estradas que não possuem nem mais um centímetro de ater· 
ro•• disse · 

' Outr~ providência que deverá ser adotada pelo Estado para re
duzir os problemas da chuva em Mato Grosso é a formação de uma 
associação de prefeitos das cidades afctadas anualmente, para que 
·~caçam uma previsão dos possíveis problemas que a chuva possa 
trazer, e nós efetivemos um trabalho preventivo ao invés de correti
vo". Entretanto, Mato Grosso se mostra incapaz, segundo palavras 
do próprio secrctârio da Agricultura, Rômulo Vandoni, pronuncia
das em uma recente conversa que manteve com lideranças poUticas 
em Brasília: "Não temos como desenvolver nossa agricultura, nem 
como resolver definitivamente os problemas. Garantam-nos estru
tura viârla, asfaltem essas estradas que nós alimentaremos o Nor
deste inteiro com aquilo que produzirmos." 

A população das cidades que se formaram no eixo das rodovias 
federais que cortam Mato Grosso, calculada pelo último censo 
como sendo de 400 mil pessoas. dificilmente esquecerá o trauma dei
xado pela última chuva - a maior dos últimos I O anos. As chuvas 
vieram em 1979, como em todos os anos, logo no final de outubro e 
em janeiro nenhuma estrada era transitável, os aeroportos pequenos 
não recebiam mais aviões e__a fome chegava, durante dez dias, nas 
regiões mais ricas do Estado, colonizadas por gaúchos, paulistas e 
paranaenses. Eram as conseqüCncias do isolamento imposto pela 
natureza. 

O município de Alta Floresta, que reúne uma população de 
quase 40 mil habitantes, ficou durante 15 dias sem manter contato 
com gente de fora. Não havia teta para os aviões Búfalo da FAB 
aterrissarem em seu aeroporto, trazendo combustível c os gêneros 
de primeira necessidade que não podiam chegar por terra - esgota
dos após dois meses de chuvas sem parar. Aí começou a luta pela 
sobrevivência: quem tinha alimentos estocados, vendia·os pelos 
preçOs mais altos possíveis, para garantir que os outros apenas com· 
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prassem o essencial. ~m bujão de gãs de cozinha, por exemplo,:ehe
gou a custar Cr$ 3 md. Um litro de gasolina - que cm outras re
giões, na êpoca, custava Cr$ 22,00 - não era encontrado cm toda 
aqu~la região, que envolve municípios em franco crescimento ·como 
Sinop, Colider e Porto dos Gaúchos, por menos de CrS 3oo -
quando havia. 

Todas essas cidades fazem parte do eixo da BR-163,juntas com 
outros quase 40 núcleos de colonização, segundo dados fornecidos 
pelo governo de Mato Grosso. Uma viagem at~ esses núcleos torna
se impossível por terra, normalmente, mas 1979 mostrou-se um ano 
trágico; com o agravante de nem aviões poderem descer nos aero
portos desgastados pela chuva, conforme relata o t~nico Eduardo 
Aramis Heritier, que esteve na área àquela ~poca. A agricultura so
freu grandes prejuízos. Todas eSsas estradas ficaram fechadas du
rante 50 dias pelos caminhões atolados c não chegou combustível 
para o funcionamento das colheitadeiras mecânicas. Consequencia: 
"Grande parte do arroz apodreceu e caiu, enquanto outra parte so
freu quebras sensí:veis pela unidade excessiva a que foi exposta". 

Na região do rio Araguaia, que simboliza a divisa entre Mato 
Grosso c Goiás, as ãguas transbordaram e desabrigaram milhares 
de pessoas que habitavam a área ribeirinha. Houve doenças e o 99 
BEC teve que se superar e intervir para evitar as epidemias, segundo 
mostram seus registras hoje. A chuva podia ser facilmente definida 
como tragêdia: bastava a constatação de milhares de caminhões pa
rados às margens das estradas, esperando o run das chuvas, retar
dando a entrega de produtos às vezes essenciais à sobrevivencia de 
quem habita essa parte da Amazônia. 

Este ano, pelo atraso anormal da temporada de chuvas (nesta 
êpoca, geralmente, as precipitações registradas pelo posto avançado 
do 9• Distrito Meteorológico do Ministério da Agricultura, instala
do na Gleba Celeste, na cidade Vera, às margens da BR-163,jâ che
gam a quase 2 mil miHmetros, como média mensal), todos estão es
perando problemas sérios. Em todas as cidades geralmente B.fetadas, 
por exemplo, a COBAL jâ iniciou a estocagem de t~neladas de ali
me,ntos, enquanto os habitant~ estocam gãs de coziriha e gasolina. 

É o município de Sinop,'a SOO quilômetros de Cuiabá, entretan
to, que pode ver um de seus mais arrojados projetas atrapalhado pe
las chuvas, trata-se da usina de álcool carburante extraído da man
dioca, que entrará em produção em fevereiro. AI~ do abasteci
mento próprio, Sinop pretende distribuir esse álcool para outras re
giões. Mas, apesar das palavras de otimismo do engenheiro Massão 
Tadano, da colonizadora Sinop, muita gente pergunta como será 
feito o transporte dos 120 mil litros/dia previstos para a usina. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente c Srs. Senadores, em telex 
ao Ministro do Trabalho, Sr. Murillo Macêdo, que no momento reitero ter
mos desta tribuna, solicitei providencias urgentes para a apuração da denún
cia formulada pelo Sindicato dos Bancãrios de meu Estado, consubstanciada 
em processo de representação- nas mãos do Sr. Ministro desde 21 de no
vembro último - contra o Banco de Desenvovimcnto de_ Goiás, a Compa
nhia Habitacional de Goiás- CO-HAB, e o Banco do Estado - BEG, em ra
zão do não-cumprimento por parte dessas empresas à lei salarial que determi
na a correção semestral automática de salários, devida desde I• de setembro a 
seus empregados, data-base para o reajuste. 

O Governador do Estado, Sr. Presidente, alegando falta de recursos para 
atender aos reajustes salariais, até mesmo ameaçando demissão em massa 
caso houvesse indeferimento ao seu pedido de verbas federais para que o Es
tado pudesse cumprir seus compromissos, determinou, dias atrãs, à revelia do 
Sindicato da Categoria, sem qualquer negociação, a aplicação parcial da lei, 
autorizando o pagamento com reajuste dos servidores com salários ate: à faixa 
de 15 mil cruzeiros, o que, no meu modo de entender, não descaracterizará es
sas empresas da condição de mora contumaz, oU seja, atraso ou sonegação de 
salários devidos, no prazo e nas condições da lei ou do contrato, por per{odo 
igual ou superior a três meses, sem motivo grave e relevante, e que, também, 
não as isenta de sofrerem as sanções cabíveis de acordo com os dispositivos 
constantes do Decreto-lei n• 368, de 19 de dezembro de I 968, que proíbe às 
empresas em d~bito salarial com seus empregados o pagamento de hono
rários, gratificação, pro labore ou qualquer outro tipo de retribuição ou reti
rada a seus diretores, sócios, gerentes ·ou titulares de órgãos dirigentes, fiscais 

ou consultivos; e, estabelece, ainda, que os dirctores, sócios, gerentes, 
membros de órgãos fiscais e consultivos ou quaisquer outros dirigentes de 
empresa responsãvel pela infração, estarão sujeitos à pena de d~tenção de um 
mês a um ano e a empresa sujeita a multa variável de dez a cinqUenta por cen
to do débito salarial. 

O Sindicato da categoria em Goiânia bem como o Sindicato dos Ban
cârios no Distrito Federal, Sr. Presidente, cm solidariedade à entidade congê
nerc e também representando o interesse de seus miados servidores nas agên
cias do Banco do Estado de Goiãs na Capital da República, estão empenban
·do, na forma da lei, ingentes esforços para a rápida solução do caso. 

Estas entidades classistas e seus representados confiam nas diligencias e 
na ação enérgica do Ministério do Trabalho na defesa intransigente dos direi
tos auferidos e o cumprimento da lei. 

Infelizmente, Sr. Presidente, fica caracterizado o sacrificio que mais uma 
vez se impõe a uma classe trabalhadora, cabendo-lhe o pesado ônus criado 
em razão de desmandos administrativos e financeiros de governos impostos, 
biônicos, que levani ao empobrecimento do Estado a uma situação tal, que 
até mesmo o impede de atender a um ·compromisso legal criado pelo próprio 
sistema autoritârio que o levou ao poder. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS- SP. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a partir de 1973, 
com a crise do petróleo, os países industríalizados ou não, assim como os pro-
dutores ou n_ão de petróleo, têm sido obrigados a repensar a utilização dessa 
fonte energêtica. 

Hâ um consenso universal quanto à neçessidade de se diminuir forte
mente o consumo dos derivados de petróleo em suas múltiplas utilidades na 
sociedade contemporânea sob pena de corrermos o risco de paralisar setores 
vitais de atividades humanas. 

Como é sabido. nos últimos 80 anos, o consumo d_e petróleo cresceu à ra
zão de 7 por cento ao ano, o que vale dizer, a cada 12 anos o mundo dobrou o 
consumo de petróleo. Só no período de 1960 a 1970 foi necessãrio quase o 
mesmo número de barris utilizados de 1859 a 1959, isto é, em 10 anos foi gas
to o correspondente à produção de um século inteiro. 

Nestes últimos 7 anos foram intensificados os es_tüdos visando a utili· 
zação de alternativas energéticas, sobretudo as renovâveis, tendo em vista o 
caos que poderia ser criado no sistema industrial existente, a persistir o uso 
indiscriminado dos derivados de petróleo. 

Esse espectro petrolífero, que hoje paira sobre todas as nações industria
lizadas e as em via de de.senvolvimento, atingiu, como não poderia deixar de 
ser, o Brasil, que produz apenas 20 por cento do petróleo que necessita. 

Para enfrentar essa terrível crise - que não é só nossa, mas de todos os 
povos e, principalmente, dos países não produtores de petróleo, como é o 
nosso caso ~ as autoridades brasileiras determinaram as diretrizes de como 
enfrentar os problemas dela decorrentes. 

Com grande satisfação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, registramos nos 
Anais do Senado Federal a iniciativa da empresa GURGEL S/ A. Indústria e 
Comércio de Veículos, presidida pelo engenheiro João Augusto Conrado do 
Amaral Gurgel que, em 1973, antes mesmO de ser manifesta a crise do pe
tróleo, apresentou à Municipalidade do Rio Claro uma proposta para a insta
lação naquela cidade paulista de um sistema integrado de veículos elétricos, 
com o objetiva-.de reduzir o COil)bustível proveniente de petróleo, com a van
tagem, também, de diminuir a poluição sonora ambiental daquela cidade. 

No ano seguinte, em 1974, por ocasião do IX Salão do Automóvel, o re
ferido veículo elêtrico foi apresentado às altas autoridades do País, tendo à 
frente o eminente Presidente Ernesto Geisel. Pesquisando incessantemente, 
desde aquela êpoca, a GURGEL, segundo informações colhidas na empresa, 
tem condições de iniciar a produção de veículos elétricos, viãveis economica
mente, desde que tenha apoio do Governo. 

Como assínalou o Pres!Jiente da empresa, ao dirigir-se aos Srs. Ministros 
da Indústria e do Comércio e das Minas e Energia: 

''Já existe um mercado para veículos utilitários leves com capa
cidade de carga de 400 kg, que possuam uma autonomia situada en
tre 70 e 90 km, sem abastecimento de suas baterias. Outros veículos 
dos modelos mais pesados, bem como os veículos hídricos, já estão 
sendo estudados." 

.. Para que a introdução dos veículós elétricos se torne uma rei
lidade- acentua o Sr. Amaral Gurgel- gostaríamos que o Gover-
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no incentivasse a sua utilização pelo apoio às seguintes medidas que 
consideramos imprescindíveis: 

I) Declarar que o veículo elétrico urbano é de interesse nacio
nal. 

2) Em se tratando de um veículo~-essencialmente urbano, re
duzir substancialmente as. despesas de licenciamento, liberando-os 
do pagamento da Taxa Rodoviãria Única. 

3) Estudar um tipo especial de licenciamento que, em nossa 
opinião, cdeveria ser feito, pela municipalidade. 

4) Eliminação do IPI, a exemplo do que já é feito com os ôni
bus e outros veículos de interesse nacional. 

5) Permitir que.·as companhias de eletricidade criem tarifas 
noturnas (off-peak) a preços reduzidos, a exemplo do quejã é feito 
em vãrios países.'· :,. 

6) TratandO~sci de veículos dC- início mais caros, porém com 
vida útil muito superior às dos veículos convencionais, criar siste
mas de fin.a,Pciamento adequados para a viabilização econômíca dos 
mesmos. 

7) Incentivar o uso do carro elétrico pelas companhias esta
duais, pela recomendação de que os veículos elétricos devam ser uti
lizados sempre que sua autonomia e velocidade estejam de acordo 
com o trabalho a ser efetuado." 

Destemido e empreendedor, como é próprio da gente bandeirante, o Sr. 
Amaral Gurgellançou a pedra fimdamental da sua nova fábrica de veículos 
elétricos no dia 24 de junho deste ano, dia do aniversârio da cidade de Rio 
Claro, em solenidade presidida pelo Dr. Oswaldo Palma, Secretârio da Indús
tria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo que, em nome 
do Governador Paulo Salim Maluf, colocoU à disposição da GURGEL o Ins
tituto de Pesquisas Tecnológicas e os recursos do Banco de Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo. 

Naquela meSma solenidade, o Dr. Abrahão Fainzilber, Diretor Admi· 
nistrativo da CESP, representando o Sr. Ministro César Cais, dirigindo-se ao 
Sr. Amaral Gurgel, pronunciou-se, dizendo. 

••Espera Sua Excelência, como esp~ramos todos nós brasileiros, 
que o seu esforço e o seu empenho; q~e_ a sua inteligência possa, 
realmente, sair vitoriosa, porque dela sairemos todos nós brasilei
ros, vitoriosos ... " 

Já a partir do próximo ano, em sua fábriCa de Rio Claro, a GURGEL 
comeÇará a produzir cerca de 50 veículos que ·s-erão testados pelos usuários 
mais prováveis~ 

Não hã dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que este foi um passo 
decisivo para a implantação, no Brasil. de uma indústria de veículos elétricos 
movidos à bateria, colocando, assim o País ~m pé de igualdade com os países 
tradicionalmente produtores de veículos que estão, igualmente, programando 
suas produções em série de veículos elétricÔS'·a partir de.l985. 

Vale ainda assinalar que o projeto da GURGEL prevê, também, o veícu
lo híbrido, para maiores distâncias, movimenando-se a ãlcool, para ser utili
zado em viagens interurbanas e interestaduais, e um motor elétrico para cir
cular dentro das cidades. 

Tendo em vista o esforço daquela indústria paulista para a pro~ução em 
série de veículos elétricos, apelamos ao Excelentíssimo Senhor Presidente 
João Figueiredo seja oferecido o indispensável e necessãri_o apoio do Gover
no Federal à indústria G URGEL, pela significação dos seus planos e progra· 
mas para a substituição dos combustíveis fósseis nos veíctilos de passageiros e 
para cargas leves. (Muito bemf Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL PABTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos dias 26, 27 e 28 de novembro 
passado, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República - SE
PLAN, e o Ci:ifteio Brezi/iense promoveram a realização, no auditório do 
Centro Nacional de Treinamento da TELEBRÁS, em Brasília, de um serrii· 
nãrio sobre o Município na dêcada de 80. 

Essa iniciativa, pelas suas proporções, densidade técnica e cultural, di
mensões políticas, utilidade e, sobretudo, pela eficiência com que foi realiza
da, desde a programação inicial até o encerramento, transformou-se num êxi
to integral. 

Um acontecimento realmente importante que evidenciou, de maneira in
sofismável, a incontestável revitalização do Municipalismo brasileiro. 

O seminârio sobre O Município na Década de 80, revelou o interesse do 
Governo, através da Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios 
-SAREM, órgão integrante da SEPLAN no sentido de estimular estudos e 

equacionar providências a respeito dos problemas fundamentais das Prefeitu
ras e Câmaras de Vereadores. 

Deve-se elogiar a sinceridade do Poder Exccu?vo, reconhecendo os er .. 
ros, as distorções .e os equívocos, na.â±ea da colaboração interg:overnamcntal, 
e da correção dos.pesequilíbrios region,ais, através da SEPLAN, que realizou 
um Seminãri~, sObre ''0 Munic(pio na Década de 80", cabendo ao Correio 
Brazi/iense, fhhcionar como Secretaria-Executiva, incumbência da qual se de
sempenhou com inexcedível eficiência. 

O Dr. Pedro Paulo de Ulyssêa, Secretário de Articulação com os Estados 
e Municípios e o Presidente dos Diârios-ÃsSociados, Jornalista Paulo Cabral 
de Araújo, com exemplar capacidade empreendedora, lograram propo~io .. 
nar ao encoqtro, propoi'ções e características que ultrapassaram todas as ex
pectativas. 

As conferências pronunciadas durante os três dias do encontro - todas 
seguidas de debates - demonstraram a amplitude c as perspectivas da ação 
do Governo Federal no que tange aos problemas gerados pela centralização 
dos recursos financeiros e empobrecimento dos Municípios. 

•: No dia 26, o Ministro Delfim Netto fez uma aplaudida exposição sobre 
···A Participação. do Município Brasileiro no Quadro do Desenvolvimento 
Nacional", quando reafirmou que é vontade do Presidente João Baptista de 
Figueiredo fortalecer os Municípios. 

.. 0 que se trata", disse o Ministro, "é transformar o Município num 
grande ,instrumento de representatividade política, de dar aos Municipios as 
condições de decidir sobre o seu próprio destino, ao menos naquelas coisas 
que dizem respeito diretamente à sua vida. 

O Ministfo Delftm Netto chamou a atenção para a revolução que se rea
liza no interior dp Brasil, uma modificação que estã alterando a fisionomia 
do País e que vai ·produzir um Pais inteiramente novo, insuspeitado nos gran
des centros urbanos, insuspeitados nas capitais ... como decorrência da expan
São da produção agrícola ..... No entanto, mais promissor do que essa expan
são -devida não só aos esforços dos trabalhadores e dos proprietários rurais 
e também do tempo - a expansão da área cultivada, a abertura de novas 
ârCas, a abertura de toda uma fronteira econômica ... será, talvez, o fato mais 
significativo do desenvolvimento dos anos 80 no Brasil. 

O MinistrO Delfun Netto iniciou a sua exposição recordando o empenho 
d'o Presidente João Baptista Figueiredo erll fortalecer os Municípios, citando 
uma frase contida no seu discurso aos municipalistas, recentemente: "Quere
mos Municípios brasileiros fortes- e prósperos. Estou determinado a alcançar 
esse objetivo~ O Município é o primCiro ~egrau de nossa organização 
político-adminfsfrativa. Precisa ser também, de forma positiva e afirmativa, o 
primeiro agente corriuiiitârio da democracia, do desenvolvimento econômico, 
da justiça social e da estabilidade das instituições." 

O Presi<;lente- prosseguiu- "colocou nos Municípios, toda a sua espe
rança de construção de uma sociedade realmente desenvolvida e livre, e é exa
tamente por isso que, coerente com esse seu pensamento, ele tem procurado· 
acelerar os mecanismos de transferência de receita para os Municípios". 

A exposição do Ministro Delfim Netto foi precedida pela palestra do 
Doutor Pedro Paulo de Ulysséa, sobre o tema: "Finanças Municipais: Reali· 
dade e Perspectivas". 

Nesse trabalho, o titular·da SAREM, preconizou o aperfeiçoamento mu
nicipal a nível técnico, financeiro e administrativo, apoiando-se em oito qua
dros estatísticos atualizados e abordando, pormenorizadamente, os sequintes 
aspectos: 1) Autonomia e Desenvolvimento Municipal; 2) Posição Relativa 
dos Municípios fios Recursos Tríbutários;.3) Diversidade dos Municípios; 4) 
Perspectivas Políticas e Financeiras para os Municípios na Década de 80; 5) 
~oopetação Técnica, Planejamento Participativo e Autonomia Municipal. 

A sua palestra foi repleta de informações objetivas e, sobretudo, traçava 
~s delineamentos geiais da filosofia governamental, além de indicar um rotei
ro das providências colimadas e em .andamento. 

A cOnferência do Ministro da Saúde, Doutor Waldir Arcoverde versou 
sobre "O Papel dos Municípios nas Ações Bãsicas de Saúde na Próxima D~
cada". 

_ "A municipalização dos serviços de saúde representa uma necessidade 
polÍtica, que se farâ cada vez mais imperiOsa à medida que avança o processo 
de participação social em toda a Nação ... A idéia de serviços bãsicos de saú
de, preconizada pelo PREV-Saúde, é inseparável do princípio de descentrali
zação político-administrativa. Esta idéia, dentro do quadro federativo brasi
leiro, contempla, necessariamente, a transferência do poder de decisão e de 
gestão, às instituições estaduais e municipais, que deverãO ter ampliadas suas 
responsabilidades na manutenção de serviços de saúde, assegurando o aperte 
de recursos e de assistência técnica por parte da União." 

O Ministrõ-Waldir Arcoverde ressaltou os efeitos econômicos do progra
ma, orientado no sentido de aproveitar ao mâximo a mão-de-obra e as 
matérias~ primas locais ... Haverâ. certamente, um impacto não desprezível em 
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termos de geração de empregos, de elevação da renda e da produção de certos 
insumos, do que resultará benefícíos para o desenvolViinento global da Co
munidade". 

O Ministro da Saúde lembrou que o Brasil dispõe atualmente de uma 
rede assistencial de grandes dimensões, que conta com cerca de 450 mil leitos, 
15 mil estabelecimentos de todos os tipos, de 100 mil" médicos em ati vida de, 
além de l milhão de trabalhadores de outras categorias profissionais. Acres
centou o Ministro da Saúde, que este ano, Cr$ 400 bilhões serão investidos no 
setor, equivalendo a 3,5% do Produto Interno Bruto. '"O Setor -Público seres
ponsabiliza por nada menos que dois terços desse total de despesas, incluindo 
os recursos alocados pela Previdência Social". 

••No entanto- observou- ao afirmar que existem cerca de 1.500 mu
nicípios sem médicos, enquanto aprOximadamente 30 mil desses profissionais 
estão desempregados, ou em condições de subemprego nos grandes centros, 
destacou o Ministro, ser impossível continuar sustentando financeíramente o 
atual sistema de saúde, que mostra inúmeras distorções. 

Na opinião do Ministro Waldir Arcoverde, o modelo de prestação de 
serviços de saúde apresenta inúmeras deficiências. As conseqüências mais 
graves podem ser enumeradas em poucas palavras: 

1 - Excessiva especialização e sofistiCação tecnológica dos 
níveis de atendimento hospitalar, que contrastam com a estrutura 
relativamente simples da maioria dos problemas de saúde da popu
lação. 

2- ConcentraçãO dos recursos materiais e humanos nos gran~ 
des centros urbanos e nos meios socialmente privilegiados, deixando 
sem cobertura efetiva pelo menos 40 milhões de habitantes; 

3- Ociosidade e baixa produtividade dos_ recursos disponí
veis, em particular do setor público, onde pesquisas têm evidenciado 
uma utilização de apenas 60 por cento da capacidade produtiva ins
talada; 

4- Multiplicidade de instituições que atuarn em forma des
coordenada duplicando esforços_ e aumentando os custos operacio
nais globais, pela inexistência ou deficiência de mecanismOs de con
dução política e normativa; 

5- Centralização exagerada do processo político
administrativo de planejamento e gestão das aCO'es de ·saúde, tanto 
na órbita federal quanto na estadual, impossibilitandO-que a tania
da de decisão Seja compiutilhada Com Õs níveis regionais e local, e 
com a própria comunidade, de forma a propiciar uma maior ade
rência dos serviços às realidades sociais das populações que deles se 
utilizam. 

Esse conjurito de fatores, argumentOu, contribui para a perma
nência -de resultados altamente insatisfatóriós-nO desempenho do 
aparato assistencial de saúde, tanto em termos _dos objetivos das 
chamadas ações de alcance coletivo, quanto da eficâcia e qualidade 
das ações de alcance individual. 

Tomando como ponto fundamental a perspectiva de participação dos 
Municípios no processo __ de descentralização de recursos e descentralização 
decisória, o Ministro -Waldir Arcoverde disse que o núcleo primordial das 
ações a serem desenvolvidas pelo PREV-Saúde, corresponde aos próprios 
serviços básicos de saúde, que constituem a resposta braSileira ao desafio es
tabelecido pela declaração de Alma-Ata e constante das resoluções da 33• As
sembléia Mundial de Saúde: alcançar a meta de Saúde para todos no ano 
2000. 

O programa define-se como "o cOnjunto integrado de serviços prestados 
às pessoas, às comunidades e à melhoria do ambiente, destinados à promoção 
da saúde, à prevenção das doenças, ao tratamento das afecções mais comuns 
e à reabilitação básica de suas conseqüências"~ 

"Descentralização e Federação" foi o tema desenvolvido pelo Ministro 
Extraordinário para a Desburocratização, Hélio Beltrão, no Seminário •~o 
Município na Década de 8_0". 

"Não há saída viável para um pafs das dimensões do Brasil, a não ser 
através da desconcentração do Poder." 

"O próprio Programa de Desburocratização, que é, de alguma maneira, 
a retornada do Programa da Reforma Administrativa de 1967, tem corTio pe
dra de toque a descentralização." 

A descentralização é a úniCa maneira de"- viabilizar, simultaneamente, os 
problemas de emperramento administrativo, da leritidão das decisões, do des
crédito da administração, perante o pUblico e, no mesmo passo, viabilizar a 
Federação, revitalizando a atividade local, a atívidàde Comunitária, cuja ex~ 
pressão mais periférica é O M-unicipio. 

"Na verdade, a descentralização implica sernprenuma redução do Poder 
Central, por uma vaÍorização do poder periférico, tanto no plano administra
tivo, corno no plano político." 

.. Como acentuam os nosos estudiosos" -prosseguiu o Minístro Hélio 
Beltrão, - "tem-se feito muita confusão entre centralização administrativa e 
centralização política. Devo dizer - repetir· e lembrar, - que- descentrali
zação é um conceito essencialmente administrativo, ao passo que a Fede
ração, que tem sido conceituada como uma fórmula de descentralização polí
tica, é, essencialmente um conceito político. Os dois não se confundem, mas, 
na realidade têm, na sua problemática, a mesma causa, uma causa histórica 
secular que remonta ao tempo do Brasil-Colônia." 

Ao encerrar a sua exposição, o Ministro Hélio Beltrão afirmou que a sua 
intenção é prosseguir no caminho do Decreto-lei nQ 1.805/80 e intensificar a 
utilização das estruturas locais, mediante convênios. 

Com isso lucrará o Governo Federal, que ficará com uma estrutura mais 
ágil, e lucrarão os Governos Est~duais e Municipais, qt.ie vão dispor de recur
sos, de uma injeção de recursos, além da autonomia para conduzir esse pro
grama de acordo com as peculiaridadçs locais. 

Um dos maiores males da centralização não é apenas o da lentidão, do 
emperramento; é o da padronização~-o-subproduto da decisão central é a de
cisão uniforme para um País que não é uniforme. A deCisão precísã nào ser 
uniforme, ela_ tem que ser peculiar, ajustada às circuti.stâilCias regionais e lo
cais, de um País imenso e desigual. Então, a utilização das estruturas locais, 
permite fortalecer a Federação e peculiarizar a execução dos programas fede~ 
rais, para não se dar ao Piauí, soluções idênticas às de São Paulo. 

Para o Ministro do Interior, Mário Andreazza, cujo pronunciamento 
versou sobre a .. Ação do Ministério do Interior aos Municípios Brasíleiros", 
"a maior participação dos Municípios no processo de desenvolvimento deve 
ser obtida mediante a adoção de um conjunto de ações capazes de possibilitar 
o efetivo exercíciO da autonOmia assegUrada pela Consi1tuição e o conseqüen
te atendimento das necessidades sociais de sua população". 

"O Município "--díSse--Ci-MiiiiStrO Mái'ío Andreazza -"grande ou pe
queno, representa a c_élula viva e fecunda da vida nacionaL Nascente das aspi
rações comUnitárias, pela expressão das suas genuínas lideranças, no convívio 
mais estreito com o povo, o Município, em seu conjuilto~ vai desaguar no 
grande curso da própria: vontade nacional. Considero o M unicfpio o primeiro 
e mais direto participante no planejamento da ação governamental. Dentro 
das atuais diretrizes estabelecidas, o Município pode oferecer, seja ao Estado, 
seja à União, inestimável e insubstituível contribu(ção. 

-... Ressalto algumas das providências adotãã3:s em benefício dos-Municí
pios brasileiros, cujo sentido mais profundo é o do oferecimento de melhores 
condições de vida para o nosso povo, especialmente os habitantes de peque
nos núcleos, reduzindo-se, assim, o crescente índice das migrações. Refiro
me, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, ao re
forço financeírõ dos--GoVernos Municipais, à definíçãó, mediante legislação 
própria das diretrizes para o desenvolvimento de recursos às cidades de mé
dio porte, de modo a melhor cumprir a sua função de apoio aos Municípios 
vizinhos; as medidas concretas visando a estimular a descentralização das ati
vidades produtivas, sobretudo industriais, para as cidades que não estejam 
comprimídas, como ocorre com as grandes regiões metropolitanas; ao apoio, 
ao desenvolvimentO das pequenas cidades, inclusive, com o objetívo de dimi
nuir as migrações para os maíoi'es _centros urbanos; o amplo programa de ca
pacítação téCnico-administratiVa dos Governos dos Municípios, envolvendo 
planejarnento, principalmente, da expansão urbana, o aperfeiçoamento de 
seus aparelhos fiscais e de arrecadação, a Orçamentação, a modernização ad
ministrativa". 

O Ministro do Interior enumerou os Programas Especiais do Ministério 
que exercem uma profunda influência nos Municípios, principalmente, os 
vinculados à habitação, ao saneamento básico, à irdgáÇão, à defesa contra as 
calamidades. 

"A interiorização do desenvolvimento- concluiu o Ministro Mário An
dreazza.- em que estamos emp~nhados, só S~?rá viável pela convergência de 
esforços e na medida em que o Município, devidamente assistido, esteja capa
citado a assegurar a todos os seus habitantes os frutos do crescimento econó
mico, com a conseqüente melhoria das condições de vida." 

Coube ao Ministro da Previdência Social, Jair Soares, na conferência 
que pronunciou no dia 28_sobre "A Previdência Social e os Municípios" 
anunciar que, a partir de I'? de janeiro de 1981, os Municípios poderão optar 
por três sistemas previdenciários: manter um sistema próprio; âdotar um sis~ 
tema parcial local, complementado pelo regime geral da previdência urbana; 
ou passar todos os seus servidores para o regime geral da previdência social 
urbana. -

"'TSto·será possfvel, Seguhdo explicou o Ministro Jair Soares, a partir 93. 
aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto que possibilita a contagem 
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recíproca de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria dos servidores 
municipais e estaduais, e do projeto que consubstancia alterações à legislação 
da previdência social urbana, regulan,entando a situação destes servidores. 

As prefeituras que'• optarem pelo sistema parcial, arcarão apenas com o 
pagamento das aposentadorias de seus funcionArias - ficando a Previdência 
Social encarregada da assistência médica e dos demais benefícios - e recolhe
rão, em conseqiiência, um percentual de 4%, ao invés do desconto nor:nal de 
8%, que só deverâ ser recolhido no caso de opção pela transferência total para 
o regime previdenciâr!o urbano. 

O Ministro Jair Soares informou que foi reaberto, até 2 de abril de 1981, 
o prazo para as prefeituras em débito com a Previdência Social requeiram o 
parcelamento de suas dívidas em até 120 meses (dez an~.) 

Ao esclarecer que a apresentação do pedido de parcelam~nto tem a van
tagem de consolidar a multa, os juros e a correção monetãda, acre:;centou 
que as parcelas mensais de pagamento da dívida n2.o precisam ter valores fi
xos ou i_guais, bastando para isso que as prefeituras entrem em entendimento 
com o Instituto de Administração Financeira da Previd8ncia Social. 

Aos prefeitos que solicitarem a dispensa da multa ou eliminação da cor
reção :monetária, o ministro . disse que a lei não permite que este tipo de
isenção seja concedido, além de que não pode abrir mão de recursos que per
tencem à Previdência Social e de que esta seria uma medida injusta para com 
os que pagam seus débitos cm dia. Aos que reclamar:am da obrigação de assu
mir divida de administrações passadas, salientou que essa norma faz parte 
das regras a serem aceitas por qualquer pessoa que se candidate a um cargo 
público. 

O não recolhimento dos encargos previdênciarios por parte das preféitu
ras, lesa duplamente a Previdência Social: "Alêm de ficarmOs sem os recur
sos, somos obrigados a pagar os beneficias e a as~istência médica dos servido-

res'' Ante as reclamações pela falta de leitos previden~iârios, o Ministro Jair 
Soares anunciou que, atê meados do ano que vem, a Previdência Social deve
rá contratar todos os leitos disponíveis do pais, que, somados aos 9 mil leitos 
a serem implantados pelo Prcv-Saúde, deverão satisfazer plenamente as n~ 
ccssidades. 

Ao afirmar que, atualmente, 80 milhões de segurados são s.ervidos pela 
Previdência Social, ressaltou que, atê o final do governo do Presidente João 
Baptista Figueiredo, todos os 118 milhões de brasileiros serão integrados ao 
sistema. Disse também que este ano estão sendo gastos CrS 150 bilhões com 
medicina curativa, enquanto· que serão apliCados apenas CrS 10 bilhões e:m 
medicina preventiva, ~as aSsegurOu que esta-distorÇâo será corrigida pelo 
Prev-Saúde. 

Ao defender a necessidade de modificão do atual sistema de concessão 
de aposentadorias, o Ministro Jair Soares observou que existe, no Brasil, um 
aposentado para cada quatro pessoas que trabalham. Dizendo que esta si· 
tuação já foi invertida em um determinado país da America do Sul, do qual 
não revelou o nome, assinalou estar sendo feito um levantamento do proble
ma a nível nacional para evitar que o Brasiftambém cheque a este ponto, que 
seria a falência da Previdência Social. 

Representando o Ministro Elizeu Rezende o Secretário Geral do Minis
tério dos TrS:nsportes, Dr. Wando Pereira Borges esclareceu que a definição 
da política nacional de transportes a ser seguida pelo Brasil, nos próximo 
anos, estâ fortemente condicionada pela persistência de problemas conjuntu
rais a nível nacional e internacional e por objetivos maiores relacionados à es:
tratégia do .desenvolvimento do País, Neste sentido, deverâ obedecer a alguns 
condicionamentos, como aprofundamento da crise energética mundial; o de
sequilíbrio no setor e~ternô do País; a persistência de pressões inflacionárias; 
e a necessidade de praticar política que seja, também, compatível com a ne
cessidade de dar soluçã6 ·aos problem!LS de transporte de massa e de geração 
de empregos no meio urbano. 

A política de transportes, portanto, deverá orientar-se no sentido de dar· 
maior prioridade às modalidades de transporte que requeiram menor consu
mo de energia não renovãvel; concentrar investimentos em modalidades que 
permitam dar suporte ao objetivo nacional de aum'entar rapidamente as ex
portações; conceder prioridades a projetas que propiciem maior oferta de 
transportes coletivos nas cidades; orientar os investimentos para alternativas 
que exijam menores fuvestimentos e que produzam resultados a prazo mais 
curto. A exposição do Secretãrio Geral do Ministêrio dos TranspOrtes, Dr. 
Wando Pereira Borges, eminentemente técnica, abrangeu longas conside.. 
rações sobre os aspectos financeiros. sobretudo no tocante ao Fundo Rodo
viário Nacional e aos programas específicos do Ministêrio no concernente às 
rodovias, às ferrovias, às hidrovias, em suas relações com o desenvolvimento 
dos Municíp~os brasíleiros. 

Conferência igUalmente longa e densa de conteúdo têcnico foi a que pro
nunciou o ilustre Professor Diogo Lordello de Mello, do Instituto Brasileiro 

de Administração Municipai-IBAM, sobre "Uma Visão Funcional do Mu
nicípio na Década de 80" 

Seria impossível, e de resto, desnecessário, resumi-la nos limites preesta
belecidos das considerações que venho tecendo. Na verdade, o Professor Dio~ 
go "Lordello de Mello, com a proficiência que o caracteriza delineou uma teo
ria das_funções municipais realista e oportuna, examinando em profundidade 
o reduzido papel do I\1unicípio e o insignificante desempenho político do pre
feito no atual contexto de centralização exacerbada e da precarieda4e tribu~ -
tária- e financeira do Município.- Na opinião do Diretor Executivo do IBAM 
urge conhecer e definir, com precisão, quais as funçõeS reais, o que é exata
mente o que os Municípios têm de fazer, a fim de que se possa; logicamente, 
reclamar mais recurSos. 

O discurso de encerramento do seminãrio esteve a cargo do Ministro da 
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República- SECOM, 
Said Farhat. Impossibilitado de comparecer, coube ao Chefe de Gabinete, 
Sérvulo Jayme Coimbra Tavares, ler a magnífica contribuição do Ministro 
Said Farhat que versou sobre a Imprensa, principalmente a imprensa do inte
rior. 

Afirmando que o Presidente J oâo Baptista Figueiredo tem o mais since
ro interesse rla sobreviência e prosperidade dos 700 e muitos jornais que se 
,dissenúnam pelo interior brasileiro, o conferencista afirmou, a certa altura, 
·que "em todo o mundo, jornais e revistas cnfretam séria crise". 

Por toda a parte, os propritários encontram custos industriais crescentes; 
preços de papel e outros insumos em ascensão constante. Depois de longo 
período de relativa estagnação tecnológica, baseada no linotipo e na rotativa. 
hã novos e grandes investimentos a fazer em maquinarias e instalações; em 
transportes; telecomunicações e sistema de distribuição. 

O Ministro da Comunicação Social prevê, ainda nesta dêcada, a cxistên
. cia de apenas grandes jornais de circulação nacional e poucos jornais de âm
bito estadual ou regional, situando aí, a grande oportunidade da imprensa do 
interior ... Toda ~sa adversidade pode ser uma influência positiva, no contí· 
nuo aperfeiçOamento da imprensa. 

O Jornal, a .revista tem de aceitar o desafio da instantaneidade do rádio 
:e, em especial, da televisão c sua imagem colorida. E podem fazê-lo oferendo 
ao leitor aquilo que, como ouvinte~ou expectador não pode ter: a informação 
mais completa; a análise meditada; o aprofundamento necessário. 

Aí. estão, Senhor Presidente e Srs. Senadores, os delineamentos gerais do 
que foi o serilinãrio sobre o 4~Município na Década de 80". 

Ao promovê-lo,· recõnheceu o Governo Federal, a imperiosa necessidade 
de um maior e mais eficiente entrosamento conl as Prefeituras e Câmaras 
Municipais do Brasil, prestigiando-as, mas, sobretudo, procurando atender 
às Suas reinvidicações, que serão, de agora em diante\ redimensionadas e, na 
medida do possívelt acolhidas pelo Poder Central. 

Senhor Presidente, a palestra· feita pelo Dr. Pedro Paulo de Ulyssea, Se-. 
cretãrio de Articulação com os Estados e Municípios acho da maior impor
tância e por isso solicito seja incorporadaa este meu pronunciamento. (Muito 
Bem! Palmas.) 

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

FINANÇAS MUNICIPAIS: 

REALIDADE E PERSPECTIVAS 

Palestra proferida no Seminãrio uo Município na década de 
80" ~rasília - novembro de 1980. 

Pedro Paulo de U/ysséa 
Secretãrio de Articulação com os Estados e Municípios da SEPLAN - PR 

1 - Autonomia e Desenvolvimento Municipal 

A idéia de realizar este seminârio surgiu da necessidade sentida, a nível 
do Governo Federal, de "repensar o município brasileiro" no quadro do fe
deralismo nacional- suas condições reais de autonomia administrativa e fi
nanceira. 

Trata.-se, portanto, de objetivo ambicioso, pelo carãter polêmico e com
plexo das questões aí envolvidas. Por essa 'razão, somente um forum de alto 
nível, como este que conseguimos reunir pelos próximos três dias, teria con
dições de desenvolver com uma visão prospectiva, o exame das tendências 
que cercam o Município brasileiro na década de 80. 

Nos últimos anos, de tod~ as regiões do País, têm surgido manifestações 
enfatizando a necessidade de decisões profundas, visando ao desenvolvimenM 
to municipal, no Brasil. Essas manifestações estão concentradas em torno de 
dois pontos básicos: ampliação dos recursos financeiros municipais, próprios 
ou transferidos, e definiÇ,ã(fmais precisa sobre os encargos ou responsabilida-
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des tipicamente de carâter municipal. Ambas as questões exigiriam alteração 
da legislação relacionada com Municípios. 

Reéonhccc-se que o ritmo das migrações internas, pelas razões sobeja~ 
mente conhecida:;, terit exacerbado a pressão sobre os equipamentos e ser
viços municipais, sobretudo nos centros urbanos mais desenvolvidos. Essa 
pressão, em suas implicações humanas e materiais, não t4:m sido neutralizada 
_ou atendida suficientemente por um orçamento local paralelamente crescen
te, a níveis reais. 

A compleAidade das· questões ligadas à problemâtlca municipal no Pais 
tem redundado, nas suas diferentes regiões, no seu enfa'qUe sob diversos ân
gulos. A partir da conYeniCncia da formulação de uma politica orientadora 
do~lfluxo mi~ü6rio, colocam-se problemas relacionados à necessidade de 
ampliação doi programas habitacionais; de melhor atendiPlento ao menor;· 
do abastecimento de âgua, energia eletrica; de saneamento bâsico; transpor
tes c comunicações. Em resumo, daqueles problemas ligados aõ -desenvolvi
mento da base econ<imica e social do Munic!plo brasileiro. 

Por outro lado, as preocupações de ordem pol!tica têm se manifestado de 
tal forma que acabaram por ensejar a constituição, na Câmara Federal, de 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas do crescente 
empobrecimento dos EstadOs e Municípios. O Sistema Tributãrío Nacional 
tem sido o alvo preferido d~ quase todas as anâlises críticas formuladas. 
· Assim, no conjunto interdependente de causas e resultados da situação 
atual do Município no Brasil, resolvemos. abordar com maior ênfase os aspec
tos financeiros do Município e encerrar esta apresentação com uma idéia das 
,medidas em desenvolvimento pela SAREM de apoio t~nico ao aperfeiçoa
mento da administração municipal no País. 

2 - Posição relativa dos Municípios nos Recursos Tributários. 

12.1- Critérios Abordados 
Com a finalidade de esclarecer os critériosque caracterizam a posição 

dos Munic!pios no conjunto dos recursos tributários, hâ necessidade de defi
nir os m~todos concernentes às formas de apropriação de valores considera
d9s. 

As duas entidades que têm divulgado elementos COJ1lp•rativos que per-· 
mit~m posicionar cada uma das três esferas de 'gover~o, no total do bolo tri
butário, são a Secretaria de Economia e Finanças do Minist~rio da Fazenda e 
a Fundação Getdlio Vargas. O critério adotado pelo ll(linist~rio da Fazenda 
consiste em apresentar a receita tributãria em ca:da esfera de governo, bem 
como os recursos transferidos em níveis intergovernameQtais, permitindo 
estabelecer~se o volume de recursos efetivamerhc disponív~i9.pRra cada um 
desses nlveis. A Fundação Get(ilio Vargas, pqr outto lado, adota crit~rio dife
rente, considerando no total da arrecadação· tribUtária as coDtribuições deno~ 
minadas paraijscais, cuja principal componertte relaciona~se com as finalida
des sociais c econômicas, as quais vêm assunlin4o grandes proporções. As 
contribuições parafiscais que mais se destacam são as .Ql:\ótas de previdência, 
contribuiçõe.s sindicais, o Fundo de Garantia do Témpo de Serviço e outras 
destinadas às entidades controladoras do exercício profissional. 

2.2-. Resultados observados 

Com o..auxílio dos cinco quadros, a seguir apresentados, podem-se ob
servar os resÜlt~dos obtidos quanto ao posicionaritento dos Municípios, no 
que. se ref~re não só à receita tributAria do País, como no que tange aos recur
sos éfetivameD.te disponíveis (Quadros 1 e 2), uma veZ que os valores relativos 
às trari~rências intergo~ernamentais acham-se, n~te segundo caso, arrola
das: 

Nota .. se que, embora a participação dos Municípios na arrecadação da 
receita tributârià tenha diminu!do entre os per!odos 59 f66 e 67/78, os recur
sos diSponíVet$ nas mur..!cipalidades elevaram-se nestes mesmos períodos em 
virtude do mecanismo das transferências realizadas pela União e pelos Esta
dos., 

Em .termos de recursos disponíveis, o maior nível de participação Obser
vado- pelos Municípios, no total da receita tributãria do País aconteceu em 
f967, atingindo 17,6%. Em 1978, ap~ar da política adotada de retorno aos 
aíV"eis anteriores das quotas do Fundo de Participação dos Municípios, 
atingiu-se 16%. 

Acredita~se que essa participação, em 1979 e no corrente ano, jâ comece 
a se elevar ainda mais e talvez os valores sobrepujem os números relativos de 
I 967, uma vez que as medidas adotadas no atual governo têm direcionado re
cursos sempre mais amplos aos Municípios. Lamentavelmente. ainda não po~ 
demos apresentar os elementos oficiais, pois os resultadoS ·aas receitas tribu
tárias do universo dos Municípios brasileiros, atê 1979, acham-se em fase fi
nal de apropriação para processamento no SERPRO. 

Já o critério de análise da Fundação Getúlio Vargas, que apropria as 
contribuições parafiscais, valores da dívida ativa, multas e correção mone.. 

tãria, naS administrações ce:u.tral e descentralizada, reflete, comparativamen~ 
te, uma dife~·enciação de critérios, uma vez que a maior parte desses valores 
induz a um benefício direto a pessoas, considerando que a arrecadação de 
contribuições parafiscais acha-se envolvida em sistenia de cálculo atuarial, 
com beneficiários a longo prazo. 

Desta forma, sob a ótica por último comentada, observa-se_ q1.1e no con
junto da administração pública, central e descentralizada, a participação dos 
·Municípios na receita tributária tem, nos últimos cinco (5) anos, melhorado a 
sua posição relativa~ passando de 2,3% para 2,8% (Quadro 3), uma vez que OS 
Municípios, para efeito de apropriação pela Fundação Getúlio Vargas, não 
possuem ór'gãos de administração descentralizada (quadro 5). 

Finalmente, o Quadro 4 apresenta a participaçãõ dos Municípios, ligada 
exclusivamente à administração central. Mesmo ai, continuam a existir algu
mas contribuiçõeS ·parafiscais, menos relevantes, o que assoberba as receitas 
da União e dos Estados, sobretudo daquela. Assim, dentro desta ótica com
parativa, verifica~se _que os Municípios, em 1978, jã voltaram a apresent~r o 
mesmo nível particiPativo verificado em 1967, isto é, de 4,5%. 

Com o auxílio dos dados constantes do Quadro 6, pode-se observar, em 
diferentes pa!ses desenvolvidos do Mundo Ocidental, qual a participação dos 
governos estaduais e locais !la receita .tributAria dos mesmos. Tais dados de-
1lém ser comparados com os constantes do Quadro 1,_ pois acham-se excluídas 
em ambqs as ctmtribuições parafiscais. Em nenhum país a participação dos 
Estados e dos M unlcípios na receita tributâHa federal é tão elevaQ.a como no 
Brasil. 

Embora tais números sejam bastantes favorâveis à: política tributãria 
brasileira, demonstrando que noutros países a tônica ê a centralização maior. 
o Brasil vem adotando medidas coin tendência a partilhar com justeza n;taior 
o produto- da arrecadação tributãria. 

Outro aspecto relevante a ser analisado é o da ampliação da cobrança 
dos tributos pelos Municípios. 

A cobrança de tributos implica, em razão da operação da mâquina arre
cadadora, custos considerâveis. Se estendido esse esforço de cobrança a todos 
os MunicípiOs (quase 4 mil), tais custos se elevariam, reduzindo a economici
dade do processo arrecadatório, além de certas injunções, o que não seria de 
iht.ioresse do País. · 

-se fosse atribuída aos Municípios a cobrança de maior número de ex
pressivos impostos, a tendência lógica seria o crescimento das arrecadações 
das municipalidades mais poderosas economicamente, ocorrendo, portanto, 
d~ntro âe cada Estado e no País, um agravamento dos desníveis e~paciais de 
renda. Assim,. afi,sura-se correta a sistemática adot~da, r~e~a~dcf...se ao Go~ 
verno Fede_ral a arrecadação maior, para, em segutda, d1stnbutr os recursos, 
fazeDdo~o de forrria a beneficiar sobretudo os mais carentes. 

A despeitO das queixas sistemáticas, sobretudo de Prefeitos, quanto a as~ 
pectrfs negatiVos do processo de desenvolvimento do Município brasileiro, 
verifica:--Se que o País tem manifestado suficientes indícios de crescimento eco
nômj;(:o. Os dados mais relevantes para exercício estatístico de avaliação do 
crescimento são os do Produto Real, cujos valores encontram-se no Quadro 
7. Observa-se que as taxas de crescimento, apesar de todas as manifesta~Pes 
pessiinistas, ~êm sido satisfatórias e o crescimento econômico decorre, em úl~ 
tima anãlise do crescimento da produção e das atividades econômicas dos 
Municípi~s.' 

Na hipót~e de ter ocorrido diminuição de crescimento em alguns Mu
nicípios, o que seguramente deve ter acontecido, esse decréscimo foi compen
sado pelas atividades crescentes em outros, uma vez que a evolução económi
ca possui um carâter eXtremamente dinâmico e, ao longo do tempo, a econo
mia muda ou altera de intensidade, produzindo efeitos diferenciados. 

Por outro lado, na visão dos gestores públicos, as necessidades fazem 
com que os recursos s'ejam demasiadamente limitados e insuficientes para as 
funções básicas do Governo, sobretudo quando se defrontam, na fase atual 
do crescimento do País, com um elevado grau de urbanização (que a longo 
prazo tende a se estabilizar), restando, assim, as alternativas de fixação de 
prióridades, iniciando por obras não concluídas, eliminação de pontos de es
trangulamento e observação de maiores retornos, a curto prazo, dos investi
mentos. 

3. - Diversidade dos Municípios 

Atualmente, o País posSui um total de 3.968 Municípios de característi
cas heterogéneas e as mais variadas e diferenciadas necessidades. Ao lado dis
so, há uma definição legal dos critérios destinados a proporcionar-lhes as res
pectivas receitas. :E: inegãvel a dificuldade em conciliar necessidades a serem 
satisfeitas e recursos disponíveis. Essa dificuldade diz respeito tanto aos 
problemas mais simples da atividade municipal quanto aqueles que carecem 
de defini'ção de prioridades a curto, médio e longo prazoS". 
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Sobre o espaço municipal se exercitam, às vezes, ações dos três níveis de 
governo, nem sempre complementares e diretamente integradas. 

E portanto, conveniente definir as a.tribuições que cabem aos governos 
municipais, quando o Município possui atividades variadas nos setores pri-
mãrio, secundário ou terciário. - -

Em princípio, os Municípios caracterizam-se COmo possuindo uma sede 
onde ocorre uma concentração de população, cuja a:tividade predominante 
enquadra-se nos setores secundário e terciãrio. 

Essa população, em termos de processo de urbanização, tem se caracteri
zado por sua extrema rapidez de crescimento. O Quadro 8 mostra a evolução 
da população do Brasil. 

Em 1940, menos de um terço da população brasileira localizava-se na 
zona urbana. 

Com as correntes migratórias da zona rural para as cidades, na pro
porção observada, em 1980, pouco mais de um terço da população brasileira 
localiza-se na zona rural. Grande parte do fluxo migratóriO se dá para as ca
pitais dos Estados, sobretudo para os grandes centros, onde os recursos orça
mentários passaram a ser pressionados para propiciar condições satisfatórias 
de vida. 

Em 1970, 26% da população brasileira concentrava-se em nove ãreas, 
institucionalizadas, em 1974, como regiões Metropolitanas (São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Belém, Fortaleza 
e Curitiba). 

Assim, é observável que, além da velocidade de urbanização, a outra ca
racterística importante é a forma pela qual está se distribuindo espacialmente 
essa população, o que induz à adoção de polítiCas \_'iSando assegurar uma dis
tribuição espacial mais adequada, para permitir nielhor integração do terri
tório nacional, diminuindo dispariditdes inteiregionais de renda. 

Verifica-se-,-aSsim, que o Brasil, em 1940, considerado o eiD.inentemente 
rural, passou a ter uma taxa média de crescimento de população nas sedes dos 
Municípios de 4,7% ao ano, no período 40/80, o que o torna; hoje, uma, 
nação predominantemente urbana. -

Com este crescimento de população urbana surgem cidades com as mai~ 
diversas características, exigindo melhoria da qualidade de vida, através do 
aprimoramento dos serviços públicos básicos de infra-estrutura, criação- e 
ampliação de empreendimentos nos setores secundários e terCiários da econo
mia, melhor aproveitamento das áreas de lazer, bem como ações governa
mentais coordenadas pai-a evitar-dispersão de reCursos pó."bticOS: 

Dentro desta constelação de centros urbanos sUrgem as categorias- bâsi
cas, constituídas dos centros metropolitanos - definidos pelas leis Comple
mentares n9s 14/73 e 20(14- centros de médio e pequenos portes e núcleos 
urbanos de apoio. 

Os centros de porte médio, também constituídos de algumas capitais, de
sempenham um papel relevante no ordenamento territorial, por representa
rem novos pontos de desenvolvimento e estimularem a desconcentração de 
população e de atividades econômicas. 

As cidades de pequeno porte assumem papel de relevante importância, 
dependendo das suas características, pois se apresentam como Centros de 
apoio. 

Não existem critérios que definam com exatidão os limites da passagem 
de um Município de uma categoria para outra. O que tem sido feito são pro
posições através de elementos técniCos aa-Ofados pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Urbano- CNDU, dentro das diretriZes e prioridades nos 
programas de desenvolvimento. Evidentemente; cada MuriiCípio possui ne
e-essida-8-es- difereac-iad-as-e--saas--p-ropesi-ções de prioridades não são "idênticas, 
portanto. 

Em função do tamanho dos Municípios, há necessidade de se delinear 
perfeitamente os ·seUs encargos, embora saiba-se que as tarefas variam não só 
em quantidade mas, sobretudo, em qualidade, de modo que, à proporção em 
que os centros urbanOs aumentam o seu contingente populacional, verifica-se 
que seus custos. sociais de urbanização tendem a se elevar numa escala consi
derãvel. Não hâ, na maioria -das vezes, um crescimento paralelo dos valores 
orçamentários, criando, então, um estrangulamento das atividades funda
mentais e a carência financeira desses MunicípiOs: 

Vale observar que 77% dos Municípios brasileiros têm popUlação infe
rior a 25.000.habitantes; 15,3% têm população acima de 25.000 até 1000.000 
habitantes; e, apenas, 7,7% são de população superior a 100.000 habitantes. 

Portanto, há necessidade de serem estabelecidos, através de legislação es
pecífica, os limites de competência do Governo Municipal, tendo em vista 
que, além dos encargos que lhes são próprios, possuem outros que não inte
gram as suas funções programáticas. Algumas veze·s as municipalidades são 
compelidas a aplicar recursos em imóveis (cessão, doação, aluguel, etc), a fim 
de conseguir determinados benefícios, cujos dispêndios competirãrn a outras 

esferas ou agências do governo; tal ocorrência tem sido verificada inclusive 
envolvendo elevação de despesa de custeio. 

Vale observar, também, que os Municípios avocam encargos que rigoro
samente não lhes competem, onerando sobreinaneira os seus orçamentos e 
gerando situ-ação que os colocam na condição de solicitante de recursos junto 
à Csfera federal. Decorrem, daí, distúrbios estruturais, por ineXistência de 
normas que fixem as atribuições municip~is. 

4.- Perspectivas Políticas Financeiras para os Municípios, na Década de 
80. 

A SAREM,_ como órgão de articulação com os Estados e Municipios, 
pertencente à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, tem 
recebido, intensivamente, sugestões para alteração da legislação tributária, 
mOdificações de Critérios de rateio de tributos e de fundos federais. Muitas ve~ 
zes as proposiÇões que recebe são isoladas, envolvendo o aumento da partici
pação dos Municípios nos tributos. Outras chegam com o objetivo de alte
ração simultânea de um ou mais tributos ou fundos, de carãter compensa
tório. 

Na grande maioria dos casos, quando a Imprensa começa a divulgar as 
propoSições apresentadas, surgem manifestações as mais contraditórias 
possíVeiS, de Estados e Municípios se considerando prejudicados. 

Em suma, na atual estrutura fiscal, qualquer solução conciliatória sofre, 
de imediato, frustração, pois ninguém quer abrir mão de parte de sua receita 
:POtenCial. · · ·· · · -

A SAREM, em todas as proposições, tem feito simulações dos valores e 
resultados, através de estudos criteriosOs, Visando a adoção de soluções efica
zes e duráveis. 

O Governo do Presidente João Figueiredo, sensível aos pleitos munici
pais, tem adotada medidas que vão ao encontro dos interesses dos Prefeitos 
Municipãis, destacando-se- as segUiiltes: · 

I) desvinculação das aplicações de recursos transferidos em investimen
tos fixos. 

2) agilização dos mecanismos de transferências de recursos por órgãos da 
Administração Federal (Decreto-Lei n'? 1.805); 

- 3) alteração da competência do Tribunal de Contas da União, de análise 
das contas, passando-a aos Tribunais de Contas Estãduais ou aos conselhos 
de Contas; 

4) estudo, em fase final, de proposta de Emenda à Constituição, visando 
o aumento dos recursos do FPM e FPE, para o; anos de 1981, 1983 e 1984, 
bem como_apropriação dos Municípios de 50% da receita do ITBI e modifi
cação dos critérios de distribuição do ICM. 

As medidas ora alinhadas decorrem das seguintes observações: 
I) durante um certo período as prefeituras eram compelidas a aplicar os 

recursos transferidos em atiVidades e funções que não exigiam, dentro do _ 
quadro político-administrativo, prioridades programáticas,- tolhendo a flexi
bilidade do Município e, conseqüeritemente, tornando rígidos os critérios de 
adrriinistração; ademais, parte dos recursos só podia ser aplicada em investi
mento, quando, para uns, a necessidade seria de custeio em razão dos investi
mentos que realizara; 

2) demora de procedimentos de transferência de recursos pertencentes le
galmente aos Municípios, causando enfraquecimento da Federação e em
pobrecimento municipal; 

3) superposição desnecessária dos procedimentos relativos à prestação 
de contas= os !'.1unicípios eram obrigados a apresentar suas contas aos Tri
bunais de Contas dos_ Estados ou Conselhos de Contas e ao Tribunal de Con
tas da União, com norriias e prazOs diferentes. 

No que respeita aos recursos do FPM, no corrente ano seu montante 
atingirá uma cifra ao rêdoi-de CrS 45 milhões; para o próximo exercício, de 
1981, em virtude dos efeitos combinados decorrentes do aumento da arreca
dação dos impostos de renda e produtos industrializados, bem como da ele
vação do percentual de sua formação, expectativa serã de CrSi 89 bilhões, sig~ 
nificando, praticamente, a duplicação do montante atual. 

As medidas aqui destacadas não serão as únicas, como se deduz das pró
prias palavras de Sua Excelência o Presíderúe Figueiredo, proferidas por oca
sião da asSinaturã do Decreto-Lei 1.805, a 19 de outubro passado: 

H Esta medida não é uma solução completa para o problema de enfraque
cimento da Federação. Nem mesmo, para a escassez de recursos municipais. 
Mas é um primeiro grande passo, entre outros que se seguirão, dentro da 
mesma filosofia." 

Paralelamente, a SAREM continua empenhada no apoio ao aperfeiçoa
mento das condições administrativas municipais, através de seu Programa de 
Cooperação Técnica. 
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S. Coop~rado Técnica 

5.1. File-sofia de Atuação 

A SAREM tem orientado sua atuação, na ârea de cooperação técnica, 
com vistas à integração do planejamento nos diversos níveis do governo, den
tro das seguintes diretrizes: 

I. promover ações cooperativas que estimulem o _interesse e a capacida
de realizado,ra dos Estados e Municípios, no eSfOrço de desenvolvimento na
cional empreendido pela União; 

2. dêsenvolver ações cooperativas que levem a uma integraÇão das ati
vidades da SAREM com os programas dos demais órgãos federais que cola
boram para o desenvolvimento dos Estados e Municípios, evftando dispersão 
de esforços, atomização de recurSos; Saiui-ação de comunicações e conflito de 
orientação; 

3. manter, internamente, ·a- preocupação constante com o aperfeiçoa
mento dos processos e instrumentos da administração, para que a SAREM se 
antecipe ou responda às solicitações externas de maneira tempestiva, satisfa
tória e inovadora. 

4. estimular nos setores públicos estaduais e municipais atitudes, com
portamentos e padrões culturais que contribuam para a otimização do em
prego dos recursos governamentais no atendimento das necessidades sociais e 
econômicas da comunidade; e 

5. incentivar o interesse pelo estudo da expei-iênd8 de desenvolvimento 
sócio-econômico e institUciOnal dos Estados e Municípios. ' 

5.2. Cooperação Técnica com os Municípios 

Em face do elevado número de Municípios- aproximadamente 4.000 
-e da forma de organização federativa de governo, optou-se por estimular a 
concepção, implantação e funcionamento, nos Estados, de órgãos, que, pro
movendo a articulação com os Municípios, em nome próprio e do Governo 
Federal, pudessem aumentar o efeito multiplicador dos recursos humanos, fi
nanceiros, institucionais e políticos aplicados na ârea. 

A SAREM, no desempenho de seu papel de formulador da doutrina de 
articulação intergovernamental. tem estabelecido as diretrfzes gerais que nor
teiam a atuação desses órgãos, a partir de junção de dois níveis de conheci
mento básico: das prioridades de desenvolvimento defmidas em escala nacio
nal, de um lado, e das necessidades e características peculiares dos M unicí~ 
pios brasileiros, de outro. 

Delineados os objetivos de um órgão estadual de articulação com os M u
nicípios - de promover a coordenação, integração e compatibilização das 
ações estaduais que repercutem diretamente no espaço municipal e de prestar 
cooperação técnica aos Municípios, com o intuito de possibilitar-lhes assumir 
papel ativo no quadro das relações intergovernamentais e no que diz respeito 
ao seu próprio desenvolvimento - espera-se, para que ocupe uma posição 
ímpar no contexto administrativo estadual, qu~ tenha as seguintes caracterís· 
ticas: 

- raio de ação global no espaço e multissetorial; 
- visão global da atuação do Governo; 
- domínio de instrumentos de coordenação das ações de Governo. 
Por outro lado, sua estratégia de atuação deve estar alicerçada em, pelo 

menos, três princípios: 
- de ação intensiva e planejada, com o aproveitamento de estruturas 

preexistentes; 
- de fortalecimento das bases técnicas locais, através, de transferências 

de "Know-how~'; e 
- de coordenação de esforços entre entidades de objetivos fms, 

evitando-se os efeitos perversos da c~mpetição, paralelismo e duplicação de 
ação. 

5.3 Intens{ficação do Programa de Apoio aos Orgãos Estaduais de Arti~ 
cu/ação com os Muntcípios. 

Dentro da estratêgia de ação descentralizada da SAREM, ressalta a im
portância do constante aprimoramento dos órgãos estaduais de articulação 
com os municípios; Estes desenvolvem uma dupla ação: nos assuntos de inte~ 
resse da própria administração estadual junto aos municípios e naqueles de 
interesse mais direto do Governo Federal. 

Enfase especial na ação desses órgãos está colocado no desenvolvimento· 
de recursos humanos que atuam na área municipal. Neste ano foram progra
mados 40 cursos, envolvendo cerca de 1.800 servidores. 

A SAREM tem apoiado, também, projetas destinados ao fortalecimento 
de Associações Municipais, Planejamento Global Integrado (Estados
Municípios), Cadastros Técnicos e Fiscais e de Reorganização Administrati
va de Prefeituras. 

Através do Convênio coflí.-o Instituto Brasileíro d-e Administração Muni
cipal- IBAM, a SAREM tem desenvolvido, complementarmente, um Pro
grama de Apoio ao Desenvolvimento Municipal atravês dC subprogramas 
nas áreas de ensino, pesquisa, cooperação técnica e publicações. 

Nos anos de 1977, 1978 e 1979 foram treinados cerca de 850 servidores, 
em diferentes áreas dos mais diverSos Estados Brasileiros. 

Para o ano de 1981 e seguintes, ã. SAREM pretende apoi3.r de modo es
pecial projetas de elevado efeito multiplicador, que possibilitem suprir a es
cassez dos recursos reais - humanos, financeiros e institucionais - dos ór
gãos de articulação, através. da otimização de seu emprego, possibilitando-<Js 
tornar mais efetiva sua presença em um número significativo de Municípios. 

Serão considerados de elevado efeito multiplicador projetas que o~jeti
vem: 

1. o apoio, fortalecimento ou criação de associações microrregionais de 
Municípios; 

2. a compatibilização e integração de ações de planejamento dos Esta
dos com os Municípios; 

3. o desenvolvimentO de metodologias simples e ~actíveis de partici· 
pação da comunidade nas. ãções dos governos locãis. 

5.4. Program_a de Apoio ao Aperfeiçoamento da Administração das P_reA 
leituras das Capitais. 

Através do seu programa de cooperação técnic-a, a SAREM vem desen
volvendo prioritariamente junto às Prefeituras das Capitais dos Estados do 
Norte, Nordeste e Centro.:.oeste um esforço de cooperação técnica e financei
ra destinado ao aperfeiçoamento das administrações municipais, tanto nos 
seus aspectos internos quanto, sobretudo, nos segmentos voltados para a 
ação direta junto ao público. 

Iniciado no segundo semestre deste ano, espera-se que em 1981 referido 
progrania tenha um incremento significativo. 

5.5. Planejamento Participativo e Autonomia Municipal 

Uma das tendências atuais de maior relevo é a do envolvimento das co
munidades locais no planejamento e execução da ação administrativa munici
pal típica. Esse é, talvez, o grande desafio à capacidade dos governos locais e, 
muito provavelmente: o caminho mais adequado para construção da real e 
efetiva ~11tonomia municipal. 

Muitas têm sido ·as vozes a clamar pela concessão de maior autonomia 
aos Municípios, qiier em téfffios políticos, quer, principalmente, em termos 
de recursos financeiros. 

Poucas têm sido as iniciativas, a nível dos governos locais, de construir 
essa autonomia a partir do maior envolvimento da comunidade na definição 
das diretrizes do desenvolvimento sócio-econômico dos Municípios. 

A SAREM, com a cola'!Joração dos órgãos de articulação com os Mu
nicípio.s, de todos os Estados e Territórios, está disposta a contribuir no de
senvolvimento d~~e trabalho aglutina~or das forças da comuni_dade. 

'5.6. Munk[pios de Segurança Nacional 

Dentro_ ~os objetivos -gerais de fortalecimento do federalismo brasileiro 
o Governo Federal se encontra h-oje empenhado em promover a devolução d~ 
autonomia à maioria dos Municípios considerados de segurança nacional. 

Os primeiros passos nesse sentido estão selldo dados com o reestudo da 
matéria C a revisão da legislação, para posterior envio de projeto de lei ao 
Congresso Nacional. 

. A id~ia g;eral, dependente ainda de exame apurado, é de se preservar nes· 
sa sttuaçao apenas aqueles Municípios ~ituados em regiões d~ frontei_ra. 
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QUADRO 1 
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA NOS i1tts NIVI!ISDBOOVERNO 1'1>711!171 

RECEITA TRIBUTÂRIÃ ,., A • c !~D!Ct:S o=: EVOi.1JÇÃO 

;..~os 
1966~100 

UNili.O ESTADOS ~illNICIPIOS HIATO HIATO A+B+C J\+E+C A+B+C 
(;.} (S} (CJ (A-C) (B-C) ... • E:n ' "" ' (A} '" (C} 

57 27.317 24.191 4.777 22.540 l!t.414 48,5 4,,0 8,5 46 51 51 

58 33.798 27.160 4.930 28.868 22.230 51,3 41,2 7,5 57 57 58 .. 33.707 29.7.0:8 4.381 29.320 25.357 49,7 43,9 6,5 57 62 52 

60 3~. 786 !2-933 4.565 30.221 28.)58 .;8,1 45,6 6,3 59 69 " 6l 36.166 34.601 4.632_ 31.534 29.969 48,0 45,9 6,1 62 73 55 

62 37.813 35.848 5.04!1 32.164 30.799 48,0 45,5 6,4 " 75 óO 

63 42.914 35.972 5.542 37.372 30.430 50,8 ~2.6 6,6 73 75 66 

" 45.224 42.209 6.103 39.121 36.106 <:8,3 ~S,l 6,5 77 .. n 
65 5l.52J. .::3.265 6.926 44.595 . 35.339 50,7 42,5 6,8 S8 " " 66 5a:n5 1.7.658 8.433 50.352 39.225 51,2 41,5 7,3 lOO 100 lOO 

67 46.556 54.576 5.C62 43.494 49.514 44,9 50,4 4,7 83 ll5 60 

63 77.1.19 68.523 5.633 71.436 62.840 51,0 45,3 3,8 131 14.:. 67 .. 92.429 74.732 6.626 85.803 68.106 53,2 43,0 3,6 l.57 l57 79 

70 5-9.030 77.356 6.677 9~.353 70.679 54,1 42,3 3,6 1<5 !62 79 

n ll0.77l í:J.916 7.139 10::...632 72.777 56,0 40,4 3,& 188 168 85 

72 135.850 89.796 9.001. 126.849 ao. 795 57,9 38,3 3,3 231 lSS 107 

73 160.2-U 1C4.989 10.624 149.617 94.3.65 58,1 38,1 3,9 213 220 l26 

74 173.475 1:!.3.231 11.~2l 167.054 101.610 58,9 37,4 3,8 JC.: 238 !35 

7S 186.042 101.7.:.9' l2 • .:3õ 17!.604 89.311 62,0 33,!1 '·' 316 2l3 147 

ió 222.035 ll7.8.:4 16~S9:t(2) 20:;.136 100.9.05 G2,2 33,0 4,7 378 247 200 
77 224.667 12~.390 18.015(2} 20€.672 107.375 61~0 34,1 '·' 382 '" 2l4 

78 222.488 144.356 20.239 (2} 202.199 124.067 57,5 37,3 5,2 378 303 2.;! 

FONTE: Secretaria de Economia e Finanau (M.F.). (1) lndice oefal de Preços~ (DI). FOV -Ano Base: 1917-100: (*) Valort"Sctn CrS milhões; (2) Estimativa da SEC-MF. 

QUADRO 2 
RECURSOS EFETIVAMENTE DISPONlYEIS NOS TB:E.S NÍVEIS DE GOVERNO 1975/1973 

RE:CG"RSOS ~'Z:..""IE DISPCX\~IS {*) I 
HIATO A B c D;[)ICES DE EVOUJÇI\0 

A~ 
liNIÃO ESTAJOS MUNIC!PIOS 1956 = 100 

Oec:. Trib.Fed.- Rec. Trib.Est. Rec. Trib. Mt.:n. 
7ra--sf.a Est. + T=ansf. Fed. + Tra'1Sf. Fed. (A-<:) (S-<:) A+B-tC A+B+c A-H3~ (A) (B) (C) 
e a ~~"1. - Tra.""lSf. Mtm. + Transf. Est. E:-1 % EN% EN% 

(A) (B) (C) 

57 24.135 25.950 6.200 17.935 19.750 42,9 46,1 ll,O 52 49 41 
58 30.039 29.428 6.421 23.618 23.007 45,6 44,7 9, 7 64 55 43 
59 29.~378 32.396 6.062 23.316 26.334 43,3 47,8 8,9 63 61 40 
60 31.152 34.931 6.201 24.951 28.730 43,1 48,3 8,6 67 66 41 
61 31.621 37.346 6.432 25.189 38.914 41,9 49,5 8,5 68 70 43 
62 31.130 38.520 9.060 22.070 29.460 39,6 48,9 11,5 67 72 60 
63 35.1,09 38.856 lO .163 25.246 28.693 41,9 46,0 12,0 76 73 68 
64 37.071 45.345 11.120 25.951 34.225 39,6 48,5 11,9 80 85 74 
65 39.695 48.568 13.149 26.546 35.719 39,0 48,0 12,9 85 92 88 
65 ~5.628 53.237 15.011 31.617 38.226 40,6 46,3 13,.1 100 100 100 
67 38.962 50.226 19.006 19.956 31.220 36,0 46,4 17,6 84 94 127 
68 60.879 64.924 25.522 35.357 39.402 40,2 42,9 16,9 131 122 170 
69 78.943 69.703 25.141 53.802 44.562 45,4 40,1 14,5 169 131 167 
70 82.352 i4.424 25.287 55.065 48.137 45,0 ~o. 1 14,4 177 1-iO 175 
71 92.465 77.-;)73 27.38Sc 65.077 50.585 46;7< 39,4 13,8 198 146 182 
72 114.380 88.104 32.163 82.217 55.941 48,7 37,5 13,7 245 165_ 214 
73 136.352 101.765 37.737 98.615 6{.028 49,4 36,9 13,7 292 191 251 
74 152.944 109.280 40.903 112.041 68.377 50,5 36,1 13,5 328 205 272 
75 151.710 108.924 39.595 112.115 69.329 50,5 '36,3 13,2 325 205 264 
76 179.819 126.051 50. 908(2) 128.911 65.143 50,4 35,3 14,3 385 237 339 
77 175.338 137.848 54.906 ,2} 120.432 32.942 4i,6 37,4 14,9 376 

1259 
366 

78 170.252 155.035 61.846 (2) 108.406 93.189 44,0 40,0 16,0 365 291 412 

FONTE: Secretari& de Economia e FinanÇl\S (M_.F.). (O tndice Geral de Preços -(DI) • FGV Ano Base: 1977 ~ 100; ( *) Valor~ em_CrS milhOes; (2) Estimativa. da SECMF. 
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QUADRO 3 -_RECEITA TRIBUTARIA NAS TRÉS ESFERAS DE GO
VERNO OBTIDA DAS CONTAS-CORRENTES DO SETOR PlJBLICO 
(ADMINISTRAÇ0ES CENTRAL E DESCENTRALIZADAS 2) --

~-
(b.t) 

10,7 '·' 

17,7 

1.117,1 '10,5 ll,J 
,,zu,o ,,,.0,1 "'·' 21,7 

U,$ JJ,7 ,_, 
I,JU,l n,• '·' U,4U,. n,4 u,• '·' 

"·J n,o 
lt11 u.ul,, l,l7l,D Zl,l '·' 1J12 14,111,1 1.JU,l n,t '·' JJ.ltl,O 70,6 a,, 

71,1 lt,4 '·' 72,1 H,l '·' U,4ll,l , ... '·' n.212,, 75,) 21,1 '·' 23,0 

FONTE. CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS, IBRE/DCS, FGV, (11 Impostos, tua e, contribuiçOEis para· 
fiecll.is, coo.tribuic;ões de melhoria e rc~~ctivaiJ mult.aa. cobr•cc;a da divida ativa e con&ÇJ.o mocetAria: 
121 Autarquias, Fundac;õe3, Fundo-. Especiais e lnstituiçl)e• a em fio.elucrativoe. 

QUADRO 4- RECEITA TRIBUTÁRIA NAS TRJOS ESFERAS DE GO
VERNO OBTIDA DAS CONTAS-CORRENTES DO SETOR PÚBLICO 
(ADMINISTRAÇÃO CENTRAL) -

~ 
~"· UTADO:II IWII~gP:os lr.•! 

'" ... 
150'1 10,7 '·' 

no,, 1'1,7 

n,• ... 
),IU,l "'·' 51,1 H,1 

s.na,a 5l5,f U,l U,f ... 
1.~14,1 109,0 n.7 U,3 ... 

11., •.• 53,5 H,4 

l~.9U,2 1.1~2,4 H,7 '·' lU I ZJ,l$f,5 l7.U7,7 1.n1,o JI,J '·' 1~71 lt.otS,I 14,032,5 2.3'1,7 5t,1 H,l '·' 3.210,1 St,3 '·' n.• '·' UO,t)l,3 35,. "' U,l lZ,2 '·' U,l J2,8 '·' n,o '·' 
FONTE: CENTRO DE ESTUDOS FISCAl. S. IBRE/DCS. FG V, (i) IJ:lpoatos! ts:u.s, eontribulçõea ~ara• 
fU.(:ais, contribulçO&s de melhoria e uop6Ctivaa multa~. cobrança da divida ati v a e correc;lo monet.ãna. 

lU' 

lt7S 
Ul( 

QUADRO 5 • RECEITA TRIBUTÁRIA NAS TR!:S ESFERAS DE GO
VERNO OBTIDA DAS CONTAS CORRENTES DO SETOR PúBLICO 
(ADMINISTRACÃO DESCENTRALIZADA 2) 

"·' 

.... ,,, t7,1 

1.101,1 lt?,t ~7,0 '·' zn.• '·' 
"··· 

'·' 
"·' '·' I,Ht,l t?,l 

l.Ht,4 

4,101,4 n,t 
7,400,5 n,c '·' 

~~r~~T!~~~~~~~~b~~o~:J~2!f~<l~~s;:!!~~lt?J!~~uT~~- ~:~e~~-~~~ J:à'i~i~O:~~~%::·c~~!;~~u~g~:: 
t.J.ria. (2\ Aut..arQuiu, Fundac;Oc~. Fundos Espe-ciais e Inatituic;õcs sem fiM lucr!!>livos. 

.. 
QUADRO 6- PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS 
TRIBUTÁRIAS DOS GOVERNOS ESTADUAIS 
E LOCAIS COM RELAÇÃO AO TOTAL DAS 
RECEITAS TRIBUTÁRIAS (1961) 

GOVEllNO GOVERNOS PAfSES 
CEN~'RAL ESTADUAL & LOCAL 

et.,..SO• tmido• 65,11 34,2 

•n•uSe '52,6 37,4 

1no tlnl.do 3t,l lC,t 

lcmanha 0<;1dcntAl 56,0 44,0 

o1anl!!a t8,3 '·' p, •• , •. 84,l 15,2 

uóicJ.• 74,1 25 •• 

tia. 85,3 14,7 

•pio 71,4 21,. 

Font.: E:r.elae Tu Compeadium, Pllttli 1 U9MI 

QUADRO 7- EVOLUÇÃO DO PRODUTO. IN
TERNO BRUTO 1975/1979 

Ot:Floh'KIJI tNOICII: to 
li'J>UCITO I'I'OD~!<U>L 

M!LUOE.S D~ Cllll~El!V» 

co:::=s J;ru:r,;o lMClel'! ·~· "'"""' liAS~ 1970 1970 .WllAt.t'l 

1 ua,o t2 8H,2 1,~1' H,t 

l7H,7 ttn7,1 1,7S n., '·' 
~ ,~,2 105274,3 2,26 50,5 '·' l az,l 2,15 ss.s '·' . 850,( lHlOl,l l,Sl 10,1 

7t01,p "' 151,2 s,n "·' '·' 14271,1 us 98~,'7 10,5 15,3 ,_, 
21sn,z 1'00')7,5 U,'l 67,3 '·' H 073,1 lU 935,f U,1 '·' 63 H5,1 42,7 71,7 '·' 85171,0 156 Ul,~ 55,0 n.~ ... 

u2 na,G ,,. !JJ,S 70,) 53,, U,l 

~61 ~~0,3 191428,4 ... , n,t 10,D 

~01 300,8 208)00,1 100,0 ... 
275807,5 23,004,1 117,3 13,3 

2~3 7011.,8 lJ'I,~ U5,, 11,7 

HB 3G7,3 J003U,I lU,t u,o 
719SU,1 3~9 740,2 ~U,2 l5B,) ... 

1009379,5 3U41?,2 ZU,I 1G7,J '·' 1 ~60 271,1 CIO,, 182,3 ... 
1321924,1 397 07,, $84,2 ao.• ... 
J (lO OU,, 421392,5 eo,,z '·" 5Sll6Sl,7 HS JU,, 1219,2 215,2 ... 

FONTE: Centro de Contas Nacionais. DCS/ISRE/FGV. Dadoa pn• 
blicaC.os em Corijuntuu. Econõmica vol. 21> (9},1971 e vol. 33 112),19'19. 
OBS: Compo.tibilizao;!lo das contas entis;a~ com as novas Ceitas Pela 
CPG/IPLAN/IPEA, utilizand.,·se a evoluo;ll.o nominal das antigas 
contes. e aplicando· se, retroativamente, este evoluc;S.o ao~ valores pu• 
blicados na~ n9va3 cot:.tas. 

QUADRO 8 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
DO BRASIL (Em 1.000 hab.) 

'" 
'" 
'" 
'" 
980 (11 

POPtlLAÇ.lO 

RtlRAL 

u.tao C3ltl 28.356 cu•J 
18.782 136\) 33.161 {U1! 

32.ao• t4S\1 38.987 (~Stl 

52.084 (56t) Cl.OS4 {U\) 

75.153 (641) 44.875 (36t) 

FONTE: IBGE (1) F.sttmada pelo IBGE 

41-236 (101lt) 

5l.H4 (100\) 

70.,52 (lOOU 

U.l39 (100\} 

12).032 11001) 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Josê Guiomard ~ Eunice Michiles- Evandro Car~ 
reira - Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- José Sarney- José Lins
Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite - Aderbal Jurema - Teotónio Vilela - Gílvan Rocha - Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Amaral Peixoto - Amaral Furlan -Benedito 
Ferreira - Benedito Canelas - Vicente Vuolo - Mendes Canale- Leite 
Chaves - Leonir Vargas - Pedro Simon .. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projetas de lei que 
serão lidos pelo Sr. l9~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 338, DE 1980 

Introduz alterações na vigente consolidação das Leis do Traba~ 
lho, e na Lei""' 4.375, de 17..08~64, que dispõe sobre o Serviço Militar. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 472 e seu§ I' da Consolidação das Leis do Trabalho pas

sam a vigorar com as seguintes modificações: 

••Art. 472. O afastamento do empregado, em virtude de outro 
encargo público, não constituírA motivo para alteração ou rescisão 
do contrato de trabalho por parte do empregador. 

§ l 'i' Pra que o empregado tenha direito a voltar a exercer o 
cargo do qual se afastou em virtude de encargo público, é indispen~ 
sâvel que notifique o empregador dessa intenção, por telegrama ou 
carta registrada, dentro do prazo mâximo de trinta dias, contados 
da data em que se desobrigar do encargo público. 

Art. 2• O art. 60, caput. da Lei n•4.375, de 17 de agosto de 1964, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 60 Os funcionários públicOs federais, estaduais ou mu
nicipais, quando incorporados ou matriculados' ~ID _órgão de for
mação da Reserva. por motivo de convocação para prestação do 
Serviço Militar inicial, estabelecido pelo art. 16, desde que para isso 
forçados a abandonarem o cargo, terão assegurados o retorno, den
tro dos 30 (trinta) dias que se seguirem ao licenciamento ou término 
do curso, salvo se declararem, por ocasião da matrícula ou incorpo~ 
ração, não pretender voltar. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As alterações aqui feitas, à Consolidação das Leis do Trabalho e à Lei do 
Serviço Militar (nO? 4.375, de 1964), têm por objetivo circunscrever o direito, à 
volta, ao emprego, após a prestação do serviço militar obrigatório, exclusiva~ 
mente aos funcionários públicos. 

Delas resultarão, po-is, que o empregado comum, sob o regime da CLT, 
não mais poderá contar com o sobrestamento de seu contrato de trabalho, 
enquanto estiver prestando o serviço militar obrigatório, como permitido na 
redação atual do art. 472, caput. e seu§ 1 O?, da CLT, bem como do art. 60, ca
put. da referida LEI N• 4.375, de 17 de agosto de 1964. 

E a razão da adoção desta medida, aParentemente desfavorável aos di~ 
reitos dos trabalhadores, é que a experiência tenl demonstrado justamente o 
contrário. Na verdade, pensando estar prestigiátiâo o serviço militar obriga
tório, ao mesmo tempo que assegurando ao trabalhador o direito à volta ao 
emprego, o legislador acabou por consumar, justamente, um_ instrumento de 
desassossego para os jovens que se encontrem na faixa etária em que é exigida 
a prestação do serviço militar, pois aí mesmo é que não conseguem emprego, 
mesmo precisando trabalhar. 

É que as empresas, ante a perspectiva de terem que obedecer às determi
nações do art. 472, § 1•, da CLT, bem como do art. 60, caput, da Lei n' 
4.375/64, simplesmente se recusam a admitir em_pregados em vésperas de 
atender às exigêncfas dO mencionado serviço militar. 

Esta é uma constatação que hoje em dia se fez em toda parte e que, inclu
sive, levou a Câmara Municipal de Osasco, Uma cidade industrial, a 
preocupar~se com o problema resultante do grande número de jovens desem~ 
pregados, principalmente jovens de idade de prestar serviço militar, os quais, 
estando desempregados, nem sempre conseguem fugir às innuências negati~ 
vas do vício ou da delinqüência. 

O que nos parece, pois, ê que a lei trabalhista deve eliminar, de seu texto, 
qualquer obrigatoriedade de garantia de emprego para o jovem que s~ afaste 
para a prestação do serviço militar. Com isto as empresas certamente perde
rão a slia preven-ção quanto à contratação de jovens nessa idade. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. ~ Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.375, DE 17 DI; AGOSTO DE !964 . . . 
Lei do Senu;o Md1tar 

TITULO IX 
Disposições Gerais 

CAPITULO I 
Dos Direitos dos Convocados e Reservista 

.. -........................... ~ ................ ' ............. -..... . 

Art. 60. Os funcionários públicos federais, estaduais ou municipais, bem 
como oS empregados, operários ou trabalhadores, qualquer que seja a nature~ 
za da entidade em que exerçam as suas atividades, quando incorporados ou 
matriculados em Órgão de Formação de Reserva, por motivo de convocação 
para prestação _do _S~rviço_ Militar inicial, estabelecido pelo art. 16, desde que 
para isso fotçados-a abandonarem ·o cargo-ou emprego, terão assegurado o 
retorno ao cargo ou· emprego resp-ectivo, dentro dos 30 (trinta) dias que se se
guirem ao licenciamento, ou término de curso, salvo se declararem, por oca
sião da incorporação ou matrícula, não pretender a ele voltar. 

§ J9 Esses convocados, durante o tempo em que estiverem incorporados 
em Úrgão Militares da Ativa ou matriculados nos de Formação Reserva, ne
nhum ven.cimen.to, salário ou remuneração perceberão da organização a que 
pertenciam. 

§ 2"? Perderá o direito de retorno ao emprego, cargo ou função que exer
cia ao- ser incorporado, o convocado que engajar. 

§ 39 Compete ao Comandante, DiretC)r ou Chefe de Organização Militar, 
em que for incorporado ou matr1Cúl3â0-o Corivocado, comunicar sua preten~ 
são à entidade a que caiba reservar a função, cargo ou emprego e, bem assim, 
se for o caso, o engajamento concedido; essas comu~icações deverão ser feitas 
dentro de 20 (vinte) dias que se seguirem à incorporação ou concessão do en
gajamento. 

§ 49 Todo convocado matriculado em Orgão de Formação de Reserva 
que seja obrigado a faltar a suas_ atividades civis, por força de exercício em 
manobras, terá suas faltas abonadas para todos os efeitos. 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 472. O afastamento do empregado, em virtude das exigências do ser
viço militar ou de encargo público, não constituirá motivo para alteração ou 
rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. 

§ I• Revogado pelos artigos 60 e 61 da Lei n• 4.375, de 17-8-64 (Lei do 
Serviço Militar). 

(Às Comissões de Constitutção e Justiça, de Legislação Social, de 
Segurança Nacional. e de Serviço Público Civil.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 339, DE !980 

Dispõe sobre o contingenciam.ento de áreas de plantio nos contra~ 
tos de financiamento agrícola. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. f'? O Ministério da Agricultura, com a colaboração das Secretarias 
de Agricultura dos Estados, levantará, dentro de 120 (cento e vinte) dias, o 
mapa agrológico de todo o território nacional, com indicação das áreas onde 
possam ser cultivados o feijão, arroz, milho, mandioca, batata e outros pro
dutos necessários à alimentação do povo. 

Art. 29 Nenhum financiamento será concedido a empresa agro pecuária 
ou agroindustrial, sem que lhe seja destinada uma área onde possa produzir 
um dos produtos indicados no mapa agrológico de sua região. 

Parágrafo único. No contrato de financiamento, o agricultor ou pecua~ 
rista indicará o produto que deseja produzir, a área que írâ cultivar e os limi
tes de seu contingenciamento, obedecida proporção entre a dimensão da pro
priedade e a área de contigenciamento. 
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Art. 39 Os agricultores ou pecuaristas ou industriais que não obedece~ 
rem às prescrições de plantio na forma desta Lei não receberão financiarne;nto 
do sistema bancário nacional. 

Art. 49 Os gerentes dos estabelecimentos bancários fiscalizarão a exe
cução desta Lei, sendo passíveis de penalidades, a serem fixadas no Regula
mento dos bancos oficiais, aos que descumprirem a presente lei. 

Art. 5,• Onde não for possfvcl o plantio dos produtos agrícolas básicos 
para alimen~ação popular, serâ exigido o cultivo de uma horta comunitária 
em propriedades que tiverem mais de oito agregados, colonos ou parceiros 

. agr!colas. 
AU. 69 · Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.· 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com imensidão. de..nossó tê:rritório, a dignidade nacional não nos deve 
permitir certas franquezas. 

Todos os brasileiros desejam que importemos certos produtos e nos de
clarambs revoltados, quando verificamos que esses produtos são os de que o 
Brasil já foi grande produtor. 

Com milhões de hectares de terras agricultáveis, é com certo desalento 
que importamos feijão de países que são nesgas de território, entre a monta~ 
nha e o mar. 

Com 500 milhões...de hectares de várzeas, importar arroz é um atestado 
de incapacidade. 

Com terras magníficas para o plantio de milho, mandioca e batata, em 
extensão quase ilimitada, importamos esses produtos de palses significativa
mente menores, o que constitui um paradoxo que diz eloqüentemente de nos
sa desorganização no setor da produção. 

Não hã limitação de âreas e nem tampouco limitação da força de traba
lho, o que hã, gritantemente, ê: a nossa desbrganização. Hâ âreas aproveitâ
veis em todos os quadrantes. Se em algumas não chovem, outras recebem co
tas de chuvas que as revitalizam p~r~. _o milagre da multiplicaÇão vegetal. 

A propriedade deve ter uma função social. 
Tanta terra não pode ser a geradora de tanta miséri_a. E Q hoffiem, em 

cima de tanta fartura, assistindo ao descalabro da fome e da miséria, por in
cúria dos Governos, num contrasenso que nos inferioriza. 

Fomos o 19 produtor de café, o 29 de feijão, e um dos grandes produtores 
de milho. Tempo houve em que t~vemos o 39 rebanhd nacional. Hoje, estamos 
reduzidos ao unl mero importador de feijão, arroz e milho, além de nos con
servarmos, significativamente, em importadores de carne. 

Até de café, jã fpmos compradores da Indonésia, por exigência de nossa 
posição no mercado cafeeiro. 

Mas importamos alho, cebola, coco-da-baía, e outros produtos que não 
são orgulho- dos 120 milhões de brasileiros, mas indicadores que somos de 
uma Nação que estâ se enchafurdando no marasmo dos que assitem, inermes, 
ao passar do tempo, diante,dà inutilidade dos esforÇos de seu povo, ante a li
mitação da terra e a preguiça moral de seus habitantes. 

Aí está um projeto que vai sacudir a Nação. 
Os que receberem dinheiro têm que se comprometer e produzir um pou

co para o povo. Os que apanharem dinheiro nos nossos bancos para a agri
cultura e a pecuária ou para agroindústria terão que ter Um compromisso de 
honra de procura produzir um pouco de um dos gêneros acima especificados, 
afim de que não deixe se registrar a manifesta-Ção necessária e violenta da 
reação da vergonha nacional. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

(Às Camissões de Contituição e Justiça, de Agricultura e de Eco
nomia.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetes lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l9~Secretârio. 

Sãó lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 582, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
!57 /80, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes- SP, a ele
var, em CrS 453.667.500,00 (quatrocentos e cinq-Uenta e três milhões, seiscen
tos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), o mont;trite de sua dívida 
consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da se$são seguinte. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - Orestes Quércia 

REQUERIMENTO N• 583, DE I980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prêvia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução no? 

167, de 1980, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em Cr$ 
530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - Almir Pinto 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovados os requerimentos, as 
matérias a que se referem figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

. E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 584, DE 1980 

Nos termos da alínea b do artigo 371 do Regimento Interno, reqUeremos 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1977, que autoriza o Po~ 
der Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional
FUNAEX, e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - Paulo Brossard, Líder do 
PMDB; -José Lins, pela Liderança do PDS. 

O SR. PRESIQENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido serâ objeto 
de delibera.t;ão~ após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

te, 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien-

Passa~se à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l9wSecretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N'585, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver 
são da Ordem do Dia, a fim de que as matérias constantes dos itens 4 e 8_ se 
jam submetidas ao Plenârio em primeiro e segundo lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, em 2 de dezembro de 1980. - Moacyr Dalla. 

-O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do 
'Plonârio, os itens 4 e 8 da pauta terão preferência sobre os demais. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 147, de 
1980 (apresentado peht Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecçr n"' 1.112, de 1980), que autoriza o Governo do Estado'da 
Bahia a realjzar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
47,000,000.00 (quarenta e sete mil~ões de dólares americanos), des
tinado ao programa de investirrieritos do Estado, tendo 

PARECER, sob n' l.ll3, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido do Senador Franco Montoro. 

Em votação. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami

nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, -na pauta de hoje, consta
riam sete pedidos de empréstimos, que nós poderíamos considerar, de uma 
certa maneira, uma pauta modestíssima, porque o Governo Federal está re
metendo, amanhã, para a última sessão do Congresso Nacional, 127 projetas 
de empréstimos com os quais vai abarrotar a tolerância desta Casa. Cento e 
vinte e sete projet.Os de uma só vez! Portanto, com apenas sete pedidos, nesta 
pauta, nós podemos considerar que é modesta a contribuição do Governo Fe
deral na pauta dos nossos trabalhos de hoje, porque, amanhã, vem uma ven
tania de empréstimos, eStes de hoje são um assobio; a ventania vem amanhã. 

Sr. Presidente, os de hoje são uma ligeira hemorragia do dinheiro, a últi· 
ma hemoptise vem amanhã. A última hemoptise, em que o sangue dos pul
mões da República vão jorrar aqui no Plenârio, com 127 pedidos de emprésti
mo, recorde do Brasil, Sr. Presidente, em 150 anos de existência desta Casa. 
Cento e cinqüenta anos de existência do Senado, nunca se teve notícia de que 
o Governo remetesse a esta Casa, de uma só vez, 127 pedidos de empréstimo. 
Amanhã rolarão neste tapete, nestas bancadas, como nas salas de jogos anti
gamente, milhões de dólares e bilhões de cruzeiros, solicitados pelo Governo, 
através de 127 pedidos de empréstimo. 

Portanto, Sr. Presidente, vamo-nos preparar para a ventania de amanhã. 
Hoje, sopra uma brisa fresca, suave e refrescante. Só 7 emprêstimos, coin 87 
milhões de dólares e alguns bilhões de cruzeiros. 



7446 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1980 

Sr. Presidente, o primeiro pedido de empréstimo é da Bahia. Este ninho 
murmuroso de eterna poesia, entre a montanha e o mar, como dizia o nosso 
Patrono Rui Barbosa. Pois a Bahia do tempo de Rui é diferente da Bahia do 
nosso Presidente. Estão aqui pedidos de 47 rllilhões de dólares, que, somados 
ao que nós jâ demos ao Governo da Bahia, nós vamos a algumas centenas de 
milhões de dólares, porque nós desvalorizamos a nossa moeda para satisfazer 
ao insaciável Estado da Bahia. 

Quarenta e sete milhões de dQ!ª-res, Sr. Presidente, que, na discussão pri
meira, nós descobrimos que até o Banco do Brasil descobriu uma filial sua, 
do Banco do Brasil, nas Bermudas, perdida no mar das Caraíbas, sujeita aos 
mares bravios, sújeita aos tufões, sujeita ao Triângulo das Bermudas, sujeita a 
isso tudo, a agência de Grand Cayman, onde esses governos vão buscar em
préstimos, numa agência localizada numa cidade de 1.200 habitantes, quando 
no Brasil não se registra agência bancãria de espécie alguma em localidade de 
1.200 habitantes. 

Pois bem, o Banco do Brasil tem uma agência internacional em Geoge
town, em Grand Cayman, nas Bermudas, nas Antilhas, no mar das Caraíbas, 
perdida nesse oceano, onde vaj buscar esses empréstimos, solicitados pelo 
Governo. 

O nobre Líder estã sacudindo a cabeça desaprovando. Eu quero saber 
então onde foi buScar o dinehrio, se não é em Grand Cayman, a agência em 
que estâ sendo negociado o empréstimo da Bahia. V. Ex• não aparteia, mas, 
como camaleão ao sol, sacode a cabeça desaprovando a nossa atitude. 

Assim, Sr. Presidente, são 47 milhões de dólares que o Governo da Bahia 
quer apanhar de empréstimo, depois de três ou quatro ~mpréstimos que jã 
apanhou na Casa, para a Pedra do Cavalo e para outra rede rodoviãria, inclu
sive a estrada que vai atender ao ilustre Senador Lomanto Júnior. 

Pois bem, Sr. Presidente, desta vez agora são 47 milhões de moedas for
tes d,a Grand Cayman, numa agência internacional do Banco do Brasil, numa 
cidade de mil e duzentos habitantes, numa ilha de duzentos quilômetros qua
drados, perdida no mar das Caraíbas, Sr. Presidente, sujeito aos tufões, ao 
mar revolto e aos furacões das Antilhas. 

Sr. Presidente, os Estados pequenos, quando buscam seus empréstimos, 
buscam-nos por aqui mesmo, em uma agência da Caixa Econômica, do Ban
co Nacional da Habitação, do Banco do Brasil, por aqui mesmo, Minas Ge
rais, São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, mas os Estados grandes e po
derosos vão buscar nas Caraíbas, vão tomar banho nas Bermudas, vão 
refrescar-se do calor em Acapulco e vão apanhar o dinheiro no Grand Cay
man, lá nessa pequena ilha perdida na vastidão do mar das Caraíbas. 

Diz aqui o Banco Central do Brasil, no seu parecer, lavando as mãos, Sr. 
Presidente; falam, sobre o empréstimo, o Fundo Monetário, o Presidente da 
República, o Ministro da Fazenda, o Banco Central do Brasil e as Comissões 
do Senado. As Comissões do Senado falam, mas fazem ouvido de mercador, 
aprovam tudo. São Comissões aprovativaS, Sr. Presidente. 

Diz aqui o Sr. Presidente .. do Banco Central do Brasil: 

uoutrossim, informamos a V. EXf ....... isso falando ao Governa
dor - que a fixação das condições financeiras da operação, bem 
como qualquer cantata com instituição financeira no exterior, vi
sando à sua colocação no mercado, dependerá da prévia e expressa 
autorização deste órgão". Pois bem, Sr. Presidente, foi assim que 
se descobriu, ou melhor, que os baianos, entendidos na mercância 
internacional e no apanhamento de dinheiro no exterior, descobri
ram essa agência de Grand CaymRn, nas Antilhas. Foi assim que 
vão apanhar lã 47 milhões de dólares, conforme o pedido da Bahia. 

Sr. Presidente, o processo consta do pedido do Sr. Governador do Ato 
do. Ppder Legislativo que~ no se' I artigo 21?, estabelece: 

. .... 

uEm garantia do principal e acessófios da operação de que tra
ta o artigo anterior, fiCa, outrossim, o Poder Executivo autorizado a 
vincular as receitas provenientes do Imposto de Circulação de Mer
cadorias - ICM". 

.A Mensagem ê do Sr. Ministro da Fazenda autorizando que ele se dirija 
ao Senado, o perfil do endividamento, do Estado da Bahia. 

O Sr. Ministro Interino da Fazenda recomenda o empréstirito, através da 
agência Grand Cayman, contratado pelo Estado da Bahia, pelo valor de 47 
milhões de dólares. 

Outro oficio do Sr. Ministro da Fazenda. 
O parecer do Banco Central. 
E os pareceres das Comissões de Finanças e de Justiça da Casa. 
Sr. Presidente, os pareceres são aprovativos, mas nãO trazem luz alguma 

sobre; o emprêstimo, não trazem esclarecimento algum. 
De acordo com a nossa posição, através de 60 ou 70 empréstimos que o 

Se~ado já concedeu estC? ano, Sr. Presidente, em me manifesto contra o em-

préstimo e vou pedir verificação de quorum, como faço em todos os procedi
mentos. 

Era a manifestação que eu desejava fazer, nesta oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 

nadar Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR. Para encaminhar a votação 
sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vivemos, realmen
te, um momento muito grave no Senado Federal. As notícias alardeadas, na 
semana passada, se confirmam nesta semana, que o Senado recebe de afoga
dilho, nos últimos dias, como vem acontecendo todos os anos, dezenas e, ago.;. 
ra, já mais de uma centena de pedidos de empréstimos. 

Reafirmamos, Sr. Presidente, que as comissões técnicas do Senado não 
têm tido condições de examinar, da forma mais conveniente, os pedidos de 
empréstimos, princiPalmente desses empréstimos que vêm para tramitar na 
nossa Casa em 15 dias, em uma semana, e em menos de uma semana. 

Com relação aos empréstimos externos que abordamos na última sema
na e ,que devem receber parecer da Comissão de Finanças, não existem, ainda, 
critérios firmados nesta Casa para análise e autorização desses empréstimos. 
A Resolução n'i' 62 e a lei define esses empréstimos apenas dão normas para 
qualquer tomador de empréstimos, são as normas dentro das quais os órgãos 
financeiros do Poder Executivo se orientam para examinar essa matêria, 
mas, na realidade, dentro do Senado não temos, ainda, normas estabelecidas 
para apreciarmos e aprovarmos ou não os empréstimos externos. Vivemos, 
portanto, o momento de tomar uma decisão consciente não contra os Estados 
que estão pedindo empréstimo, mas fazendo aquilo que é mais interessante 
para os Estados. 

Estamos conveilcidos, Sr. Presidente, de que, hoje, poderíamos dizer que 
existe um novo conto, como existe o conto do pacote e outros, contos: existe, 
agora. o conto do empréstimo externo. E nós sabemos que todo aquele que é 
iludido pensa que está levando vantagem. ~ o que ocorre, hoje, com os Srs. 
Governadores de Estado, que, em vez de lutarem de forma corajosa por uma 
reforma tributária profunda no País, para que eles e os Municípios retenham 
percentuais justos da receita pública do País, ficam envolvidos pelas facilida
des dos emprêstimos externos, a pedir, permanentemente, esses emprêstimos. 
Nós sentimos, inclusive, e isto fOi dito aqui na Casa, que alguns empréstimos 
estão sendo tomados para pagar outros empréstimos. Sinal de que, quando 
foram dados os primeiros, a anãlise jã não foi feita dentro da melhor conveR 
niência. 

É por isto, Sr. Presidente, convencido de que estamos protegendo e aten
dendo ao real interesse dos estados, que nós continuamos na linha de não fa
cilitar a aprovaç~o desses empréstimos externOs. Não mudamos em nada a 
nossa posiçã"o e pensamos que a melhor maneii-a de ajudar os estados é evitar 
que eles cometam esse erro, principalmente quando o próprio Governo da 
União mudou a sua posiÇão com relação às finanças nacionais, falando que 
agora vai sair da linha de usar a poupança externa para voltar-se à poupança 
interna. Mas, aos Estados, se facilitam os empréstimos externos, porque a 
União recebe os dólares, converte-os em cruzeiros e entrega para os estados. 
Eles vão ter que pagar, provavelmente, uma correção é a previsão dos meios 
financeiros do País. Assim, não precisamos mais de fazer a reforma tribu
tária, porque, aos municípios e aos estados, damos empréstimos, dinheiro 
que vão vencer, amanhã, com juros e com correção monetária ou com cor
reção cambial. 

Por isto, Sr. Presidente, pensando realmente em ajudar os estados, é que 
vamos votar, vamos trabalhar para que esses empréstimos não sejam aprova
dos no Senado, neste final de ano. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao.nobre Se
. nadar Jutahy Magalhães, para encaminhar a votação . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs Senadores, em rápidas 
palavras, eu queria manifestar a preocupação que, normalmente, sentimos 
quando procuramos geperalizar situações. O ilustre Senador Affonso Camar
go desenvolveu uma linha de raciocínio, mostrando o perigo para os Estados 
a respeito de tomada de empréstimos externos. Agora, no caso particular des
se empréstimo à Bahia, acredito que S. Ex•, se se detiver para meditar sobre o 
assunto, verá que esse empréstimo é para atender, realmente, às necessidades, 
prementes do Estado da Bahia. É um empréstimo, realmente para pagar em
préstimo anterior. Aliâs, dois empréstimos anteriores, que foram tomadOs, 
um deles no prazo de 35 meses, com 21 meses de carência, com juros de 
1.875% acima do libor. Enquanto que o outro foi tomado num prazo de 5 
anos, com 2 anos de carência, também com juros de 1.575% acima do libor. O 
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. empréstimo atual, que é para remir esses empréstimos anteriores, está sendo 
feito por um prazo de 10 anos com 5 anos de carência e juros de 1% apenas. 
Portanto, em prazo muito maior, em prazo muitO maiS benéfico para o Esta~ 
do e com juros muito abaixo dos empréstimos anteriores. 

Quanto ao problema da dívida externa, vemos; pelo que consta do pró~ 
prio processo, que esses dois empréstimos que estão sendo pagos pela Bahia, 
através desse novo empréstimo, seriam vencíveis agora-iú) final de 1981. Daí 
essa prorrogação do prazo ser benéfica ao endividamento externo do Brasil. 

E quanto ao Sr. Senador Dirceu Cardoso, teria apenas que repetir o seu 
pronunciamento a respeito do Estado do Espírito Santo e, sabendo que S. Ex" 
tem sido coerente na sua luta, também serã coerente com _o Estado da Bahia, 
porque tendo votado favoravelmente ao empréstimo ao Espírito Sá.nto, em~ 
préstimo para pagar os débitos daquele Estado, S. Ex• v,otarã também em be~ 
neficio do empréstimo à Bahia, porque esse empréstimo será tomado para pa:. 
gar empréstimos anteriores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai se passar à votação. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN) - Peço a palavra para encaminhar a 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dinarte Mariz para encaminhar a votação. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Pi'C9idente, Sr. Senadores, tenho acompanha· 
do religiosamente, -dentro deste Plenârio, as votações em ·relação aos emprés· 
times para os Municípios e Estados da Federação brasileira. 

Devo dizer a V. Ex• Sr. Presidente, que, no cumprimento do meu dever 
sagrado - porque esse é o dever do Senador ou do Deputado, do represen· 
tante do seu Estado perante a sua Casa - fazer um apelo para que aqueles 
Senadores que discordarem realmente desses empréstimos votem contra mas 
não prejudiquem o encaminhamento da votação, dada a situação em que se 
encontram, principalmente, os Estados do Nordeste, 

Sr. Presidente, Ii, parece que hoje ou ontem, um pronunciamento do Se
nador Gilvan Rocha que, recentemente, esteve pelo Nordeste, inclusive no 
meu Estado. Dizia ele que o Nordeste é explosivo, estã explodindo. Pois bem; 
ataca nobre Senador o Governo Federal, conseqüentemente por falta de re
cursos para aquela região. 

Pergunto eu se hã outro caminho para que o Governo Fed_eral auxilie os 
Estados do N ardeste, senão enviando recursos para lâ? ~ um contra- senso. 
Faço aqui um apelo a todos que estão me escutando, para que o Senado deixe 

· de ser uma Casa de contestação, uma casa de lutas sem nenhum sentido. Que 
se vote contra, mas que se dê a presença, que se discuta, que se focalize, o que 
sempre não fazem, o emprego desse dinheiro, mas que estejam aqui cumprin
do com o seu dever. 

Sr. Presidente, parece que o senado tomou um sentido diferente. Em' 
muitas ocasiões, tenho tido aqui impulsos de renunciar ao meu mandato e ir 
para casa, porque nunca vi em toda a minha vida de Parlamentar - eu que 
me eduquei na oposição, os meus mestres, os homens que segui, na minha 
vida pública, foram grandes figuras que passaram por este País- nunca vi se 
discutir assunto de interesse coletivo, de interesse público, que não fosse 
apoiado, religiosamente, fosse quem fosse·-o Presidente da República, fosse 
qual fosse o assunto que se discutisse, a OposiçãO a qual eu pertencia, religio
samente...âéompanhava aquilo -que representava o inte"resse público. 

E pergunto, nesta hora, a esta Casa, numa hora em que a Oposição te"te~ 
munha que o Nordeste estâ explosivo, se tem alguma coisa mais correta do 
que remeter recursos para a nossa região? Já não falo em relação às regiões 
que devem ser iguais a nossa, mas pergunto, em relação ao Nordeste, existe 
outro caminho honesto para que se remeta recursos, para melhorar a situação 
do seu povo? 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gilvan Rocha para encaminhar a votação. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o- PP já fez muito clara a 
sua posição: nós não precisamos de ninguém que nos chame a9 dever. O PP 
tem dado demonstração de conhecimento, de serenidade e, principalmente, 
de amor ao País. Evidentemente que parece aos que querem chamar a 
atenção o nosso patriotismo, que aderiram àquela inco-iiSeqílência de lingua
gem do Senhor Presidente da República, recentemente, quando mimoseou a 
Oposição brasileira, p.uma terminologia que não fica bem para um Chefe da 
Nação. Nós não precisamOs, insistimos, que ninguém nos chame a atenção 

do cumprimento do dever, nós não sonios melhores, mas evidentemente não 
somos piores, nós estainos conscierit~s dos nossos deveres e das nossas obri
gações legislativas. 

Veja, Sr: Presidente, nós nãO queremos transformar um imperativo cons
titucional, que obriga o Senado a refletir, a examinar o pedido de emprésti
mos das unidades da Federação e dos Municípios, muito pelo contrArio, nós 
estamos exigindo a devida instrumentalização para que isso não seja feito 
num açodamento absolutamente visível, como estã sendo feito nesses dois 
dias. 

Sabe V. Ex", sabe a Casa, sabem os assistentes, que esses empréstimos es
tão tocados com uma rapidez supersônica e que nós, aí sim, cônsciOs da nossa 
responsabilidade, não vamos apor o nosso aprovo, sem o devido e necessário 
exame de todo esse processamento. e. por isto, Sr. Presidente, que o PP, cum· 
prindo fundamentalmente o dever para o qual foi mandado aqui pelos eleito· 
res brasileiros, hã que ter cuidado, temperança e principalmente acuidade, no 
sentido de que se faça com a serenidade e seriedade devidas o exame dessa~ 
proposituras. 

Nós não estamos nos rebelando contra a sistemãtica, estaritos nos rebe
lando contra a pressa e Sabe V. Exf que a pressa ·é inimiga da perfeição. 

O PP não vai apoiar, sem o exame criterioso, esta enxurrada de emprésti
mos. É a nossa posição, claramente definida dentro daquilo a que se propôs o 
nosso Partido: s~renidade e amor ao Brasil acima de tudo. (Muito bem! Pal
mas.) 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Para encaminhar, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard, para encaminhar a votação. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisãO o oradot.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, V. Ex• sabe 
qual tem sido a minha orientação, nesta Casa, em relação aos empréstimos, 
especialmente a empréstimos externos. Era um voto mais ou menos isolado, 
mas que faúa questão de tomar, ainda que sem outras conseqüências, senão 
de mero registro, porque já então me preocupava com o fato de os Estados e 
muitos Municípios ~starem se endividando, e se endividando fortemente, tor
nando, no meu modo de ver, diffcil ao governo e aos sucessos dos atuais go~ 
vernantes. Eu não tenho nenhuma razão nem de apreço especial, nem desa
preço aos governantes atuais. Não sei quem serão os governantes futuros dos· 
Estados, mas me preocupo com esse f~to, o fato de os Estados brasileiros es
tarem se encaminhando para a ingoVernabilidade. 

Procedi assim em relação ao meu Estado, em relação ao Rio Grande do 
Sul, não apenas procedi assim mas tive o cuidado de emitir um voto, voto es· 
cri to para dizer as razões pelas quais eu votaria contra. No último caso, não 
era empréstimo externo, ·mas çra contra a elevação do nível da dívida pública 
estadual. Eu mostrava· que o Rio Grande do Sul, que é chamado Estado rico, 
que figura entre os chamados grandes Estados, como o seu endividamento ex~ 
terno é preocupante, esse é o problema que o Senado tem pela frente. 

Sr. Presidente, eu nãO poSso aceitar invocações de política regional num 
assunto que é, antes de tudo, nacional. E não me parece correto fazer dívidas 
para os outros pagarem, a título de enfrentar os problemas atuais. Não me 
parece um argumento convip.cente, um argumento sério. Estou disposto avo
tar qualquer projeto, hoje ou amanhã, desde que me apresentem razões que 
'me convençam; mas estas positivamente são primárias demais para me con
vencerem. Não posso aceitar isso. 

Agora, de outro lado, Sr. Presidente, a Maioria tem maioria~ sabe·se in
clusive como. Sabe-se inclusive como, depois do .. pacote de abril''. Que ve
nham apoiar os projetes que sejam. do interesse do Governo e não venham su~ 
plicar à Oposição que dê número a projetes que a Oposição entende maus, a 
projetes que a Oposição eritende contrãrios ao interesse nacional! V. Ex• sa
be, a Maioria sabe que a Oposição terit colaborado inúmeras vezes para que 
os trabalhos andem naquilo.que ela entende que o pode fazer, naquilo que ela 
entende que não hâ uma lesão ao interesse público. Agora - pelo amor de 
Deus! -respeitem o direito da Minoria para escolher por ela própria os pro· 
jetos que ela entenda que correspondam ou não correspondam ao interesse 
público. Ela pode errar no seu juízo, pode. Erramos todos os dias, mas esta 
seleção é feita por nós. 

Não sei como esses assuntos vão ser resolvidos, neste momento. Mas, 
mais uma vez, peço licença para ponderar, à ilustre Maioria, nesta Casa, 
sobre o que ja existe e do que se estâ criando. 

Os jornais de domingo, todos os jornais de domingo noticiaram que ago
ra. nas últimas horas, alguns projetes de empréstimos estaduais e algumas de
zenas de empréstimos municipais tinham sido confeccionados ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Cento e vinte. 



7448 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL l~eçào II) l)ezembro de 1980 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... pelo Conselho Mone
tário Nacional. E como? De que forma, Sr. Presidente? Valho-me da infor
mação jornalística, diga-se de passagem, de todos os jornais. Pelo telefone! 
Pelo telefone! 

Acho que isso é um desrespeito a esta Casa e esta Casa não se deve asso
ciar ao modo como assuntos dessa natureza estão sendo tratados, assuntos da 
maior seriedade, da maior responsabilidade e que oneram o endividamento 
do País. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho, cujo nome sempre declino para 
prestar-lhe as homenagens devidas, lembrava hâ tempos numa das discussões 
que temos tido a esse respeito, que se fala muito na dívida pública brasileira, 
w.as que o Brasil é um dos poucos países que inscrevem nela a dívida externa 
que não é propriamente Púbrfca. E s.- Ex• tem razão. A dívida externa do País 
não é apenas a dívida pública da União, também é a dívida dos Estados, a 
dívida dos Municípios e, ainda, das empresas nacionais ou não-nacionais que 
fazem cmprêstimos no exterior e, por isso mesmo, em moeda estrangeira. S. 
Ex• disse uma inverdade? Não! S. Ex• disse uma verdade. Esse endividamento 
inclusive das empresas nacionais se faz nos termos da lei; ele não é feito clan
destinamente. Bem ou mal, foi estabelecido esse sistema hâ muito tempo~ o 
qual tem sido utilizado e usado sob o império das leis do País. 

Agora se trata de um endividamento dos Estados, um endividamento 
dos Municípios. Sei, Sr. Presidente, que por vezes o empréstimo é a solução; 
não tem outra. O que não posso aceitar é que o empréstimo seja a polítíca 
adotada normalme!nte, regularmente, eu quase que diria ordinariamente ou 
vulgarmente. 

Isso não me parece correto. ~ fãcil fazer dívidas. Qualquer homem de 
crédito, qualquer pessoa de crédito vai a um banco e as faz; levanta um em
préstimo. Seria ótimo que depois não as tivesse de pagar. 

O que eu digo em relação à atividade privada de cada um de nós vale em 
relação à administração pública, c ainda cOm urila particularidade: é que se 
eu fizer um empréstimo, estou comprometendo, a:nnal de contas. o meu patrí
mônio, o meu nome, o meu bem-estar. E o administrador que faz um emprés
timo hoje ê para que o seu sucessor vá pagã-lo. Não é propriamente o seu su
cessor individualmente considerado, porque quem paga é a coletividade, é a 
sociedade que paga. Mas a verdade também é que é mais fácil fazer o emprés
timo e gastar o dinheiro, porque então o nome do administrador aparece, do 
que pagar o empréstimo feito por outrem. 

Alguém me contou- não sei se é exato ou não- que um governador ao 
assumir o Governo enconfrou um grande número de obras inauguradas e to
das elas emplacadas. Porque neste País a indústria da placa creio que é uma 
das mais prósperas. As placas diziam: ~~obra realizada no governo tar•. Veio 
o novo Governador e mandou colocar uma outra placa abaixo: 4 'Paga no Go
verno fulano de tal". 

Nós já estamos assistindo, Sr. Presidente, agora à feitura de emp-réstimos 
novos para resgatar empréstimos antigos; já estamosl E ãmanhã, nós veremos 
outros casps semelhantes ou iguais. E amanhã, Sr. Presidente, se dirã a esta 
Casa: o Senado não poderá negar, porque o Estado não tem condições de res
gatar o empréstimo; o Senado autorizou a feitUra daquele- empiêstimo e ago
ra tem a obrigação política, moral, de autorizar um novo empréstimo porque 
se não os serviços fundamentais do Estado irão parar. 

E por falar em serviços fuÍldamentais, tomei Conhecimento pelos jornais 
de hoje que o Diário Oficial deixou de circular. Deixou de circular porque a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não é paga e cortou a distri
buição do Diário Oficial.. 

Belo exemplo, Sr. Presidente, de uma administração proba e capaz! Belo 
exemplo! Este é o problema que nós estamos vivendo hoje. · 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -_:_:RS}'- E seria preciso, no meu 
modo de ver, que o Governo ·se lembrasse da Oposição, não apenas para que 
a OpoSição dê número neste Plenário; se lembrasse também que a Oposição é 
composta de brasileiros e que os membros do Partido Oficial não têm o mo
nopólio do patriotismo e da honra. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Ou, quem sabe, por de
creto presidencial a honra e o patriotismo são privilégios dos liderados do Dr. 
José Sarney? 

Veja V. Ex•, Sr. Presidente, eu dizia que a Máioria ilustre deve lembrar
se da Oposição não apenas para pedir que a Minoria dê número a esta Casa 
para que ela possa deliberar, mas deve-se lembrar de que a Minoria também é 
composta de brasileiros que, se não gozam das graças nem das simpatias do 
honrado Senhor Presidente da República, também são patriotas, também são 

honrados; não pedem licença a Sua Excelência para serem patriotas, e para 
serem honrados, não indagam do juizo de Sua Excelência. 

A maioria deveria lembrar-se da Oposição para examinarmos, em clima 
superior e impessoal, este problema diante do qual o Senado se encontra ago~ 
ra. 

Bendita resistência da Oposição - bendita resistência - porque cstã 
obrigando, em primeiro lugar, a nós vermos alguns colegas dos quais já tínha
mos saudades. 

Mas, graças à resistência da Oposição, estã sendo colocado hoje um 
problema -que é sério, que é grave. Nós não podemos, complacentemente, es
tar aprovando projetos de empréstimos e-rilais projetos de empréstimos, espe
cialmente empréstimos externos, e esta nossa resistência, creio eu, está cha
mando a atenção para um outro problema: é que se os Estados são carentes 
de recursos- e é verdade, muito embora haja Estado que gaste de forma ir
racional, muito embora a administr?-ção pública estadual não seja um exem
plo de racionalidade, e quem não é rico não pode fazer c proceder como rico 
- a verdade é que os Estados têm as suas finanças depauperadas e hâ necessi
. dade, por conseguinte, de um exame criterioso, superior, da grande questão 
que diz respeito à partilha tributária, que nas federações é um dos problemas 
mais agudos e mais delicados, porque tudo que se der a uma das entidades se 
tira de outra. O se dá à União, se tiia do Estado ou do Município; o que se dá 
ao Município, se tira da União ou do Estado; o que se dá ao Estado, se tira do 
Município ou da União. Creio que não há outra fórmula, a não ser esta, de 
maneira que o conflito de interesses é vivo e todos têm intefesse legítimo. h 
preciso compor uma distribuição de renda em que não haja, em _que não se 
verifique isso que estamos vendo, essa procissão de empréstimos por estaCa-
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Infelizmente, o tempo de V. Ex• 
está esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- V. Ex• me adverte de 
que o meu tempo está findo e devo obedecer a V. Ex• e ao Regimento. 

ver. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ao Regimento e não a mim. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Ao Regimento por de-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - E a mim, por simpatia ... ' 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - E a V. Ex•, por obri
gação. O prhn:eíro, ·um deVer impessoal; o sigundo, um dever muito pessoal e 
mliito amável para mim. 

Mas, era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer neste momento. 
Estamos encerrando os trabalhos, não sei se teremos tempo de fazer alguma 
coisa neste sentido, mas acho que, sempre é hora para se corrigir aquilo que 
não foi bem feito. 

Esta era a minha posição pessoal, e hoje, para felicidade minha, verifico 
que não ê mais pessoal, que é uma posição que estâ se tornando coletiva, pelo 
menos do lado da Oposição, nesta Casa. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lázaro Barboza, para encaminhar_ votação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do -orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que 
tenho a honra de ter assento nesta Casa, tem sido comum no apagar das luzes 
de cada Sessão Legislativa a apreciação de uma pletora enorme de emprésti
mos a serem contratos por Estados c Municípios. 

Na presente Sessão Legislativa já isso propriamente não vem ocorrendo, 
de vez que a partir do mês de março, quando ela se instalou, raras foram as 
sessões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em que não apreciamos alguns pedi
dos de empréstimos. 

Ninguém ignora das dificuldades em que vive o País, em que vivem os 
Estados, em que vivem os Municípios e a economia brasileira como um todo. 
E não faz muito tempo, o próprio Senhor Presidente da República chamou a 
atenção do País para a necessidade de encararm9s os problemas da nossa eco· 
nomia como se estivéssemos cm estado de guerra. 

Os preços das tarifas dos serviços explorados pelo Governo sobem todos 
os dias, a inflação já ultrapassa os 110% ao ano, a gasolina sobe, de hoje para 
amanhã, de 45 cruzeiros para 51 cruzeiros o litro. E, apesar da quantidade 
enorme de empréstimos já autorizados pelo Senado, no decorrer de toda esta 
sessão, agora, quando estamos às portas do recesso parlamentear, um núme
ro cada vez maior de solicitações chega à apreciação da Casa. E há casos-. Sr. 
Presidente, como, por exemplo, o pedido de empréstimo para o meu Estado 
de Goiás, que vinha dormindo nas gavetas da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República desde os primeiros dias do mês de março do corren
te ano. Os tecnocratas do Governo gastaram os meses de março, abril, maio, 
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junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro no exame desses proces
sos, e o Senado, a quem como órgão político; cabe efetivalnelüe decidir ares
peito da matéria, tem, às vezes, para o exame de questões tão delicadas e tão 
graves, apenas algumas horas ou uns poucos dias. 

No ano passado, Sr. Presidente, preocupado com o excessivo endivida
mento dos Estados e Municípios, tive o cuidado de debruçar~me sobre a reali
dade do endividamento de cada Estado brasileiro e de fazer um levantamen
to, que trago agora para a memória do Senado. 

Foi aí, Sr. Presidente, que eu constatei que, àquela época, o Estado de 
São Paulo tinha uma dívida interna, isto em 1979, de dezesseis bilhões e cento 
cinqUenta e cinco milhões de cruzeiros e uma dívida externa de oito bilhões e 
seiscentos e vinte e sete milhões, que, para cada quatro-cruzeiros arrecadados 
de receita, o Estado devia um cruzeiro. 

O Estado de Mato G_rosso, considerando o Mato Grosso do Norte e do 
Sul, para cada um cruzeiro de dívida interna e externa. ele arrecadou, em 
1979, de acordo com o total de suas receitas, um cruzeiro e dez centavos. 

O Paranâ tinha uma dívida interna pouco mais de dois bilhões de cruzei
ros e uma dívida externa de quatro bilhões e cento e quarenta e dois milhões, 
para uma receita, realizada em 1979, de quatorze bilhões setecentos e quatro 
milhões seiscentos e três mil trezentos e vinte e três cruzeiros e quarenta e 
quatro centavos. 

Santa Catarina, com um total de dívidas interna e externa, que ultrapas
sava pouco mais de cinco bilhões arrecadou, em 1979, dez bilhões, quinhen
tos e sessenta e sete milhões e cento e nove mil. 

Quanto ao Rio Grande do Sul, eu não obtive a demonstração. 
O Estad_o de Pem_a_mbuco, para uma receita realizada de cerca de cinco 

bilhões, devia pouco mais de dois bilhões de cruzeiros. 
O Estado de Alagoas, por sinal um dos Estados mais pobres da Fede

ração, tinha, então, uma dívida de menos de um bilhão, para uma receita rea
lizada, receita própria, de dois bilhões, trezentos e sesserita e um milhões, o 
que dava, para cada um cruzeiro de dívida, a arrecadação de dois cruzeiros e 
trinta centavos_. 

A Bahia, Sr. Presidente, o Estado_ de V. Ex•, tinha uma dívida interna de 
cerca de sete bilhões e meio, e Umá dívida externa de um bilhão, seiscentos e 
trinta e um milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e 
sete cruzeiros e ciriqCienta e trêS- centavos, tendo realizado, naquele ano, uma 
receita de quinze bilhões, quarenta e sete milhões, seiscentos e setenta c qua
tro mil, trezentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos, o que dava 
para cada um cruzeiro de dívida, um cruzeiro e setenta centavos. 

A situação do Espíi'"ito Santo não era melhor. Um total de dividas, entre 
dívida interna e externa, de cerca de três bilhões e meio, para uma arreca
dação global de quatro bilhões e meio. 

O Rio de Janeiro, com quatorze bilhões de cruzeiros de dívidas interna e 
externa, tinha uma receita realizada de vinte e quatro bilhões e meio. 

Minas Gerais~ Sr. Presidente, um dos Estados mais ricos da Federação, 
devia treze bilhões de cruzeiros entre dívidas interna e externa, para uma re
ceita arrecadada de quase trinta bilhões, o que dava uma condição de dois 
cruzeiros e treze centavos para cada cruzeiro de dívida. 

Já o meu Estado de Goiás, Sr. Presidente, ostentava, em 1979, uma divi
da externa de oito bilhões, seiscentos e noventa c três mil novecentos e trinta 
cruzeiros e vinte e quatro centavos, e uma dívida interna de dois bilhões, cen
to e trinta e um milhões duzentos e dezoito mil, cento e vinte nove cruzeiros e 
quarenta e um centavos, o que dava apenas setenta centavos da receita anual, 
se a receita anual fosse inteiramente dedicada à amortização da dívida, para 
cada um cruzeiro de dívida contraída. 

De lã para cá, Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex• e à Casa que ainda não 
tive ocasião -devo, hoje, examinar esses documento-s=. de verificar como a 
situação estâ; se houve um aumento de endividamento, ou se houve uma 
grande amortização dele. 

Sei, Sr. Presidente, que à êpoca em que levantei esses dados e pudemos 
levantar uma dívida externa de oito bilhões seiscentos e noventa e três mi
lhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros· e vinte e 
quatro centavos, dívida externa, àquela êpoca o dólar estava cotado a pouco 
mais de trinta cruzeiros. Hoje, ê evidente que a dívida dobrou em função da 
elevação do preço do dólar. 

Sr. Presidente, vejo que V. Ex• me adverte do tempo, mas vou procura 
concluir. 

Lembro·me tambêm de que, neste ano, o Senado autorizou um emprésti
mo externo para Goiás de quinze milhões de dólares, cm que tive a honra de 
ser Relator desse pedido de empréstimo, na ComisSão de Finanças da Casa. 
E, embora chamando a atenção do Senado para esses dados, emiti o meu pa
recer favoráveL Mas, venho à tribuna para, efetivamente, juntar a minha voz 
às vozes de companheiros tão eminentes que vêm alertando o Pais e a Nação 

para o excessivo endividamento e, sobretudo, para o ritmo que se exige do Se
nado para a apreciação dessas questões: processos que dormem nas gavetas 
ministeriais, ao longo de quase um ano inteiro, o Senado deve sobre eles deci
dir em questão de dias ou de horas. 

Entendo que o endividamento. sobretudo o externo, está comprometen
do inexoravelmente a própria soberania do País, e não vai tardar o dia em 
que o tão renegado Fundo Monetãrio Internacional haverá de, efetivamente, 
ditar normas para o Brasil, porque a nossa e-conomia terã entrado num fosso 
sem saída. 

Eram as considerações que eu queria tecer. (Muito bem!) 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Para um esclarecimento. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção do 
nobre Senador Lázaro Barbo:z;a de que não hã correlação nenhuma S. Ex• ci
tar o endividamento total do Estado com a receita anual_. S. Ex• teria de saber 
o prazo mêdio dos empréstimos para poder avaliar a capacidade de pagamcn-

- to dos Estados. Porque, se V. Ex• diz que o Esta-do de Minas Gerais estava 
devendo treze bilhões de -cruzeiros, e a sua renda, a sua receita era de trinta, e 
se este prazo para pagar esses treze bilhões for de treze anos, quer dizer que 
eles têm capacidade, por ano, de só tirar um trinta avos do valor da sua recci~ 
ta para poder cobrir o empréstimo. Então estes dados que V. Ex• trouxe para 
cá, à consideração do Senado, eles não têm valor científico e nem valor práti
co nenhum. 

Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO) ~Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Lázaro Barboza, para uma expliCação. -

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Para uma explicação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. apenas um rápido esclarecimento, já 
que fui chamado à colação pelo eminente Senador da Maioria, para dizer que 
S. Ex• não me honrou com a sua atenção, porque tive oportunidade de mos
trar, não apenas o perfil do endividamento mas, tambêm, das receitas realiza~ 
das o que, evidentemente, me permitiU comparar e verificar estar exaurida a 
capacidade de endividamento d~ quase todos os Estados do Pais, e não ape
nas do meu. 

Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação da matéria. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação de vo-
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• serâ atendido. 
Vai-se proceder à verificação solicitada. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem os seus lugares para que se possa proceder à verificação solicitada. 

Solicito ao nobre Líder do !!OS, Senador J arbas Passarinho, que enuncie 
o seu voto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito ao nobre Líder do 
PMDB, Senador Paulo Brossard, que enuncie o seu voto. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
A votação deve ser feita em-escrutínio secreto, pelo processo_ eletrônico_. 
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- Aloysio Chaves 
- Amaral Furlan - Amaral Peixoto - Benedito Canelas - Bernardino 
Viana - Dinarte Mariz - Eu-nice Michiles - Gabriel Hermes - Helvídio 
Nunes- Hugo Ramos- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Kalu
me- Benedito Ferreirã ___:.José Griiomard-:.._ José Lins- José Sarney -
Juthahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante 
- Martins Filho - Maurício Leite - Moacyr Dalla - Murito Badar_ó -
Nilo Coelho - Passos Pôrto - Raimundo Parente - Teotônio Vilela. 
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VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Dirceu CardoSGo 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 32 Srs. Senado
res e "NÃO" am Sr. Senador. Participaram da votação 33 Srs. Senadores. 
<i:ontando-se a presença do Presidente alcança-se o quonm1 mínimo regimen
tal para deliberação. 

O projeto foi aprovada. 
A n!atéria vaó à Comissão de Redação. 

E o ::e-~inte o 1?ra,·~to aprovado 

rhOJETO DE RESOLUÇÃO N• i47, DE 1980 

Autorlu. o Governo do Estado ~~ B..hia a rrallzar operoçio de 
empréstimo externo, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e ~ete 
lf<ilhões de dólares americano•) destinado ao Prog,...ma delnvestlmen,. 
to• do Estado. 

O Se11ad~ Federal resolve: 

Art. !9 E o 00\·erno do Estacto rla Bahia autorizado a realiZar, com a 
garantia da União, uma operaçã~ de emprê:stimo externo, no valor de USS: 
47,000,()()1).00 {quarenta e sete milhÕes de dóhires norte-americ&rtos), ou " 
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo de bancos lidera~ 
dos por agências do Banco do Brasil S.A., no exterior, cujos recursos serão 
destinados a aplicação no Programa de Investimentos do &.tado, mediante 
autorização integral de dois contratos externos assinados com o Banco do 
Brasil S.A. - Agências Grand Cayman ci Los Angeles, ~ujos recursos foram 
aplicados em obras do sistema rodoviário estadual. 

Art. 2• A pperação realizar-se·â nos termos aprovados pelo Poder Exe· 
cuti~o Federal inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuada pelo Ministerio da Fazenda, em articulação com o Banco do Brasil, 
nos termos do art. 1•, item Il, do Decreto o• 74.157, de 6 de junho del974, 
obedeciclas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
pollti'7a económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto ntt 
Lei n•"3.805, de 20 de jur.ho de 1980, d~ Estado da Bahla. 

Art. 3• Esll! Resolu,;ão C!ltra em vigcr na data de sua publicação. 

O Sr. l)lrceu Cardooo (ES) - Pela ordem, Sr. Presidente. 
Pela minha contagem, aqui não temos 34 Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A contagem é eletrônica. V. Ex• 
me perdoe mas eu não ... 

O Sr. Dirceu CordoS<> (ES) - Eletrônica, mas engana também. 
Sr. Presidente, eu jâ as.üsti aqui Se:tadorcs pianutares na votação. 

O SR. PRESlDENTE (Luiz Viana)- Eu não sei se V. Ex• assistiu ou 
não assistiu. Eu sei que a Mesa fez a verificação, houYe o quorum, _e a Reso
lução cstâ aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Luii. :l(iana) - Item 8: 

. 9iscussão, C''ll turno único,_. do P!'oj~to de Resolução n9148, de 
! 9~0 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecior n• 1.!14, Je t980), que auto!"iza o Governo do Estado 
do Maranhão a realizar operação de em}ir!:stimo externo no valor 
de USS 20,000;000.00 (vinte milhões de dólares) aestinado acs pr"· 
gramaS iiltegrados de produção agrop~uária, tendo 

PARECER, sob n• l.J 15, rle 1980 da Comissifu 
- ~e Contltulção e J••stlça, pela constitucionalidade e juddici· 

dade. 

Em discussão <' projeto. 
Se: nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerro a 

discussão. (Paus•.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o projetú ... 

O Sr. Olrceu Ca.rdoso. (ES)- Sr. Presidente, requeiro a verificação de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Se V. 8x• requer a verificação de 
quorum, vai se proceder ~ verificação pedida. 

O Sr. Dirceu Cardvsa (ES) - .J:i reque~ .• Sr. Pres!dente. 
O Sr. J~oé Uns (PDS- CE)- Sr. Pre,[dente, peço a pdavra, pela or· 

dom. 

O SR. PRESIDFNTE (Luiz Viana) - Tem V. Ex• a palavra. 

o SR. JOSE LINS (PDS- CE)- V. Ex• jã começou a enunciar u itow 
s-C&uinte, então não cabe mais ao nobre s~nador. Dirceu Ca; dow tequercr v. 
rificação do ·quonmt. O item IV do art. 327 6 claro: 

uNão será adlnitido r~uerimento de veuilcaç:'iCJ, se: 
a) algum s~nador jâ houver usado d3 .pa.i.avla para declaração 

de voto;_ 
b) a P~-esidência houver anunciado a mat(;ria. seguintr. 

Pelo que vejo ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência ,tão anunciou a 
matéria seguinte. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Se V. Ex• me permite, V.~'.x• ia iniciando 
quando foi interrompido pelo orador. 

O SR. PRESIDENTE (Luil Viana)- Antes de aHunciar, ele pediu ave· 
rificação, e va1~Se proceder à verificação requerida. 

O Sr. Dirceu Cardoso (Es)- Sr. Presidente, fiquei satisfeito com a deci
são de V. Ex•. V. Ex• não havia enunciado o item seguinte, não haviam feito 
declaração de voto, portanto eu tinha o direito de rec;,uertr. Só fiz o requeri~ 
mento para atender, aqui, ao ilustre Senador Benedito Ferreira. 

Sr. Presidente, eu desisto do requerimento, porque não ê hnportaa1te, é 
irrelevante. Vou requerer no processo seguinte. Fico satisfe~to com a decisão 
de V. Ex• 

O Sr. Presidente (Luiz Viana)- A mat~ria é aprovadJ.; vai a Comissão 
de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 148, OE 1980 

Autor;za o Governo do Estado do Maranhi3 a r.!!RIIra.r operaçio 
de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (v!nte mUhões 
de dólares), destinado aos Programas integrado• ~e Prod•çio Agro
pecuária. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar, 
com a garantia da União, uma operação de empréstimo externc~ no valor de 
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o r.quivalente em 
outras moedas de principaJ, junto a grupo financiador a s;,..: inWcado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Cetra! do Brasil, destinado 
a Prog1amas Integrados de Produção Agropecuária oaqu.cle Estado. 

Art. 29 A operação re~:~Jizar-se-ª nos t~rmos aprovados p~lo Poder Exe
CutiVo Federal, inclusive o exame das condições crediUcias da operação a ser 
efetuado pelo Minist~rio da Fazenda em articulação com o Banco Central de 
Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
'1974, obedecidas- as demais exigências dos órgãos encarr~gados da execução 
da poHtica económico-ímanceira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei n• 4.096, de .12 de outubro de 1979, do Estado co Maranhão, publicada 

·no órg~o oficial do Estado, do dia JS de outubro d< !979 . 
Art. 39 Esta Re.:;olução entra em vigor na data Jc sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Volta-se, agor>, à seqü8nci• nor
mal da Ordem do Dia. 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resotuçt'l:o' n~ 122, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con· 
clusão de seu Parecer n• 845. de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas de propriedade da SUFRAMA- Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, à empresa Monterosa S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 846 e 847, de 1980, <!as Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade, com voto vencido, em separado, do. Senador Leite Chaves, 
apoiado pelos Senadores Franco Montoro, e Cur..ha Lima; c 

- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af-
fonso Camargo. 

Em votação. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardosc. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, quem não acompar:ha a votação da Casa, a 
ligeireza com que a votação dos projetos se substitui um a um, não toma co
nhecim<;;nto de que aquele que fiscaliza precisa ter três atenções: uma atenção 
no padre, outra na missa e outra no preceito. O nobre colega vem para cá 
conversar comigo. desvia a minha atenção, então a matéria passa e não posso 
requerer verificação. Eu ia requerer verificação e agora não posso. 
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Então, Sr. Presidente, ocorre que, às vCZCS,-paSsam proj~tos, Por quê? 
Nâo por desídia ou descuido, mas por conversa com Senador que estã toman
do conta da pauta. 

Sr. Presidente, antes de discutir o projeto, quero cumprí~entar o Seinado 
Federal. Fui esmagado, oU fomos esmagados por 34 votos. Mas este é o Sena
do Federal do meu País. O usemi.dinho", aquele que votava com cinco Sena
dores, acabou. Nós acabamos com o ~·senadinho." 

Estiveram aqui hoje dois imortais võtando: O Presidente e o imortal José 
Sarney. São dois membros da Academia-Brasileira de Le-fras; doze Governa
dores de Estado, inclusive V. Ex• que governou brilhantemente a Bahia; Se
~retários de Estado, temos dezoito, aqui. Portanto oste que: 0 nosso Senado 
. ::'ederal. Esmagado por esta realid:ide, pelos números, Sr. Presidente. Mas !!: 
Isto que eu quero. Esta ê a minha luta, não é para imP~dir o empréstimo. :a 
par&. que ele não seja votado, apenas isso, com falta de número. Aquele .. se
:Jadinho" acabou, porque cinco Senado:es votavam aqui e davam o emprésti~ 
mo. Agora tem que haver a presençt'J. de 34 Srs. Senadores. As vezes, Sr. Presi~ 
dente, contrariados e contrafeitos conosco. Mas a minha luta ê esta. Eu que~ 
r o apenas que o Senado Feder~ I, com 34 votos no mínimO, v_9te es~es ~mprés-
ümos. -- ·-

Estão desgraçando a economia do povo, estão anlargurando o dia e- a 
noite do pobre, estão liquidando o homem que vive de baixo salário neste 
Pafs. Portanto, o "senadinho" acabou, agora é o- SC:iiado Federal, com dois 
membros da Academia Bra~:;ileira de Letras, doze ex-governadores de Estado, 
homens responsáveis, quinze ou dezesSeis ex-Secretários de Estado, portanto 
figuras eminentes, que não podem- miis se dar ao luxo de, no chamamento 
que o Senado faz através dessas campainhas, não comparecerem aqui ao Pia-. 
nário para votação. -

Portanto, fui esmagado por 33 ilustres pares, Sr. Presidente, mas com sa
tisfação. Este é que é o Senado do meu País. 

Sr. Presidente, agora o Projeto de Resolução nl1 122, de 1980, que autori
za a alienação de terras públicas de propriedade da SUFRAMA- Sepe:rin
tendência da Zona Franca de Manaus, à empresa Monterosa S.A., ter1do pa
receres da Comissão de Justiça e de Agricultura, favOrã\eÍs. 

Si:o 15 mil hectares! Sr. Presidente, a prirr.eira- ãrea com lO mil hectares, 
a segunda área com 5 mil hectares. 

Portanto, Sr. Presidente, sou favorãvel também, se autorize esta venda, 
pois jâ fui favorável aqui a umL venda de mais hectar~_s!._~as toda e~a est~ada 
~m documentação, em plano de aplicação, e até num proJeto grandtosisstmo, 
que eu visitei, às minhas custas, em aviãozinho mono~otor, no sul do Pa~â, 
junto aos índios Caiapós, ~sSes Gorotir~ que estão hoJe arneaç.ados pela m~ 
v.asão dos brancos. Portanto, Sr. Presidente, favorável ao proJeto. 

o Sr. Affonso Camargo (PP -PR) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. -- ------- --

0 SR. PRESIDENTE (Lourival Batista)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores no final desse ano 
estâ na pauta, para votação, as glebas que estão sendo alienadas pe~a. SU
FRAMA, com uma ãrea maior do que três mil hectzres e, portanto, SUJCttas à 
acrovação do Senado Federal. _ _ _ . 
· Este assunto, Sr. Presidente, fot discutido amplamente na Comtss~o. de 

Agricultura do Senado que, por alguns de seus membro.s, levantou duvtda 
quanto à conveniência de se alienar glebas de 10 at~ 15 mtl ~ectares ~a Zona 
Franca de Manaus. A justificativa ê de que elas eram destmadas à Implan
tação de projetes pecuãrios. Como havia alguma dívida, inclusive levantada 
da prórpia palestra do Sr. Superintendente da su:RAMA, de q.u~ < desen· 
volvimento da pecuária, naquela regH'io, tinha traztdo algumas duvtd~s, uma 
comitiva do Senado, formada principalmente por Senadores da Comtssão de 
Agricultura, esteve no local e conheceu, de perto, essas fazendas que estavam 
por ser legalizadas. l.'or pão terem autorização do Se?ado par.a vender ârea.s 
de mais de 3 mil hectares, a SUFRAMA, até agora, fez escnturas de 3 mtl 
hectares e aguarda essa autorização do Senado, para ~mpletar o seu com
promisso de alienação, que aumenta a gleba até 15 mtl hectares. 

A conclusão a que chegamos, Sr. Presidente, e não vamos querer alongar 
esse encaminhamento de votação, é que realmente a região não se presta à pe
cuãria e por isso é que demos voto contrâ~o na ComissãAo .de Agricult~ra. E 
evidente que a Amazônia se presta, e as regtões da Amazoma poderão, mclu
sive, ter uma pecuária florescente. M8s, parece--nos que a Zona Franca de 
Manaus, pelos problemas que surgiram de passagem, pelo problem~ ... da pró
pria terra, não seria o local mais conveniente para se fazer uma expenen~ta de 
pecuãria com glebas de quinze mil hec!ares. Encontramos lá, dentrt? da SU
FRAMA, inclusive, órgãos do Ministério da Agricultura, fazendo uma pes~ 

quTs3. in-uito vâlida; com rclaç:io ao p;oblema da pe~uâri.a ~a Zona ~ranca de 
Manaus~ Mas pareceu-nos inclusive, em decorrência daqutlo q:;e vt.-nos, que 
seria muito mais razoável, pC'r se tratar l)e u~ plano piloto, que se dessem 
cinco gleba~ de trts mil_ltectares, para se fazer ci~co ex~eriências do qu~, ap"· 
nas-; um gleba para uma organização só de qumze mtl hectares. Por lSS.J o 
nosso voto contrário, na COmissão, e por isso que hoje também daremos voto 
contrário à alienação à C$Sas empresas, coroo é _o r:aso da Ewpresa Montero
:sa, que é ítem que, agora, estamos enca111inhando à votação, 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Corcedo a pala•.•ra ao eminen· 
te Lider Paulo Brossard, para. encaminhar a votação. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -- ~. Paro encaminhar a votação . 
Sem revisão- do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos solicitados 
aqui~ ne.:.ta Casa, a votar, o que di:iCr, muitas vezes, "ã. escolher sObre solução 
qi.le nem sempre conhecemos de forma comple<:~. não possuímos todos os da
dos que permitam uma soluçã(l tranqUila e consciencir~sa. 1:: p.or isso q~e, 
quando posso. Sr. Presidente, saio do Senadc para conhecer regi ~rs que nao 
conheço. Umá das regiOe; qu? naturalMente me fa~i'na f: a RegiàoAmazônica. 
E eu não conhecia nada da k_egi_ão Amaz~nica. Se a le:tura nos ir.forma mu!to, 
a observação direta da realidade é imprescindível. 

Outro dia, proporcionou-se uma viagem a Manaus e eu tive a ocas~ão de 
integrar uma Comissão desta Casa que visitou o Distrito f'ldustrial. e o Distrito 
Agropecuári0 de Manaus. ~claro que Manaus e aquela pequeníssima região 
por mim visitada não é a Região Amazónica, mas, pelo menos, me dá alguns 
fragmentos daquela Região. E '?e permito situar-me, ainda que de forma ur:n 
pouco precária, no complexo amazônico. Vi, no setor industrial, ~lrum~ co:
sas que me causaram a melhor das impressões, e folgo em declarar lSto. Vt mut
to pouco, mas vi coisaS admiráveis, sob todos o~ pontos de vista, desde a orga
nização, em termos estritamente indm;triais, a organização empresarial, abstr~
tamenteconsiderada, como a qualidade dos produtos que I~ e6tão sendo fabn
cados, bem como, eu quase que dü ia especialmente, um arroveitame:1to de 
mão-de-obra que 7.1esurpreendeu magnificamente. De mJd<· que é com prazer 
que faço esta declaração ao Senado Federal. Se não tivesse outias vantagens, 
bastaria o que vi, neste setor, para compensar o meu deslocamento t:esta Casa 
para aqu•la R.gião. 

Mas, depois de termo~Yisto algt1.ma ~oisa, muito pouca coisa, sobre o Dis
tnt·J, ou no Distrito Industrial, foi-nas dado ver alguma coisa também no setor 
agropecuário, no chamado r:...strito Agrop-:cuârio de Man~us. E também ai, Sr. 
Pl\:'c;idente, vi algumas coisas que me irnpressi0naram muito bem. Mas, tam~ 
bém vi algumas cdisas que nãu me impressionaram bem. E, visitan1io uma dai 
localidades- que, se eu estivesse no Rio Grande, eu diria uma das e:~tâncias
uma das sedes, e interrogado a ~e.<ipeito eu me lembro que comecei por dizer 

que quebrava as leis da hospitalidade, porque estava numa ~a, e exat~mente, 
a respeito do que tinha visto ali, naquele local, tinha a obngação de dtzer ~ue 
não tinha me causado boa impressão, mais do que tinha me ~ausac!o mâ Im
pressão. Uma verdadeira devastação, uma criminosa devasta~,.3.o. N~o ~~o~ 
açui para distribuir justiça. Esqueci~me até do nome, mR'i faço 1.1 reg:stro. Vt 
coisas muito interes~ntes, .e vi algumas coisas muito pcuco interessãntes que 
n~o aprovaria, em caso algum. 

Confortou-me a manifestação ,;o Di':"otor da Superimendênda. DoutN 
Lins, qua11c'o me di~~: que hoje eles não pc:mitian que aquilo fossr: feito, o 
au~ me Cava razão da minha mã impressão pelo que tir.ha visto. bra :1 confirM 
~ação. por parte dn Diretor .. da SUFRAMA, do juízo que eu tinha podido for
malar. Na mesma hora, no mesmo local, S. 8' declarou, na frente dr torlJs oós 
que J!l. estávamos - Senadores José Lins, Affonso Camargo1 L,.ite Chaver, 
Evandro Carreira: uhoje, nós não permítimos que se fa;r :na::; assir.1, que se 
processe dessa maneira". De modo que, os meus olhos não enganavam o meu 
espírito. 

Dito isto, Sr. Presidente, eu queria dizer que sou obri~ado r l0uvar-r.-te em 
d~dos que chegam a esta Casa. M2.::, g::>Staria de f.:.u:er um registro~ querMme pa
recr:r que IS tnil hl.Ctares é uma ârea grande demais para urna _entida~e só. 

Dir-se-â, como jã tem sido dito, que o mundo amazônico e <1ifc:rcnte do 
mundo do meu Estado- e é claro, é evidente. Não precisa ser nenhuma nota
bilidade para fazer esta observação. 

Mas entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que devemos ter muitc cui
dado nesta distribuição de áreas para empresas industriais, para emprens co
merciais que têm um específico objetivo de lucro, não se confundem com o 
agricultor, r.om o criador que tem ali a sua casa, a sua família, e que ?õe c.~i:. 
sua alma, que v~ve na tern e com a terra. Estas grandes -empresas, sed1ad:::.s nu 
Rio, Sào Paulo, Porto Alegre, pode-se dizer, não têm alma, têm apenas tnteres· 
ses. 

Parece~me que 15 mil hectares é ârea grande demah para uma pessoa, 
quando é uma pessoa físiCa: e, creio-,- não deve ser distr!bui·la p~ua pessoas jurí
dicas de uma maneira indiscriniinada. 
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Não quero~ Sr. Presidente, embaraçar o andamento desse projeto, mas 
quero fazer esta declaração para que, no futuro, não seja cobrado o voto que, 
hoje, vinha a dar. Entendo que aquela ê uma riqueza que nãb foi feita por nós, 
e que nós, por isso mesmo, não temos o direito de disposição dela, e quando o 
fiZermos hã de ser em função exclusiva do interesse público e debaixo de deter
minadas reservas e limitações. 

Desmatar, para explorar a madeira, é uma atividade industrial, mas eu 
gostaria de saber se os desmatadores plantam ou replantam. Lâ no Rio Grande 
do Sul, as florestas que cobriam vasta parte do território do Estado 
evaporaram-se. 

Pelas prescriç-ões da lei, os desmatadores que enriqueceram explorando 
madeira cortada, serrada, e, muitas vezes, exportada, não replantaram. O Rio 
Grande, hoje, está desvestido de florestas. O Estado de São Paulo a mesma coi
sa, grande parte do seu território era coberto por florestas e, hoje, são min-. 
guadíssimas as res-ervas, ainda -já não digo existentes - sobreviventes. 

Acho que não devemos repetir a mesma política em relação à Amazônia. 
Naquele tempo, ainda, havia uma explicação, é que não se tinha consciência 
dos problemas ecológicos que hoje dominam o universo inteiro. 

Hoje existe. Naquele tempo imaginava-Se que as reservas florestais do 
nosso País eram inesgotáveis. E nãO há riqueza inesgotável, elas terminam es
gotáveis, como se viu em Estados que eram e detinham grandes florestas e, ho
je, não mais as pCissuem. 

De modo que eram essas as palavras muito breves e singelas que queria di
zer a propósito deste assunto, nesta ocasiãO. (M:uito bem!) 

O Sr. Gilvan Rocha (PP -SE) -Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) .... : .. :Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gilvan Rocha, para encaminhar a votação. 

O SR. GIL VAN ROCHA(PP- SE. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.)- Sr. Presidente, apenas para fixar a posição do meu Partido 
sobre esse projeto. Não estamos convencidos que estaríamos sinceramente con
tribuindo para o País, apro~ando esse projeto. Todos sabemos da preocupação 
que ultrapassa o povo brasileiro, e, de resto, toda a humanidade, quanto ao 
problema ecológico grave que atravessa todo o mundo. t. um problema que 
tem chamado a atenção de estudiosos de todas as universidades, praticamente, 
do mundo, que manifestam a apreensão ante a fúria devastadora das últimas 
gerações, que podem criar zonas absolutamente inóspitas neste País, principal
mente na Região Amazônica tida e havida como r_cserva Oe oxigênio do mun
do. 

Temos aqui acompanhado a dedicação, quase exclusiva, do nobre Colega 
Senador Evandro Carreira que há de ser relembrado, em gerações futuras, pelo 
seu trabalho cotidiano, no sentido de alertar o Poder público brasileiro sobre o 
risco que o Brasil corre em não levar em consideração as nossas riquezas. 

Ora, Sr. Presidente, diz, aqui, o parecer sobre esta autorização, o seguinte: 
.. A ãrea em questão é constituída de terras inexploradas e pró

prias para as atiViâades de lavoura~ pecuária ou silvicultura". 
Mas. é evidente que isso só é a teorização da delimitação _dessaárea,jã que 

o projeto é absoluta e somente, dedicado à pecuária de corte. Pecuária de corte 
que vai ocupar, só com esta área. um montante que, somadas outras, chegam a 
ocupar- e eu tive cuidado de fazer as contas agora --lj30(um trinta avos) do 
Estado de Sergipe. 

Ora Sr. Presidente, considerando que o Estado de Sergipe tem 74 municí
pios, e que cada município sergipano terri centenas de propriedades rurais, va
mos ver uma única propriedade rural que é um somatório de todos os estabele
cimentos pecuários do meu Estado, de dois município. O que parece para nós, 
acostumados com a pequinez daquele Estado, uma coisa realmente de dimen
sões galácticas. 

E observem bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores: toda essa imensidão de 
terras de criação bovina vai gerar 18 empregos diretos. 

Ora, Sr, Presidente, não é preciso- argumentar-se com nada mais; é pre
ciso apenas que se leve em conta que, num País que tem as condições demo
gráficas que o Nordeste hoje possui, onde se aglomera no litoral uma quanti
dade de pessoas subnutridas que são a nossa vergonha e, ao mesmo tempo, o 
nosso desafio, não é possível que se alienem terras que- repito- correspon
de a dois municípios de um Estado do Nordeste, com centenas de fazendas de 
gado, para um proprietário empregar 18 homens. 

Este absurdo, Sr. Presidente, será coonestado pela Bancada do Partido Po
pular, que manifestã a sua apreenSão pela liberalidade com que se fazem con
tratos como este. E achamos que cumprimos ó nosso dever embargando com o 
nosso voto este tipo de alienação, porque não satifaz nem o intereSs'e da Ama
zônia e nem o interesse nacionaL (Muito Bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Richa. 

OSR.JOS!t RICHA (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. Quase sempre o Senado é 
chamado a decidir, e quase sempre, também, diante de duas situações: ou para 
tomar a decisão menos- ruim para o País, ou para tomar decisões diante de fa. 
tos já consumados. 

com relação primeira hipótese, ainda hâ poucos instantes, quando se dis· 
cutia, aqUi - e finalmente se votava - a concessão de empréstimos externos 
aos Estad_o, lembrava-nos o Senador Teotónio Vilela que, lamentavelmente. 
ao justificar o seu votO, a favor da concessão do empréstimo, que ele estava 
diante do grande dilema, de ter que tomar a decisão menos ruim para o País, 
uma vez que o Governo já teria contratado, lâ fora, um determinado volume de 
empréstimo- em dólares, e que se o Senado não tomasse uma decisão de apro
var a concessão de empréstimos em dólares, a Estados e municípios, acabariam 
as empresas privãdas, que na sua imensa maioria são multinacionais, tomando 
esses empréstimos. 

Agora, também, Sr. Presidente, quando somos chamados a tomar uma 
decisão diante do item 19 da pauta, que é a autorização para a alieneção de t~r
ras públicas de propriedade da SUFRAMA à empresa Monterosa SA., estamos 
também diante de um dilema: é o de tomar a decisão em função de um fato já 
consumado. 

O Senador Paulo Brossardjá fez referência à ida_, na Região Amazónica, de 
uma C6inissão de Senadores; lá esteve a Comissão de Agricultura do Senado, 
e, como convidado especial, esteve o Senador Paulo Brossard. E, realmente, vi
mos muita coisa irh~portante, interessante, curiosa, lâ naqUela região, e entre as 
boas coisas que vimos, lá, a implantação daquele Distrito Industrial, por exem
plo, que é uma delas. 

Entretanto, quando nos foi dado ver a implantação do Distrito Agrope
cuário, aí já deixou muito a desejar o queviihos lá; sobretudo, vimos Sr. Presi
dente, que a Região Amazônica, ril<lis precisaine"nfe a ãrea da SUFRAMA, não 
se presta para a implantação da pecuária. ou se Vier a se prestar, é só depois de 
cuidado planejamentos e, sobretudo, vultosos investimentos. 

Neste caso específico, de autorização para alienação de uma área à Monte
rosa, eu não posso entender como só agora chega o pedido para esta Casa au
torizar, uma vez que, conforme nos foi dito lá, no próprio local, não só pela Di~ 
reteria da SUFRAMA como, também, pelos empresários que estão implantan
do este Projeto- aMonterosa SfA- este foi o primeiro projeto a ser implanta
do na área. O projeto já está em pleno desenvolvimento; e diga-se de passa
gem- aqui já prestou o seu depoimento o nobre Senador Paulo Brossard
os próprios implantadores do projeto e o próprio Superintendente da SUFRA
:MA foram os primefros a reconhecer, quando nos mostraram a área, que aque
la foi uma experiência desastrosa, e que para implantação do tipo que foi feito 
em Monterosa, a SUFRAMA já não. dá ma.is autorização. 

O fato que chama a nossa atenção é que a prática adotada pela SUFRAMA 
não é a mais recomendável, porque se a lei determina que toda a alienação, aci
ma de 3 mil hectares, precisa obrigatoriamente da autorização do Senado, agiu 
muito mal a SUFRAMA quando jã hã algum tempo, não sei quanto, mas sé 
aquele foi o primeiro projeto a ser implantado, eu imagino que já tenha mais 
de dois anos que foi implantado um projeto cuja autorização só agora chega o 
Senado deliberar sobre ela. 

Então, Sr. Presidente, é realmente constrangedor termos que tomar uma 
decisão diante de um fato jã consumado. Entretanto, assim como declarou o 
Senador Paulo Brossard, eu não quero criar einbaraços~ Voltarei- ainda vou 
pensar se a favor ou contra, vou pensar ainda mais uns instantes- vou propi
ciar número_ para ser votado, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS ---: PA) - Pense com simpatia. 

O SR. JOS!t RICHA (PMDB - PR) - ... para se legalizar uma situação 
que, a meu ver, ficaria insusteritável caso não fosse legalizado. Entretanto, ad
virto a Casa, advirto sobretudo os órgãos do Governo para que cessem com 
esse procedimento, porque realmente é muito constrangedor - e de minha 
parte não gostaría de repetir este meu ato- ter que votar diante de um fato 
consumado, num flagrante desrespeito à lei, que manda primeiro o Senado au
torizar, para depois a SUFRAMA,_ ou qualquer órgão público, entregar aos seus 
legítimos proprietários a ârea para ser trabalhada. 

Sr, Presidente, nestas condições, eram estas as considerações que eu dese
java fazer. (Muíto bem!) 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para enCaminhar a votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira .. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. reiterada· 
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mente, tenho ocupado esta tribuna para afirmar qUe ó problema amazónico 
nãn é um problema económico, nem administrativo, nem social, é um proble
ma fundamentalmente biológico. Não sou eu que estou dizendo, é Harald 
Sioli, Diretor do Instituto Max Plaiick de LimnOlogiã de Berlim, é o Profes
sor Herbert Schubart, Diretor de Ecologia do INPA- Instituto Nacional de 
Pesquisa da Amazônia, sediado em Manaus. São as mai~res autoridades em 
ecologia no universo e no Brasil; ínclusivamente o Professor Paulo de Tarso 
Alvim, de que o problema amazónico é um problema fundamentalmente bio-
lógico; hã necessidade de um inventârio, de um estudo biológico. , 

Eu lhes asseguro que dois terços dos vegetais e dos animais existentes na 
biota amazónica ainda não foram classificados. A ciência não conhece, só os 
imbecis é que ousam projetar economicamente para a Amazônia. 

Aliás, Sr. Presidente, a mediocridade sempre foi temerária e risonha, po
rém o problema da Amazônia se assenta no problema biológico; depois desse 
inventário é que o projeto econômico se ascentarâ com base nas informações 
biológicas. 

Estâ provado, hoje, que os solos amazônicos são frágeis na maior parte. 
Hã exceçõcs basálticas, como em Altamira, em Rondônia - aliás, no pré
escudo amazónico, exatamente à beira da bacia que vem do sul do Mara
nhão, passa pelo sul do Pará, norte de Goiás, Mato Grosso, Rondônia e 
Acre,nesta área hã inúmeros bolsões de terra fértil, mas dentro do talvegue 
amazônico, perto da grande calha, o que existe é latossolo, (: arenito, a não 
ser as várzeas, as várzeas onde o rio deposita um manancial de nutrientes 
através do processo de colmatagem, anualmente, e se presta às culturas de ci
clo curto. 

O resto ainda é um segredo, Sr. Presidente; principalmente nos arredores 
de Manaus. No Distrito Agropecuário da SUFRAMA é crime, é crime de 
Iesa-Amazônia, é crime de Iesa-Brasil e é crime de lesaMhumanidade. CrioU-se 
o fato consumado, porque se acredita que nesta Casa e na outra, hâ um reba
nho e panurgos seguindo e dizendo amém ao comandante. 

Mas, eu não acredito, Sr. Presidente, que o Senado da República, depois 
das informações que tem, bastando que se faça essa perg1:1nta: o que disse o 
INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, sobre o Distrito 
Agropecuário nos arredores de Manaus? O que disse o INPA? O INPA é que 
é a autoridade científica para dizer se nesta ãrea hã uma vocação para o pasM 
to, há uma vocação pecuária. Era ele que tinha que opinar. Duvido que haja 
um cientista do INPA, a não ser que seja especialista em taxionomia, em sin
taxe ou em etmologia de sânscrito e de sumeriano, que ateste a viabilidade do 
Distrito Agropecuãrio da SUFRAMA. Negarã fatalmente a vocação pe
cuária da localidade. 

Sr. Presidente, não tem cabimento a alienação dessas terras com este ob
jetivo. A Comissão de Agricultura esteve presente- e eu fui convidado espe
cial - e assistiu a um panorama nauseante:- milhares e milhares de hectares 
de florestas queimadas e devastadas, sem nenhum proveito. O ilustre Senador 
Paulo Brossard teve oportunidade de dizer ao Presidente da Associação da 
Agropecuãria do Distrito da SUFRAMA: "os Srs. não tinham, nunca tive
ram, nem nunca terão autoridade para fazer isto. Quem lhes deu autorização 
para causar tanto dano?" Porque era de estarrecer; todos os Srs. Senadores 
presentes ficaram estarrecidos diante do quadro de devastação do- Distrito 
Agropecuário. 

Não tem nenhum sentido, Sr. Presidente. Se esse Distrito se colocasse em 
outras áreas eu me calaria· até mesmo, Sr. Presidente, no Baixo Amazonas, 
regiões voca~ionadas, mas já próximas do escudo, ainda poder-se-ia admitir, 
nas proximidades de Manaus, no Município dos Autazes, ou mesmo uma pe
cuária ribeirinha, uma pecuãria que se apoiasse em uma arquitetura flutuan
te, nas marombas flutuantes, nunca nos fundos da cidade de Manaus, onde o 
terreno é lato-ssolo, é areia pura. 

Sr. Presidente, peço aos meus ilustres companheiros de Senado, q~e n.ão 
permitam este crime. Isto é um crime que se está cometendo n~ ?•strxto 
Agropecuãrio de Manaus; é crime contra Manaus, contra a Amazoma, con
tra o Brasil e contra a humanidade. Não hã nenhuma vocação, naquela área, 
para pecuária. 

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

o Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Peço verificação da votação, 
Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Vai ser procedida à verifi
cação solicitada. 
· Nos termos regimentais, a Presidência suspende a sessão pelo tempo re
gimental a isso destinado e farâ acionar as campainhas, para que os Srs. Sena-

dores se desloquem dos seus gabinetes, se assim o entenderem, para o Ple
nário. 

Estã suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 18 ho
ras) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. Vai-se 
proceder à verificação requerida, que será feita pelo processo de votação ele
•; '\nica. 

A Presidência, inicialmente, vai tomar o voto dos Srs. Líderes. 
Como vota o nobre Líder, Senador Jarbas Passarinho? 
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Como vota o nobre Líder do 

PMDB? 
O Sr. José Rlcha (PMDB - PR) - Não. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Líder do PP estã ausente. (Pau-

~ ~ . . 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votação) 

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto

Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Michiles 
-Gabriel Hermes -Gastão MUller- Helvídio Nunes - Hugo Ramos
Jarbas Passarinho- João Calmon -Jorge Kalume- Benedito Ferreira
José Guiomard- José Lins- José Samey- Jutahy Magalhães- Lenoir 
Vargas- Luiz Cavalcante- Martins Filho - Maurício Leite - Moacyr 
Dalia- Muriio Badaró- Nilo Coelho - Passos Pôrto -Raimundo Pa
rente - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Evandro Carreira - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram pela aprovação do pro
jeto 31 Srs. Senadores; contra 2. Contando-se presença do Presidente obtém~ 
se o quorum regimental mínimo para deliberação. 

O projeto está aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1980 
Autoriza a alienação de terras públicas de propriedade da SU

FRAMA - Superitendência da Zona Franca de Manaus, à empresa 
Monterosa S/ A. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• 1:. a Superitendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, 
autoriza a alienar uma ãrea de terras de 15.000 ha (quinze mil hectares) de sua 
propriedade, localiza no Distrito Agropecuârio de Manaus, adquirida por 
doação do Governo do Estado do Amazonas, nos termos da Lei n9 878, de 25 
de setembro de 1969, à empresa Monterosa S/ A, estabelecida na cidade de 
Manaus-AM, para implantação de projeto agropecuário, tendo a seguinte 
posição geográfica e limites: 

1• Área: 10.000 hectares 
Frente (Oeste, M1 M z)- uma linha quebrada numa extensão 

total de 8.800 metros, paralela à margem direita da Rodovia BR-174 
a 100 metros de distância de seu eiX:o, com início entre os Km 90 e 91 
e término a 100m. de distância da margem do rio Preto; 

Lado Direito (Norte, M2M3) -uma linha quebrada numa ex
tensão total de 12.400m, paralela à margem direita do rio Preto e a 
1OOm de distância desta mesma margem; 

Fundos (Oeste, M , M, ) - Uma linha reta de 7 .900m, seguindo 
o azimute de 213000'00", limitandoMse com terras de propriedades 
da SUFRAMA; 

Lado Esquerdo (Sul, M •M,) - Uma linha reta de 10.500m se
guindo o azimute de 299°00'00, limitando~se com terras da SUPRA
MA. O perímetro é de 39.600 e a área de 10.000 hectares. 

2• Área: 5.000 hectares 
Frente (Oeste M 1 M2)- uma linha reta com 7.900 seguindo o 

azimutede 26919\ terminando a 100m da margem direita do rio Pre
to e limitando com terras da Monterosa S/ A; 

Lado Direito (Norte M: M ')-uma linha quebrada com uma 
extensão total de 6.500m paralela à margem direita do rio Preto, e a 
100m de distância desta margem; 

Fundos (Leste M4 M1)- uma tinha reta com 10.800, seguido o 
azimute de 202° 19', iniciando a 1OOm da margem direita do rio Pre
to e limitando com terras da SUFRAMA; 
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Lado Esquerdo: (Sul M4 M 1 )-:--- uma linha reta com 6.000m se~ 
guindo o azimute de 291°19' e limitando com terras da Agrope~ 
cuária Porto Alegre SJ A, com perímetro de 31.200m. 

Art. 29 A operação de alienaÇão a que se refere o artigo anterior será efe~ 
tuada sob a forma de promessa de compra e venda, com clãusula resolutiva 
que condiciona a lavratura da escritura de compra e venda da área ao fiel 
cumprimento da execução do projeto aprovado pela resolução n9 41/76 do 
conselho de Administração da SUFRAMA, obedecidas as exigências do Rew 
guiamento para Alienação de Terras no Distrito Agropecuário da SUPRA
MA (Resolução n' 27/75, de 1• de agosto de 1975) e as disposições do Código 
Florestal. · 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 123, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 848, de 1 980), que autoriza a alienação de 
terras públicas no Distrito Agrop-ecuãrio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, à Agropecuãria Dimona, 
Comêrcio e Indústria S.A., tendo 

PARECERES, sob n•s 849 e 850, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justh;a, pela constitucionalidade e juridici

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador Af

fonso Camargo. 
Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador_ Evand_rQ_ Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃODOORXDOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço verifiR 

cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai ser procedida a verificação 
solicitada. 

Antes porêm, a Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos, a 
fim de aguardar a chegada ao Plenãrio dos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes. 

Estâ suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 15 minutos. a sessão é reaberta às 18 ho
ras e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. 
Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares para procedermos 

à verificação de votação. 
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar, votando em seguida os Srs. 

Senadores. 
Solicito o voto do Líder do PDS. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Voto SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Líder do PMDB. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Voto NÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Líder do PP. 

O Sr. Eveláslo VIeira (PP- SC)- Voto NÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os Srs. Senadores podem votar. 
(Pausa.) 

ProcedeRse a votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto - Aloysio Chaves 
- Amaral Peixoto-~ Benedito Canelas- Bernardino Viana- Dinarte MaR 
riz- Dirceu Cardoso- Eunice Michiles- Evelásio Yieira --Gabriel Her
mes- Gastão: Miiller- Helvídio Nunes- HtigO Rarllos...:... Jarbas Passari~ 
nho- João Calmon- Jorge Kalume- Benedito Ferreira- Josê GuioR 
mard- José Lins- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas -
Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Martins Filho- Maurício Leite
Moacyr Datla- Murilo Badaró- Passos Pôrto- Raimundo Parente
Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Cunha Liina - -EVandro Carreira ___; José Richa. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente 11 ma
têria 33 Srs. Senadores e pela sua rejeição 3 Srs. Senadores. 

O projetq- foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuafrlo 
da Superintendência da Zona Franca de Manau• - SUFRAMA. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo Federal autorizado a alienar terras públicas no 

Disrrito Agropecuãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, em ârea total de 15.000 ha (quinze mil hectares), à Agrope
cuária Dimana, Comércio e Indústria S.A., obedecendo aos limites que se
guem: 

NORTE- Uma linha reta numa extensão total de 17.000 m, seguindo o 
azimute 1179 30'00" coincidente com a linha Sul da área reservada à Maringá 
Agropecuãria. 

SUL- Uma linha reta numa extensão total de 16.800 m, seguindo o azi
mute de 279' 11 '00". 

LESTE- Uma linha quebrada numa extensão total de 6.600 m, parale
la à margem esquerda da Rodovia BR- 174 e a 100m desta margem, com 
início no km 86. 

OESTE- Uma linha reta numa extensão total de 11.500 m, seguindo o 
azimute 99 41'00.,. 

Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 124, de 
1980 {apresentado pela Comissão de Legislação Social como con
clusão de seu Parecer n9 872, de 1980), que autoriza a alienação de 
terras públicas à empresa Matei Agropecuária S.A, tendo 

PARECERES, sob n•s 873 e 874, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade, com voto vencido, em separado, do Senador Leite Chaves; e 
-de Agricultura, favorãvel, com voto vencido do Senador Af~ 

fonso Camargo. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pauw 

sa.) Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) _;_-sr. Presidente, Peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação re-
querida. 

Inicialmente, vou tomar os votos dos Srs. Líderes. 
Solicito o voto do Líder do PDS. · 

O Sr. Jarbas Passarinho ((PDS - PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (LuizViana) -0 lfder tlo P\\IDB. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O lfder do PP. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito aos Srs. Senadores que 
ocupem os seus lugares para votar. (Pausa.) 

( ProcedeRse à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Alexandre Costa- Almir Pinto- AloysioChaves

Amaral Peixoto - Benedito Canelas - Bernardino Viana- Dinarte Mariz 
-Dirceu Cardoso- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Gastão MUller 
- Helvídio Nunes- Hugo Ramos- Jarbas Passarinho- João Calmon-
Jorge Kalume- Benedito Ferreira- José Guiomard- José Lins- José 
Sarney - Jutahy Magalhães - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante -
Martins Filho- Maurício Leite- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Pas
sos Pôrto - Raimundo Parente - Vicente Vuolo 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Cunha Lima - Evandro Carreira - José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 31 Srs. Senado
res e- '"NÃb" 3 Srs. Senadores. Houve quornm. 

O projeto está aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 
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.E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 124, DE 1980 

Autoriza a aliena(:âo de terras públicas à Empresa Matei Agrope
cuária S/ A. 

O Senado Federal resolve; . _ ~ _ -· .. __ _ 
Art. 1 'i' f: o Governo Federal autorizado a alienar terras públicas no 

Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, em área total de 10.000 ha (dez mil hectares), à empresa Matei 
Agropecuária SfA obedecendo aos limites seguintes: 

Norte, M4 Ms -Uma linha reta de ll.OOOm, que se confunde com o 
traçado do limite Norte do Distrito Agropecuãrio da SUFRAMA, reta esta 
orientada seguindo o azimute 99° II' 00 .. , e que se estende até encontrar a 
margem direita do rio Urubu de onde segue, paralela a esta margem e a 100m 
da mesma, até encontrar o marco M, situado este a 100m do eixo da Rodovia 
BR-174 e a 500m da guarita do posto de vigilância da SUFRAMA,localiza
do no km 115 da citada rodoyia. fica assim, ressalvada a frente de SOOm por 
500m de fundos como área do posto de vigilância da SUFRAMA. 

Sul, Mz MJ- Uma linha de aproximadamente l4.200m, orientada se
guindo o azimute 279° 11' 00", em relação ao norte magnético. 

Leste, M 1 M 2- Uma linha reta de aproximadamente 4.600m de exten
são total, paralela ao eixo da Rodovia BR-174 e a 100m de sua margem. 

Oeste. M3 Mo~- Uma linha de7.000m de extensão orientada seguindo a 
azimute 351° 89' oo ... 

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

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, para declaração de voto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para declaração de voto. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda hâ pouco, 
não era oportuno que o Líder da Maioria se dirigisse ao Senado para, de al
gum modo? contestar as declarações tão veementes do Líder do PMDB. S. 
Ex'. numa tarde de indisfarçável irritação, chegou a atingir a Bancada da 
Maioria. quando declarou que nós estávamos suplicando a companheiros da 
Minoria, nesta Casa, para permanecerem no recinto e votarem. 

Eu não sei qual foi a súplica feita ao nobre Senador Paulo Brossard, mas 
nosso entendimento. o entendimento da Maioria e da Minoria, tem sido, até 
aqui. alguma que me parece que caracteriza quase que um tratamento exem
plar num Parlamento. Por vârias Vezes, assinei pedidos de requerimento de 
urgência que interessam ao Senador Líder do maior Partido da Oposição. 
Também assinei com o Partido Popular. Também S. Ex•s, por pedido meu, 
assinaram requerimentos âe urgência. A mim parece que é um jogo parla
mentar perfeitamente compreensível. 

Quanto aos projetes em si, não adiantaria discutir, na medid.a erit que 
essa discussão não traria nenhuma possibilidade de convencer, por argumen
tação, com colocações que são conhecidas na Casa e que, ao longo dos anos, 
têm-se repetido. Quanto ao projeto que aprovamos-ainda hâ pouco, por 
exemplo - vou me referir apenas ao do Maranhão - foi um projeto para 
instituir, no Maranhão, a ãrea reservada à indústria. Então, é um pólo indus
trial que o Estado do Maranhão não poderia fazer e, desde logo, executar, se 
ele não tivesse a possibilidade do empréstimo que foi concedido pelo Senado, 
para aplicação altamente reprodutiva. 

Nós sabemos o que é hoje. por exemplo, para o Maranhão, a riqueza do 
Pará, a riqueza do complexo de Carajãs, as possibilidades que esse complexo 
oferece ao Maranhão, como porto de escoamento e como, automaticamente, 
um pólo beneficiado por essa riqueza, que esperamos também se processe 
dentro do nosso Estado. 

A mesma coisa. quanto ao Estado da Bahia. Outros projetes que têm 
vindo aqui. à Casa. são projetes caracterizados por planoS de aplicação, que 
desde que, primeiro, o Senador Alberto Silva. e depois o Senador Alexandre 
Costa, fizeram requerimentO fOrmal. passaram a constar da instrução do pro
cesso de empréstimo. 

Ainda mais, - lastimo que S. Ex• não se encontre presente - o nobre 
Senador Paulo Brossard falava no abuso que ele caracterizava como um in
sulto, na medida em que os projetos teriam sido enviados para cã atê por con
sulta por telefone. 

Os projetes que votamos hoje, todos eles são projetes antigos. O menos 
antigo é um projeto de outubro. E os projetes da SUFRAMA, esses então re· 
montam a prazo muito artterior. E quem visitou aquela fegião, naturalmente 
pode discordar das colocações que aqui podem ter sido feitas pela Maioria. 
como podemos discordar também das colocações que foram feitas pelo ilus-

tre representante do Amazonas, o Senador Evandro Carreira. Mas, nesses ca* 
sos, em que estamos votando inclusive com a participação de Parlamentares 
da Oposição, o que verificamos, por exemplo, no item 1, é que temos um pro
jeto cuja apreciação inicial data de setembro de 1978. Portanto, não se trata 
de um projeto que tenha sido objeto de deliberação por telefone. 

Agora, que adentra o Plenãrio o nobre Senador Paulo Brossard, eu repe
tiria o meu argumento para S. Ex•. 

Dizia eu que os projetes que acabamos de aprovar aqui, além de desti
nação nobre- como o projeto do Estado do Maranhão, por exemplo, em re
lação à instalação de um pólo industrial, que não poderia ser feito com a pou
pança interna- trazem à nossa consideração a questão do tempo em que es
tes projetes jã estão sob a apreciação da Casa. Aqui estã. por exemplo, o que 
estou acabando de ler, um projeto de resolução, correspondente ao item 1, 
que coube ao Senador Lenoir Vargas, como Relator, relatar na Comissão 
própria, em 14 de setembro de 1978. 

Recordo-me de objeções feitas pelo Senador Leite Chaves e que me cou
be, no início da minha tarefa de Líder nesta Casa. responder da tribuna. onde 
demos explicação por explicação, esclarecimento por esclarecimento, a res
peito. exatamente, da destinação dessas terras e da razão pela qual essas ter
ras custavam tão pouco. 

Logo, hoje, eu não considero, de modo algum, que tenha havido o ato 
que S. Ex• o Senador Paulo Brossard entendeu como até um insulto à Mino
ria. Entendo que S. Ex• deve estar se referindo a noticiário que hoje foi publi
cado; e quero declarar como Líder da Maioria nesta Casa, que também eu 
não concordo que recebamos, não o fato de. no fim de um período legislativo. 
haver um acúmulo de matéria, como foi salientado pelo Senador Affonso Ca
margo. realmente isso_ jã é um equívoco. porque deveriam os órgãos compe
tentes do Governo. trabalhar normalmente para que o Legislativo não fosse 
assaltado pelo volume de decisões que tem que tomar nos últimos dias em que 
vota. 

Mas, jã fiz sentir, inclusive ao Presidente da República, a nossa impossi
bilidade e também. até mesmo, a inconveniência, para nós, de aqui votarmos, 
por exemplo, 100 projetes de empréstimos que teriam sido enviados para a 
Casa nos últimos dias. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Se V. Ex• me permitisse, eu iria 
propor a prorrogação da sessão, por n1eia hora, para que se completasse a 
Ordem do Dia. que acho seria interessante para os trabalhos da Casa. (Pau
sa.) 

Declaro prorrogada a sessão por meia hora. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Sr. Presidente, estou 
concluindo, porque estou fazendo apenas uma declaração de voto, visto não 
me parecer oportuno fazê-lo, na medida em que eu contribuía para a obs
trução, razão pela qual, aqui, encerro esta explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 541. de 1980. do 
Senador José Richa, solicitando urgência, nos termos do art. 371, 
alínea c do Regimento Interno. para o Projeto de Lei do Senado n'i' 
145, de 1979. de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe 
sobre a localização. no território nacional, de usina que opere com 
reator nuclear, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 52, 
de 1980 (n• 3.143/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República. que dã nova redação aos arts. 184 e 186 do 
Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n'i' 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, tendo 

PARECER, sob n• 1.174, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, favorável, quanto ao mérito, com 
emenda que apresenta de n'i' 1-CCJ, e voto em separado do Senador 
Franco Montoro. 

Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir o projeto e a "emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, para discutir o projeto e a emenda. 
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O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS -·PA. Para discutir o projeto e a 
emenda. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto 
dâ nova redação ao artigo do Código Penal e tramitou pela Câmara, sem alte~ 
ração em relação à redação original. Mas, no Senado, o nobre Senador Fran~ 
co Montoro apresentou uma emenda que foi objeto de deliberação na Cernis~ 
são de Constituição e Justiça e, embora, com voto em separado, aqui S. Ex• 
declara, no seu entender, a necessidade de se fixar valores variáveis para mui~ 
ta, além do que, me parece, S. Ex• aumenta a pena, porque a pena, de acordo 
com o projeto, seria: 

••Art. 184. Violar direito autoral: 
Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa de Cr$ 

2.000,00 a CrS 10.000,00. 

Na Emenda n• 1-CCJ: 

Art. 184. Violar direito autoral: 
Pena: - detenção de um mês a três anos ou multa de vinte a 

cem vezes o valor das ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional).'' 

Eu pediria o aUxflio dosjurist~s da Casa, porque a Liderança recebe uma 
orientação que conflita com a emenda do Senador Franco Montoro, porque, 
no Código Penal, a informação existente é de que todas as multas estão fixa~ 
das em valor, digamos, histórico. Realmente, num processo inflacionário, 
elas podem deteriorar-se, deterioram~se. Mas, seria estranho que ficasse no 
Código Penal apenas uma relacionada co'm as ORTNs. Além do que o proje
to, com isto, ainda teria uma tramitação retardada, porque emendado no Se
nado, ele teria de voltar à Câmara para discussão dessa matéria, que vem se 
desenrolando, hã muito tempo, nas duas Casas do Congresso. 

De maneira que a orientação da Liderança era manter o Parecer original 
do Senador Bernardino Viana, de acordo com o ponto de vista que acabei de 
expender. 

Era este esclarecimento, Sr. Presidente, que eu pretendia prestar. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Continua em discussão. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Paulo Brossard, para discutir. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Para discutir o projeto e a 
emenda. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as obser~ 
vações feitas pelo nobre Senador Jarbas Passarinh-o me parecem judiciosas. S. 
Ex• nota que seria o único caso cm que a pena pecuniária seria avaliada em 
função das Obrigações Reajustãveis do Tesour_o Nacional. 

O Projeto eStabelece uma multa de 2 a 10 mil cruzeiros. Eu creio que se 
apresenta, nesta altura, ao Senado, um problema delicado. 

Eu tive a minha atenção despertada para este projeto, hoje, por interes~ 
sados que pediam o meu apoio. Mas, eu, agora, lendo o projeto, encontro 
uma dificuldade que vou transmitir à Casa. 

Relativamente às observações do Senador Passarinho Parecem~me, 
como disse, corretas, procedentes. Não me parece de boa técnica que apenas 
um artigo do Código Penal tenha penas pecuniárias variáveis, segundo as 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

Tambêm me parece fora de dúvida, necessário que haja uma revisão glo~ 
bal das penas pecuniárias do Código. Por quê? Porque esse artigo, no texto 
vigente, estabelece uma multa de I cruzeiro a 5 cruzeiros. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Por isso é que ele estâ sendo 
atualizado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Claro. Eu apenas faço a 
referência para mostrar o grau de desatualização das penas pecuniárias do 
Código Penal. A pessoa pode se dar ao luxo de violar a lei penal e, sem olhar 
o dinheiro que tira do bolso, exibir, entregar a nota e dispensar o troco. 

Atê aí, Sr. Presidente, nada de mais. Agora eu gostaria de receber as lu
zes do nobre Líder da Maioria e da Casa para um outrO aspecto. Este sim, 
mais·sério. 

É que o projeto de lei eleva a pena de detenção. 
O Código Penal estabelece a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou 

m?lta de Cr$ 1,00 a Cr$ 5,00. Vamos deixar de lado a multa, porque, quanto 
a Isto estamos de acordo. 

Mas, eu gostaria de chamar a atenção da Casa para esse agravamento 
sensível da pena, de três meses .a um ano, para um ano a quatro anos. 

Sr. Presidente, li a pena relativa ao caso, a hipótese do§ J9. O caput do 
art. 184 continua com a mesma pena de detenção de três meses a um ano ou 
multa. 

O§ }9, que é uma inovação, é que diz: 

§ I'? Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, 
de obra intelectual, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem 
autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir 
na reprodução de fonograma e videofonograma, sem autorização 
do produtor ou de quem o represente. 

Pena- reclusão de um a quatro anos e multa de Cr$ 10.000,00 
a Cr$ 50.000,00. 

É uma hipótese nova a introduzir. Não saberia dizer, neste momento, se 
esta pena guarda proporcionalidade em relação às outras. Mas, como se trata 
de uma hipótese nova, não é o caso que me pareceu à primeira vista, que seria 
um agravamento da pena. Se fosse agravamento da pena, pediria até a re
jeição, mas não se trata disto. De modo que a minha dúvida se desfez com a 
própria reflexão que me permite fazer. 

Estou de acordo, Sr. Presidente; que não conviria, me perdoe meu emi
nente colega, Senador Franco Montoro, mas que não conviria fazer essa in· 
tradução no Código ,Penal de, num caso só, a pena pecuniária ser feita, segun
do as Obrigações Reajustáveis. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA)- Essa observação foi feita naCo
missão de Constituição e Justiça. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Era só isso, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a matéria. 
(Pausa.) 

sa.) 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 52, DE 1980 

(N• 3.143/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 
Dá nova redação 'Dos arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado 

pelo Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os arts. 184 e 186 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei 

n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, pas-sam a vigorar com-a seguinte redação: 

"Art. 184. Violar direito autoral: 
Pena - detenção de três meses a um ano, ou multa de Cr$ 

2.000,00 a CrS 10.000,00. 
§ 19 Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, 

de obra intelectual, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem 
autorização expressa do autor ou de quem o represente, ou consistir 
na reprodução de fonograma e videofonograma, sem autorização 
do produtor ou de quem o represente: 

Pena- reclusão de um a quatro anos e multa de CrS 10.000,00 
a Cr$ 50.000,00. 

§ 2"' Na mesina peria do parágrafo anterior incorre quem ven
de, expõe à venda, introduz no Pais, adquire, oculta ou tem em de
pósito, para o- fim de venda, original ou cópia de obra intelectual, 
fonograma ou videofonograma, produzidos com violação de direito 
autoral. 

Art. 186. Nos crimes previstos neste Capítulo, somente se 
procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de 
entidade de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou fllnd3.ção instituída pelo Poder Público, e nos 
casos previstos nos §§ 19 e 29 do art. 184 desta lei." 

Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação da emenda 
oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) 

Rejeitada. 
Aprovado o projeto e rejeitada a emenda, a matéria via à sanção. 
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e a seguinte a emenda rejeitada 

EMENDA N• 1-CCJ 

oe-se a seguinte rcdação: 
"Art. I• .•....••..•....•...••..••...•...•..••..••..• 

Art. 184. Violar direito autoral: 
Pena: detenção de um mês a tras anos ou multa de vinte a cem 

vezes o valor das ORTNs (Obrigações Reajustliveis do Tesouro Na
cional)." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 78, DE 1980 
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos 

do ar;. 195, II, a, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei c)a Câmara n• 78, 
de 1980 (n• 3.749/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao 
Minist~rio do Interior, um crMito especial a!! o limite de Cr$ 
350.000.000,00 (trezentos e cinqUenta milhões de cruzeiros), para o' 
fim que especifica, tendo 

PARECER ORAL, da Comissão de Finanças, favorlivel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat6ria vai à sanção. 

I! o seguinte o projeto apromdo 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 78, DE 1980 
(N• 3.749/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 
Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mlnlstfrlo do Interior, 

um crfdlto especial até o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e 
cinqUenta milhões de cruzeiros), para o IIm que especifica. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. I• Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério do In

terior, em favor da Secretària-Geral- Entidades Supervisionadas, um cr~di
to especial at6 o limite de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqUenta milhões 
de cruzeiros), destinado ao atendimento de despesas com ' infra-estrutura 
econômico-social do Território Federal de Roódônia. 

Art. 2• Os recursos necessários à execução desta lei serão provenientes 
do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, estabelecido em 
conformidade com o disposto no § 3• do art. 43 da Lei n• 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4' Revogam·se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' i 50, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Economiacmno c<inclusiio de 
seu Parecer n• !-157, de 19.80), que autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina, a etcvar, em CrS 184.162.300~00 (cento e oitenta e 
quatro milhões, cento c sessenta e dois mil trezentos cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.158 e 1.159, de 1980, das Comissões: 
, -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici-

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discu-
tir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se>
nador Dirceu Cardoso, para discutir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos votar o terceiro empr6s· 
timo hoje. Santa Catarina, que tamb~m, por sua vez, !! o terceiro emprbtimo 
que vai conseguir do Senado. Já votamos dois, este 6 o terceiro. Pelas facilida
des com que os Estados estão conseguindo os empr6stimos, não sei qual e o 
objetivo do Governo em ter remetido essas Mensagens. 

Sr. Presidente, hã uma compreensão crrônea na questão de empr~stimo 
externo e empr~stimo interno. Que o empr~stimo interno não causa ma~ nc· 

nhum, Sr. Presidente~ Então, vou explicar na minha estulta compreensão que 
isto não_ tem fundamento. Toda liberação de dinheiro aumenta o meio circu
lante e desvaloriza o dinheiro. Toda, até a nossa. Se nós gastarmos demais, 
estamqs inflacionando. 

Então, Sr. Presidente, qualquer liberação de recursos financeiros, qual
quer liberação que jogue no poder circulante, no meio circulante, nos meios 
de pagamento, aumentando-os, é inflacionária. Qualquer, até os gastos parti
culares de cada famflia, se gastar além das necessidades, está contribuindo 
para a inflação. 

Sr. Presidente, o empr6stimo interno é aberrantemente inflacionário, 
porque trazemos dólar, convertido aqui em cruzeiro, que jogado na circu
lação diminui o poder do dinheiro. 

Sr. Presidente, disse hoje, que na semana passada, numa só sessão, o Se· 
nado votou 7 bilhões e 300 milhões de cruzeiros, e 87 milhões de dólares. Este 
Senado que está aqui, com essas cabeças brancas, com esses 12 ex
Governadores, com esses 15 ex-Secretários de Estado, com esses 30 ou 40 ex· 
Prefeitos de Municípios, este Senado de cabeça branca votou esses empr6sti
mos. 

Sr. Presidente, não é só. 82 empréstimos jâ votamos este ano, 120 estão 
no estaleiro, que entrarão amanhã e depois. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Nilo vão entrar mais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, jli nos liberou ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- V. Ex• pode se considerar vito
rioso, o Líder do Governo fez, hâ pouco, discutindo um outro assuntO, uma 
declaração no sentido de que esses projetes, a que V. Ex• se refere sob a forma 
pitoresca" de qUe se encontram no estaleiro, não serão apreciados agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nilo ouvi isso do L!der Jarbas Pas
sarinho. 

Líder Jarbas Passarinho, disse o L!der do PMDB que V. Ex• se compro
meteu com o Senado de que esses 120 emprêstinfoS, que vêm por ar, não serã·o 
votados aqui. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Declarei espontaneamente. 
Não houve compromisso. Declarei espontaneamente que eu não conduziria 
esses emprêstimos, este ano. O Líder do PMDB pode expor como quiser. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Mas ê que o Senador Dirceu 
Cardoso não acredita muito na minha versão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas passa a vara de comando ao 
Vice-líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Não, ni!o sou desse tipo. Nilo 
me julgue assim. 

O SR.~ DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou ouvindo aqui, do L!der da 
Oposição, que o Governo não vai mandar mais projetôs de empr~stimos. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Nobre Senador Dirceu Cardo· 
so, V. Ex• sabe da penúria dos Estados, da penúria dos Municípios ... 

O SR . .DIRCEU~CÁRDOSO (ES)- Nobre Senador, V. Ex• que entrou 
anteontem, porque estava descansando na sua Araguaína, não estâ sabendo 
da nossa luta, durante 120 dias, contra os empr6stimos. Mas devo dizer a V. 
Ex• 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Por esta razão V. Ell.• me nega o 
aparte'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, concedo o aparte. 

O Sr. Benedito Ferriera (PDS - GO) - Então, V. Ex• mo assegure. 

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

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- V. Ex• que tem doutrinado nes
ta Casa, sabe que precisamos fazer uma melhor redistribuição de rendas. E 
esses emprêstimos, Ex•, seriam como que urna forma de devolver aos Estados 
e Municípios que, inadimplentes, muito provavelmente não poderão resgatar, 
junto à União, esses empréstimos, seria uma fórmula de se ajudar aos Estados 
e Municípios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• está desatualizado com a 
conduta do Senado; veio de terias, está assumindo esta semana e jâ estâ que
rendo atirar uma nova teoria. Voltou bem mais magro, mais seco, mas com 
idéias exuberantes. 

Sr. Presidente, podemos liberar os emprêstimos para os Estados, mas 
sobrecarregaremos o povo do Brasil. Todo empréstimo, a qualquer municí-
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pio, representa um aumento do meio circulante e representa a desvalorização 
do dinheiro; todo, ninguêm diz o contrário, aqui. Não há nenhum economis
ta, nem o Sr. Dinarte Mariz, quejâ tapou três empr6stimos para seu Estado 
- e está mostrando no relógio - três empr~timos, e vem o quarto por aí. 
Todo aumento do meio circulante ê. inflacionário, todo e qualquer. Ate as 
despesas da famrlia, aumentando o dinheiro em circulação, inflaciona, dimi
nui o dinheiro do desgraçado que estâ embaixo da pirâmide, 

Não sou favorável a Estado nem a Município, sou favorável ao povo ne
cessitado. Essa a minha luta. Cento e vinte vezes falei contra os empréstimos. 

Por isso, Sr. Presidente, se fosse em outra época, se o Brasil nadasse em 
dinheiro, eu seria favorável ao empréstimo. 

O Sr. Lenoir Vargas (PDS - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Lenolr Vargas (PDS- SC)- V. Ex• ~a favor do povo necessita~ 
do, então V. Ex• será a favor desse empréstimo, porque esse empréstimo é jus
tamente para a construção de um hospital regional, para atender ao povo ne
cessitado do_ Município de Curitibanos. V. Ex• verifica que em Santa Catari
na não há demasias, há pedidos concretos, específicos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou de acordo, em principio, 
com V. Ex• Se há um Estado que eu acompanho se evoluir é Santa Catarina, 
devo dizer a V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, a minha luta é apenas por ísto, aliás são duas lutas: 
primeiro, que o Senado não vote sem número, hoje está votando aqui. Fico 
satisfeito, satisfeitíssimo de ver o nosso Senado com 36 Srs. Senadores votan
do, aqui. a favor; com apenas 4 ou 5 Senadores, acabou-se esse espetáculo 
triste, vergonhoso do Senado, com 5 ou 6, votar empr~timos aos Estados e 
aos Municípios. Nós estamos vendo, aqui, hoje, a Bancada do Governo au 
grand complet. Está certo! E isso que nós queremos. E passo a dizer sobre mi~ 
nha segunda luta. 

Vejo que o nobre Senador Dinarte Mariz olha para o relógio. Estou ven
do a hora, mas V. Ex• não é o relógio nem é o Presidente. O Presidente estâ na 
Mesa, e é ele quem me adverte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• estâ dentro do seu tempo 
regulamentar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente, de uns últimos tem· 
pos para cá, já vi o Sr. Presidente debruçado ali, na mesa, lendo o Regimento; 
nunca vi isso. Já peguei o Sr. Presidente em flagrante, subi ali e vi que S. Ex• 
estava lendo o Regimento. 

Veja, Sr. Presidente, coroo as coisas, agora, estão correndo diferentes, 
não há mais aquela agitação daqueles tempos, porque não se lia o Regimento 
e se pensava que V. Ex• fosse o Regimento. O Regimento~ este livrinho, aqui. 
Esta é a nossa bíblia, é o nosso corão, é o nosso evang~lho. t;: este Iivrin,ho que 
está aqui. 

Então, Sr. Presidente, fico satisfeito com a declaração de que não virão 
os 120 empréstimos amanhã. Vamos, então, votar uns quatro ou cinco, hoje, 
e os vinte ou trinta que estão aí, nas Comissões, e já passaram na Mesa do Se
nado Federal. Digo a V. Ex•s., que eu estou fiscalizando, e posso até dar o nú
mero de empréstimos para V. Ex•s. 

Sr. Presidente, passaram nas Comissões trinta e tantos empréstimos, fora 
os cento e vinte que vêm por ar, que já estão no estaleiro, como eu disse, num 
montante - ouvi bem o Senado Federal - de 24 bilhões e 718 milhões de 
cruzeiros. Vejam bem o nosso meio circulante e a injeção de dinheiro que va
mos dar. Em dólares são 177 milhões de dólares. 

Sr. Presidente, e não se circunscrevem apenas ao dólar e ao cruzeiro, fo
ram buscar o marco alemão; são 35 milhões de marcos. 

Esta, Sr. Presidente, é a carrada de dinheiro que vamos jogar. de hoJe 
para amanhã, no meio circulante do Brasil. 

Então, vou chamar a atenção do Senado Federal, chamar a atenção des
ses 12 ex~governadores, desses 18 ex~secretârios de Estado_!_ desses 35 ex
prefeitos do nosso País. Nós vamos jogar de hoje para amanhã 8 bilhões, 790 
milhões 733 mil e 92 cruzeiros, em cruzeiros, cruzeiro que sofreu anteontem a 
vigêssima desvalorização do ano; vinte desvalorizações em 12 mese~. E vamos 
ter, ainda, até o fim do ano, no ritmo de 12 dias, agora, vamos ter mais duas 
desvalorizações. Vamos, Sr. Presidente, comemorar, este mês ainda, a vigáli~ 
ma segunda desvalorização. 

Pois bem, isso em cruzeiros. Em dólares, 177 milhões de dólares; a ses~ 
senta e poucos cruzeiros, façam a multiplicação. E 35 milhões de ·marCos. ~ 
uma cornucópia~ Sr. Presiderite. Chega atê a ser uma insensatez, não só nos
sa, do Governo, remetei: para câ essa massa de empréstimos. Só neste ano jâ 
aprovamos 82 emprêstimos, Sr. Presidente, com os 120 que vêm p'or aí, estão 
engatilhados, completaremos 200. Tenho a fotocópia aqui. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Nilo, Ex•, ainda vão ser subme
tidos ao Presidente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Não vilo porque o Líder do Govcr· 
no disse que não vai encaminhar. Mas o Líder do Governo responde, diz ele, 
em caráter pessoal; ele passa o bastão de comando para o Vice~Líder e tere
mos um novo espetáculo. V. Ex•s., podem ficar cientes de que não vão passar 
não. Vão passar só uns 4 ou 5; temos um grupo aqui de Senadores e vamos lu~ 
tar contra. Se tivéssemos, Sr. Presidente, 5 Senadores lutando, seria diferente, 
porque eu sozinho, falando, encaminhando votação, fazendo declaração de 
voto, eu me canso. Houve dia em que falei vinte e duas vezes numa sessão. 
Realmente, não há quem aguente, mas com cinco se revezando, nós impedire
mos que o Senado dê cento e vinte empréstimos que vêm por aí, deixaremos 
para o próximo ano. 

Sr. Presidente, consulto a V. _Ex• o seguinte: V. Ex• prorrogou a sessão 
por meia hora, nós jâ esgotamosl o tempo de prorrogação? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotado o tempo de prorro· 
gação d_a sessão, a Mesa darâ por encerrada a discussão, ficando a votação 
adiada para a sessão de amanhã. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, amanhã, Sr. Presidente, 
continuarei com a palavra. 

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

O Sr. Lenolr Vargas (PDS- SC)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lenoir Vargas. pela ordem. 

O SR. LE)"OIR VARGAS (PDS- SC. Pela ordem)- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Estou entendendo que o nobre Senador Dirceu Cardoso estava falando 
em encaminhamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nilo, S. Ex• estava discutindo o 
projeto, e por isso tinha direito a meia hora; fosse em encaminhamento e S. 
Ex• só teria direito a dez minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão. 
A votação fica adiada para a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ esgotado o tempo da prorro· 
gação da sessão. NeStas condições, fica sobrestada a apreciação dos demais 
itens da Ordem do Dia. 

, São os seguintes os itens cuja apreciação' fica adiada 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 151, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.160, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ele· 
var, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cin
qUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e 1.162, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 152, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.163, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Acre a elevar, em CrS 
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros). o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.164 e 1.165, de 1980, da• Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 153, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.166, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres-00, a elevar, 
em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seis
centos cr4zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.167 e 1.168, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 
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Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n' 154, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
Ll69, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a elevar, em Cr$ 19.600.000,00{dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• Ll70, de 1980, da Comissão 
- de Constituh;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Por igual razão, fica prejudicado 

o Requenmento n' 584, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n' 60, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz V:iana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a prescn~e sessão, destgnando para a sessão ordinãria de ama
nhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~l50, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.157, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a eleVar, em 
Cr$ 184.162.300,00 (c'ento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s Ll58 e Ll59, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvcl. 

2 

DiscUssão, ein íurnõ-úitico, do Projeto de Resolução n'~ 151, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como ·conclusão de seu Parecer n'~ 
1.160, de 1980), que autoriza o Governo -do Estado de Santa Catarina a ele
var, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos c sessenta milhões, quatrocentos e cinR 
qOe_nta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos U61 e L\62, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

3 
Discussão, em turno-Uilico", do Projeto de Resolução n9 152, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia cõmo conclusão de seu Parecer n'~ 
1.163, de 1980), que autoriza o Governo do--lrStado do Acre a elevar, em 
Cr$ 192.000.000,00 (cento e nO-venta e dois milhões de cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos L164 e Ll65, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 153, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.166, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipai de- CereS~GO, a elevar, 
em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e sei~
centos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos U67 e Ll68, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

5 
Discussão, em turno único, do Projeto·de Resolução n'~ 154, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusã_o de seu Parecer n9 

U69, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande,do Norte 
a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• Ll70, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 155, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economioa como conclusão de seu Parecer n9 
1.178, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí-SP, a elevar, 
em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trin
ta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s Ll79, e LISO de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 156, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 
LI SI, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis-SP, a ele· 
var, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cento e 
setenta e seis cruzeiros e noventa e ttês centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos U82 e U83, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 157, de 1980 (a~ 
presc:Qtado pela Comissão de EconOmia como conclusão de seu Parecer n9 
1.184, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes-SP, 
a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e cinqUenta e três milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s U85 e Ll86, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 158, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 
1.187, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo~SP, a eleR 
var, em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoliR 
dada, tendo 

PARECERES, sob nos U88 e Ll89, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 159, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.190, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar-SP, a elevar, 
em Cr$ 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s Ll91 e Ll92, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. · 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 160, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 
I, 193, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, 
a elevar, em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e qua~ 
renta e oito mil e oitocentos e noventa e dois cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos L194 e Ll95, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 161, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~? 
1.196, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí-SP, a elevar, 

'em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, no
vecentos cruzeiros e vinte e seis centavos) o montanfe de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos Ll97 e L198, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n• 162, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
I, 199, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar, em 
Cr$ 119.999;"838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e trinta e oitO cruzeiros e viri.te e um centavos), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.200 e 1.201, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mq.nicípios, favorável. 
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14 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 163, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.202, de 1980 , que autoriza o GovernO- dõ Estado da -Paraíba a elevar, em 
Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete rililhões, <)_uatioceõiõs e trinta e três mil cru~ 
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.203 e 1.204, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididicade; e 
- de Municípios, favorável. 

IS 
Discussão~ em-tlfrno único, do Projeto de Resolução n9 164, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.205, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia-GO, a elevar 
em Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e qU3.renta e sete mil e oitocen~ 
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.206 e 1.207, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução n9 165, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Econorriia ·como- conclusão de seu Parecer n9 
1.208, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé-PR, a elevar, 
em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e setC-inilhões, oitocentos e onze mil, vinte e sete 
cruzeiros e cinqUenta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, 
tendo ' 

PARECERES, sob n•s 1.209 e 1.210, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 166, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
I .211, de I 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lins~SP, a elevar, em 
Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatrocen~ 
tos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.212 e 1.213, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n9 167, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.225, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em 
CrS 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.226, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur~dicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 19 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 20-//-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em dias do mês passado, apresentei urri voto 
divergente na ComissãO de justiça contra emprê:stimo de 50 milhões pleiteado 
pelo Estado do Paraná, Mostramos que o Estado já devia 750 milhões, sendo 
que 650 milhões de dólares, e que a sua capacidade de pagamento se exaurira 
para volume daquela natureza, sobretudo para pagamento em dólar. Não há 
Estado e nem a própria União tem condições de arrecadar, em cruzeiros, e 
pagam empréstimos em dólares. 

Na época, também, em que nós apresentâvamos aquele voto, o Estado de 
S. Paulo apresentava uma longa matéria mostrando. que o Governador do Es~ 
tado, Ney Braga, subsidiava a imprensa, rádio e televisão com dinheiro, em 
cruzeiro, largamente, porque não gostava que sua imagem fosse mal difundi~ 
da. 

Então, vC}a o Senado a situação em que nos encontramos; no instante em 
que o Governador pleiteava o dinheiro externo, sob a alegação de não existir 
em suas fronteiras, O-Estado de S. Paulo difundia essa notícia, sem que hou~ 

vesse desmentido por parte do Governo. Então o Governador do Estado do 
Paraná tinha dinheiro para corromper a imprensa, dinheiro para pagá~la, lar
gamente, a fim de difundir bem a sua imagem e ele se mostrar, nos percen~ 
tuais nacionais, em situação melhor do que Maluf. Então, se ele tinha dinhei~ 
ro para essa finalidade, por que empréstimos externos? 

Sr. Presidente, então veja V. Ex• essa notícia veio aqui para Plenário e
nós mostramos que o Estado devia aquela quantia, que os impostos não da~ 
vam para atender àquele valor, atender ao pagamento daqueles bancos. E 
dizíamos mais, inclusive, com bases em informes concretos, que os 100 mi~ 
1hões, anterioi:mente utilizados, hâ menos de 6 mese atrâs, logo que os parti~ 
dos foram extintOs, foram utilizados, pelo Governador, para cooptação de 
Prefeitos e Vereadores; 100 milhões de dólares! Então, dos 46 prefeitos eleitos 
pela Oposição, no Paraná, o Governador Ney Braga conseguiu levar, para as 
suas hostes usando dinheiro interno, favorecimentos, conseguiu levar 30 dos 
46 prefeitos. Eu não digo que esteja pagando, efetivamente- dando dinheiro 
diretamente- mas, desviando o empréstimo, que tem finalidade específica e 
que, naquele caso, foi desviado para obras, para Prefeituras, para vantagem, 
para atender a favorecimento ou a vantagems, ou compromisso administrati
vo de Prefeitos que eram da Oposição e que, em razão disto, passaram para o 
Governo. 

Aquele meu parecer foi longo, exaustivamente examinado...._e teve o apoio 
integral da minha Bancada nesta Casa. Então, aquela mesma imprensa que 
recebe favorecimentos, difundiu, pelos canais de râdio e televisão, que eu vo~ 
tara contra o Estado do Paraná. É uma notícia feita, uma notícia tendenciosa. 
Hoje, é o próprío ·sr. Senador Paulo Brossard que apresenta um voto diver~ 
gente contra o empréstimo ao Rio grande do Sul, pelas mesmas razões de en
dividamento e, tenho certeza de que a imprensa do Rio Grande do Sul, quC é 
séria e não como a da maioria de alguns outros Estados, inclusive o meu, não 
haverá de difundir uma notícia daquela, porque não é uma imprensa subsi~ 
diada. 

Então, vejam, Srs. SeriadoreS, como até o Senado- até o Senado!- so~ 
fre dificuldades em assumir posições corretas: a imprensa corrompida pelo 
próprio dinheiro desses empréstimos, esperando esses empréstimos, difunde 
notícias hiverídicas, tendenciosas e comprometedoras. Se o indivíduo não for 
inteiramente independente, ele sucumbe a esta república de Malufes, de Ab
dalas e ~tallas, se~ homem não for inteiramente sério e independente, ele su
cumbe. E uma cOisa terrível. 

Esse voto divergerlte do Senador Paulo Brossard mereceu da Casa uma 
reflexão. Mostra que o Rio Grande do Sul não tem condições de pagar um 
empréstimo dessa natureza, que as suas rendaS já estão comprometidas. Tem 
sentido emprcstar~se dinheiro aos Estados para finalidades eleitoreiras'l 

Parece que foi Lincoln quem disse que não se constrói a prosperidade 
com base em dívidas - e menos ainda, quando essas dividas são contraídas 
em dólares. 

O parecer completo recebeu o apoio de toda a nossa Bancada na Comis
são de Justiça, inclusive de um ilustre Senador do PDS. Este parecer robuste
ce seriamente a posição do Senador Dirceu Cardoso, que tem~se exaurido, ao 
longo desses meses, mostrando que estâ se fazendo uma insensatez. Nós te
mos votado a favor de algumas Prefeituras, mas são para reajustamento de 
dívidas, mas nos manifestamos contra esses fmanciamentos exagerados, em 
dólares, porque os Estados não podem pagar. O Governador do Paraná, ou 
de São Paulo - aliás o Paraná estâ devendo mais do que São Paulo, porque 
fora a dívida do metrô, é o Estado que mais deve - o Governador atual, 
usando antigas influências, perdeu, de início, alguns funcionários de empre
sas, mas ele obtêm dólares para finalidades políticas. É uma coisa altamente 
comprometedora. 

Não hâ condições de continuarmos aprovando aqui, sem maiores discus
sões, emprê:stimos dessa natureza. 

O Parecer do Senador Paulo Brossard, o seu voto divergente, é funda~ 
mentado, abalizado, estudado, não é uma coisa graciosa. Seria muito oportu~ 
no que a própria Bancada oficial, que -ao longo desses anos tem sido muito 
sensível às determinações do Poder Executivo, começasse a atentar sobre as 
suas responsabilidades. As posições que assumimos aqui são pensadas mas, 
às vezes, elas são esquecidas. Entretanto, muito tempo depois elas voltam a 
ser invocadas para felicidade nossa. 

É um parecer jurídico com base em análise econômica. No Estado do Pa
raná está correndo uma situação muito singular: as prestações mensais, as 
prestações anuais, em decOrrência dos empréstimos eln dólares-, se acentuam 
de tal forma, que hoje o Governo do Estado só tem dinheiro para pagar as 
prestações e não pagam os professores. 
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Estou recebendo um telegrama, hoje, de professores de Maringâ, nos se-
guintes termos: - -

Telex de Maringã/PR em 18 de novembro de 1980 

Exm9 Sr. 
Francisco-Leite Chaves 
BrasíliajDF. 

Os Professores e Funcionários da Fundação Universidade Es
tadual de Maringâ comunicain a V. Ex• que, na data de ontem, de
flagraram greve geral postulando o pagamento imediato de seus sa
lâri"os de conform.i.d_ade com a Lei dos Reajustes Semestrais. Solici
tam, assim, a V. Ex• que, como representante do povo, diligencie no 
sentido de pressionar as autoridades maiores da Fundação e do Es
tado para que cumpram a lei. 

Movimento Justiça Salarial-·UEM.- Associação Professo
res Maringâ.- Maria Aparecida. 

Então, o dinheiro do Estado dâ apenas para pagar as prestações em 
dólares. E os governadores não têm condições de pagar os salários dos pro
fessores. 

Veja que maneira cOmprometedora se instituiu, neste País, para a admi
nistração estadual. 

Ao longo dos séculos, os governos sempre administraram dentro do 
orçamento, nos parâmetros de um orçamento previamente aprovado. Agora, 
como eles procedem? Usam o Orçamento, mas para fazei'em obras políticas. 
Para terem influências políticas, tomam empréstimos cm dólares, e os gover
nos futuros que venham a pagar. Daqui a vinte anos.os governadores que o 
Paraná eleger somente se ocuparão do pagamento de dividas em dólares. Por
que governadores nomeados, sem compromissos com o povo, usando in
fluências, exaurem a POSSibilidade do Estado. E basta dizer que este ano jâ 
aprovaram dois grandes emprêstimos para o Estado do Paranâ e já. hã mais 
um outro, de oitenta milhões, que vem aí. Os Deputados do meu Estado sele
vantaram contra isso e se antes não o fizeram foi com receio de a imprensa, 
em grande parte subsidiada, procurar jogá-los contra a opinião pública. 

Sr. Presidente, é um irisiante de reflexão. Acho que nesse caso se fortale
ce a posição do Senador Dirceu Cardoso; que fortalece esses pareceres que 
têm sido proferidos divergentemente na Casa; Muitos podem se comprometer 
com assuntos dessa natureza, mas nós, nos lirriites de nossas possibilidades, 
procuramos cumprir com nossõ-dever. Não deixamos passar sem uma pala
vra de advertência Os fatos, emprê:stimos, concessões comO essas, ruinosas, ao 
País e ao Estado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE 20-/1-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para discutir.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, este projeto é de Srande alcariCe sOcial C de -acentuada im~ 
portância jurídica no setor do campo civil. Ele visa assegurar ao analfabeto, 
que contrate operações com a Cãtteira ASrtCOla do Banco do Brasil ou de ou
tros bancos, o direito de se vincularem diretamente, sem necessidade de pro
curador. 

O prOjeto é do Senador Bernardino Viana. Com a finalidade de tornâ~lo 
mais completo e mais abrangente, apresentei, na Comissão de Constituição e 
Justiça, um substitutivo que o torna mais completo, mafs abrangente e mais 
compatível com seus reais objetivos. 

A minha emenda foi elaborada nos seguintes termos: 
Art. l9 O financiamento rural com o analfabeto, seja atravês 

de contrato, seja através de cédulas ou notas de crêdito rural, pode.. 
râ ser realizado mediante a simples aposição de sua impressão digi~ 
tal ou, não sendo esta possível, a seu rogo. 

Parágrafo único"~ -POTígUal forma se procederá quanto ao re
cibo de levantamento das parcelas do empréstimo ou na outorga de 
procuração com a finalidade específica de financiamento rural. 

Art. 29 Na cédula de crédilo rural hipotecâria) alêm d-e Lm
pressão digital, são necessárias duas assinaturas a rogo, podendo 
servir como uma delas a outorga uxória. · 

E, no momento, tem a seguinte justificativa: 
.. Parece~me de todo louvável a iniciativa do Senador Bernardino Viana 

em assegurar aos analfabetos maior facilidade na 90ntratação do financia
mento rural. 

Presentemente deparam-se eles com toda sqrte de dificuldade na formali
zação de tais operações, seja atravês do Banco do Brasil, seja através da rede 
bancária particular. 

E no inundo cada vez mais complexo de hoje, em razão da presença do 
pfóprio. Computador em grande púte nas atividades comerciais, sobretudo a 
bancária, o analfabeto, não res_ponsâvel por essa sua condição, se vê a cada 
instante mais cercado de dificuldades e limitações em sua jâ tão restrita ativi~ 
dade pessoal. 

Há necessidade de uma clara definição de sua capacidade jurídica de 
contratar, principalmente no campo de sua atividade econômica, para o que 
o financiamento agrícola é essencial. 

E a tendência do Direito Brasileiro tem sido a de reduzir progressiva· 
mente o formalismo cartorial, em obediência aos princípios de economia e 
brevidade reclamados pela realidade presente. 

E tando isso é verdade que, embora o Código Cívil (art. 134-11) limite a 
CrS 10.000~00 (dez mil cruzeiros) o valor dos contratos individuais translati
vos ou constitutivos de direito real, a verdade é que os compromissos com ga
rantia de penhor rural e os contratos com o BNH já se encontram ressalva-
dos. - -

O Código de Processo CiVil, por sua vez, em seu art. 585 § 29, admite que 
o documento particular possa servir de prova à obrigação de pagar quantia 
determinada, o que antes não acontecia. Mas só atravês da COnsolidação das 
Leis do Trabalho os fatos sociais iplpulsionaram o legislador, ao ponto de 
instituir o recibo de salário mediante aposição da simples individual datilos
cópica ou, na sua falta, assinatura a rogo. 

A situação, aqui, não é diferente: empregado analfabeto e lavrador anal
fabeto equiparam-se por se situarem sempre nas cam_adas mais modestas da 
população brasileira." 

Desta maneira, su-giro o substitutivo que foi por mim lido. 
Afém do mais, é uma providência de tOdo salutar: Os analfabetos vão ao 

Banco do Brasil para assinar uma cédula rural pignovaUcia, hipotecária, uma 
nota de crédito rural, uma promissória rural, e eles têm que se valerem de 
procurador. O procurador, parente, amigo, às vezes são pessoas da cidade, 
mais.esclarecidas, ou sempre, pelo menos têm que saber ler, e, de uma certa 
forma, recebe um dia, fica com o dinheiro à sua disposição, vã.i-se -encontrar 
com o lavrador no fim da semana e, na grande maioria, eles usam o dinheiro, 
o. pobre analfabeto sofre o segundo padecimento. Aquela permanente si
tuação de ser analfabeto, não por culpa sua, mas de um país que não fomenta 
a educação. E o outro, com prejuízo financeiro efetivo, com conseqüências 
graves para a lavoura. Na grande maioria das vezes, os lavradores se vincu
lam através de penhor, ficando dele fiêis depositários, e quando não recebem 
o dinheiro para constituí-lo tranqUilamente, são considerados como infiéis 
depOSliários, como tendo desviado_o _dinheiro e terminam respondendo com 
prisão civil por uma falta que duplamente não foi sua. 

De forma, Sr. Presidente, Srs .. Senadores, que este projeto me parece de 
grande oportunidade e pertinência. E, mais ainda, está de acordo com o 
espírito do próprio Governo,.que criou um Ministério de Desburocratização 
e esse é um processo desburocratizante, quer dizer, efetivo e de grande conse
qUência. No País, temos nos modernizado num setor, mas temos aumentado 
o contingente de analfabetos noutro. Então, está-se processando uma coisa 
interessante: a despeito do grande avanço técnico e do avanço em diversos se
tores, se é obrigado a fazer concessão em favor do analfabeto. Bem razão dis~ 
so que, antigamente, as obrigações financeiras e civis não podiam ultrapassar 
a 10 mil cruzeiros, quando não fosse por contrato efetivo assinado, e hoje, jâ 
pode alcançar valores maiores. 

Além do mais, o País estã-se apercebendo dessa obrigação de sair de um 
país cartorário. Existe, no Brasil, e agora quando votamos a Lei dos Car
tórios o País viu. Existe aqui uma aristocracia muito mais importante, muito 
mais séria do que os próprios Ministérios e a entourage do Poder Executivo, 
que são os cartorários, ·sobretudo os cartorârios de Registro de Imóveis, a 
partir de São Paulo e do Rio de Janeiro, inclusive de Protesto de Títulos. Em 
Brasília, hã um cartório de Protesto de Títulos que ganha fâbulas por mês. 
Inexplicavelmente, uma cidade com 600 mil habitantes tem somente um car
tório porque o titular do cartório é ligado às grandes autoridades, favorecem
nas com presentes, com vantagens para qu<: haja o monopólio do cartório. O. 
mesmo ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro, sobretudo no setor imobi
liário; Os- cartórios -ganham· verdadeiras -fábutas. -o Senaâoiicará -e-m- pânícõ 
se vir as importâncias auferidas mensalmente pelos titulares de Registro de 
Imóveis. Pois, bastou que se tentasse, aqui, no Congresso, fazer um projeto 
de lei oficializando os cartórios - pois, Srs. Senadores, só com os resultadOs 
financeiroS dos cartórios de Registro de Imóveis no Pafs e dos tabeliães se da
ria pã:ra: pagar todas as despesas da Justiça no Brasil- mas, bastou que se fi
zesse um projeto oficializando os cartórios para que houvesse uma piessão in
comum nesta Casa. Os príncipes da República, os cartorãrios de São Paulo c 
do Rio de Janeiro, pressioriaram de tal sorte o Governo que o Presidente da 
República vetou, na totalidade, esse projeto. 
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E o mais condenável é que, na epoca em que surgiu isso como um modcs, 
to projeto, o Ministro da Justiça era o Sr. ArmMdo Falcão, que~ um carto· 
. <'ârio do Rio de Janeiro, um dos grandes benoficiãrios, e legislou em oausa 
própria. Numa das disposições de oficialização, ele estabeleceu que ficavam 
ressalvados os direitos âquelco que jâ exercitavam a atividade cartorâria. 

Então, nóS estamos em um Pais dessa natureza.· Resultado: esse projeto 
já implica em facilitar, em retirar procurações, el1i retirar contratos púhlicos, 
para que as pessoas se vinculem diretamente, inclusive o analfabeto nilo fique 
sujeito a um terceiro, que, além de ni.o dar informaçl'l:s, quando tiA, são in .. 
formações incompletas, é um intermediário que, às vezes, fica com o valor 

.dQs financiamentos. 

Estamos, assim, diante de um projeto pertinente. E nem se diga que o 
fato de não haver um procurador, ou, digamos, de nilo haver uma vinculação 
maior acarretaria prejulzo, acarretaria condições d•logro ou de falsificações. 
Não, nada disso ocorre. 

V cjam os Srs. que esses documentos públicos, no Pais, só existem em ex
cesso para favorecer os cartóriost porque a promissória & o título mais co· 
mum, mais normâl no País, & o título de vinculaçlo mais constante; o sujeito 
pode comprometer todo o patrimônio atrav~ do uma 11ssinatura, e dificil
mente algu= ve um processo eriminal em razão de falsificaçilo de promi>
sória. Essa é a cois& mais dificil do mundo. 

E o que dizer de contratos, de contratos com entidades oficiais, sobretu
do com bancos, como o Banco do Brasil? 

Por todas as razões, Sr. Presidente, é pertinente esse projeto, e estâ de pa
ra~ns o Sr. Senador Bernardino Viana. E eu, com o meu esforço, procurei 
tomar o projeto mais abrangen~ a run de que ele alcance na sua plenitude 
essa grande lacuna que existe na capacidade de contratar entre pessoas de di
reito• privado oficial que atuam no setor financeiro e os analfabetos. (Muito 
bem!) . 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBO.. 
ZA. NA. SESSÃO DE 28·11-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA. PUBUCA.DO POSTERIORMENTE. 

O S.R. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Pronuncia o segainte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Há dias, Sr. Plesidente, venho pretendendo dar conhecimento à Casa da 
situaçilo diffcil que vêm enfrentando os professores do Estado de Goiâs. E 
não apenas professores uDi\r.ersi\ários que deflagraram o movimento de para .. 
lisação de suas atividades, ho que foram seguidos por dezenas e dezenas de 
unidades superiores de cnsinq, mas os professores da rede oficial do Estado 
que, como o Senado Federal ti:in conhecimento, é sem dúvida alguma uma 
das unidades da Federação que mais desprestigia o professor. 

E o que é mais grave, Sr. Plesidente, é que hã cerca de dois anos e 11\eiO 
foi eleito Presidente do Centro de Professores do Estado de Goitis o Professor 
Nizo Prego, exemplar servidor do Ministmo da Educaçilo e Cultura, lotado 
em Goiás, CQm uma folha de serviços dos mais relevantes à causa da edu
cação e que ~ frente desse órgilo vem dinamizando uma politica de reconheci· 
mento e de valorização do professor. 

Bastou a mobilização da classe nesse sentido para que o Governo do Es· 
tado procurasse meios de perseguir os professores goianos, aniquilar-lhes as 
reivindicações atrav~s de um pedido dirigido às ãreas federais no sentido de 
que o Professor Nizo Prego fosse demitido do cargo que ocupa hâ vinte c cin
co anos no Minist~rio da EdÚcação e Cultura. Mas, nilo conseguindo demitir 
~ Professor Nizo Prego", transferiram-no, ex officio, para o Estado do Parâ, 
sob as alegaÇões mais estapafúrdias, invocandc, inclusive, dados de um pro
cesso disciplinar instaurado contra outro servidor que nada tem a ver com o 
PrôTcssor Prego. 05 professores goianos se encontram r;olidârios com o Pro
fessor Nizo e COJ.ttrârios à sua transferencia, motivada simpleamente por per
segaição política. E um mandado de segurança já foi impetrado aqui em 
Brasília visando anular o ato que o transfere, por ser um ato ilegal c ilegítimo. 
Porque a própria lei define muito bem as condições da transferência de urn 
funcionário público de um local para outro, e, a não ser que ocorram aquelas 
motivações que o legislador teve a cautela de inserir no texto legal, elas não 
podcin ser feitas. 

Sr. Presidente, quero, aproveitando a minha presença na tribuna par& 
discorrer mais uma vez acerca, especificamente, da greve dos professores uni
versitários no País, c demonstrar aos professores de 1' c 2t Graus do Estado 
de Goiás que eles não estilo órfãos, que têm tam~m s nossa solidariedade, 
como têm a splidariedade do.s cs~dantc:s e da grande - para não dizer a es-
magadora - maioria do povo goiano, que se sente ferida nos seus brios ao 
ver que ainda hoje se utiliza desses expedientes de perseguição poUtica, quan
do na rcaliclade o Governo deveria estar atento, isto sim, para o descalabro 
que reina na ãrea educacional braSileira. 

Mas: Sr.'Pfcsidente e Srs. Senadores, Q caso_ do professor Nizo Prego c:s·· 
tà, em verdade, a merecer um discurso autônomo, e como estamo~ às vé:Jp._,.,. 
ras do recesso parlamentar, teço, a reapcito, c:3tas ligeiras considcraçõ~s exter .. 
nando o ponto de vista não apenas da Oposição, mas o ponto do: vista d·u 
povo goiano, que repele o pedido de t!'ansferência do Professor Nizo PrcgC' 
por mera perseguição polrtica. E como estamos às vésperas do recesso parla~ 
mentar, considerei do meu dever fazer da tribuna algumas considerações a 
respeito deste assuntO, assunto que cstâ gerando para os professores goianos 
da rede estadual de ensino enormes inquietações. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Ouço, com prazer, c 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, uma coisa que sem
pre foi odienta foi essa questão de transferir professor, transferir funcio
nârios, sem justa causa. V. Ex• fala exatamente da transferência de um fun
cionârio do Ministério da Educação c Cultura? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eu falo da transferên
cia de um funcionário do Ministério da Educação e Cultuia, lotado em Goitis 
há muitos anos, com rclevantfssima folha de serviços prestados à causa edu
cacional, Presidente do Centro de Professores do Estado de Goiâs, c que o 
Governo do Estado solicitou ao Sr. Ministro da Educação c Cultura a sua de
missão. Tentaram enquadrã-lo num inqu6rito e não conseguiram, porque 
contra ele, na sua longa folha de serviços, não se encontrou qualquer .reparo 
ou embargo a opor. Valeram-se, então, de dados de um inqu6rito administra
tivo instaurado contra um outro funcionário que não tem nada haver com o 
Professor para, então, fazer sua transferência para o Estado do Pará. Mobili
zada a classe de professores e vindo até ao gabinete do Sr. Ministro da Edu
cação, ouviram do ex-Ministro da Educação e Cultura que a transferência era 
feita a pedido dos políticos situacionistas de Goiâs. 

O Sr. Almlr Pinto (PDS- CE)- O Ministro Eduardo Portella? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - O Ministro Eduardo 
Portella, ~evidente, hoje o Governo deGoiâs nega isso.!'! diffcil apurar agora 
a responsabilidade, porque o Sr. Eduardo Portella jâ nilo ~ mais Ministro, 
desde que, nurn depoimento feito na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, tendo a coragem de pôr a nu as deficiências do processo educa
cional brasileiro, era filc1! adivinhar que S. Ex• realmente jã nilo era mais Mi
nistro, mas "estava Ministro",. como enfatizou. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• urn apa~ 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Ouço o eminente 
Líder, com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tenho a impressão de quedes
de que conheço V. Ex•, nunca o flagrci num raciocínio tão contraditório. 
Perdoe-me. V. Ex• acabou de dizer que o Ministro teve uma extraordinâria 
coragem na hora em que fez declarações na Câmara dos Deputados. E V. Ex• 
disse que esse Ministro não teve a mesma coragem em negar-se a aceitar a 
pressão de um Governador de Estado, num ato que V. Ex• reputa pouco eti
co e odiento. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Mas o fato de o Sr. Mi
nistro não ter tido a coragem necessária para resistir às pressões do Governo 
de: Goiâs', que por certo teve respaldo cm outras âreas mais poderosas, não 
me inibe de reconhecer no ex-Ministro da Educação e Cultura a coragem ne
cessãria para traçar a radiografia ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - J?e quê? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - ... do processo edue>~· 
cional brasileiro. Uma coisa nada tem a ver com a outra, eminente Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS_.:.... PA)- Tem. As coisas silo do mesmo 
Ministro, c a incoerência permanece, apesar de V. Ex" ter~se apressado cm 
cassar o aparte que deu ao seu humilde colega. 

O SR. L.'í.ZARO BARBOZA (PMDB- GO) -Absolutamente. Quero 
ouvir V. Ex• at~ ao final do seu raciocínio, que valorizará cm muito o meu 
discurso.· 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E a veemência com que fez • a 
pressa com que se deu conta de fa.U .. lo, prova bem o embaraço cm que V. Ex• 
estava envolvido. Porque um Ministro de Estado liberal, saudado por V. Ex•s 
como tal, e há pouco se admitiu que ati:: o processo de liberalização do regime 
poderia estar acabado e comprometido na medida cm que S. Ex" se demitiu 
da pasta, este Ministro, V. Ex• estã traçando um perfil muito pouco lisoJ\ieiro 
cm relação a ele. Porque um Ministro de Estado que tem a responsabilidade 
de gerir a sua pasta e que ê corajoso, como V. Ex• diz, a pon~o de criar proble-
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mu insuperáveis para sua permanancia na pasta, seguramente não cederia a 
questiánculas municipais ou estaduais para fazer uma irijustiça a um funcio· 
nário dele. Das duas, uma; ou o Ministro Eduardo Ponella, num momento 
foi corajoso e bravo c no outro não foi, ou V. Ex• ouviu cantar o galo e não 
sabe onde. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente L!der, V. 
&•, na parte final do seu aparte, na realidade não trouxe luz ao debate. 

O Sr. Jltb .. P .. sarlnbo (PDS - PA) - Nilo ~ o meu objetivo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eu jâ havia dito que o 
fato de o ex-Ministro da Educaçllo nilo ter-se sentido com forças para resistir 
As prps&s dos qu• dele. exigiram a cabeça do Profdsor Prego ..• 

O·Sr. Jltbas Passarinho (PDS- PA)- Mas, oe ele sabia que estava fa
zendo uma injustiça, ele se demitiria antes. 

. O SR. LKzARO BARBOZA (PMDB - GO)- ..• nfto impedia de, pe
rante esta Casa e o próprio Pais, reconhecer que S. Ex•, quando depunha na 
éomissilo de Educaç11o da Cllmara dos Deputados ..• 

O Sr. Jarbu Pusarlnho (PDS - PA) - Dessa V. Eil' nllo sai ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - .•. teve a coragem de 
mostrar a realidade brasileira do sistema decadente de ensino que ai estâ. 

!'! lamentâvel que V. Ex• esteja, agora, preocupado em demonstrar que o 
ex-Ministro; na realidade, era um homem fraco, era um homem sem car4tcr. 

O Sr. Jltb .. P .... rtnbo (PDS- PA)- Não, V. Ex• ~quem cstâ dizen
do.ia\11- cu não. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Mas, como nilo? 

O Sr. Jarb .. Pusarlnho (PDS- PA)- O meÍhor int~rprete do meu 
pensamento, Creio, ainda sou eu. V. Ex• ~ quem cstâ reportando como tal. 

O~ LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Mas V. Ex• se julga, e~ 
correto, com o direito de interpretar o seu pensamento e, tamb~, o pensa .. 
mento do orador que ocupa a tribuna, o que jâ ai comete um erro. Pelo amor 
de Deus, V. Ex• nilo pode invocar ioto. !'! um favor, um direito que nega ao 
ieu humilde colega. 

O Sr. Jarb .. Pwrlnbo (PDS- PA)- Entilo, nobre Senador, permita
me o aparte num proê:esso de mlriêutica - cu faço uma pergunta e V. Ex• me 
responde. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Ouço V. Ex• 

O Sr. J ar& .. Passarinho (PDS PA) -V. Ex• acha que um Ministro cora
joso, um Ministro que ~ Ministro de sua Pasta, aceitarA pratica'r uma injus .. 
tiça, de caso pensado, num ato em que~ ele quem assina, para atender a prcs~ 
sõcs espúrias? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Eu perguntaria, emi
nente Llder, se o seu questionário fica a(, porque eu disse que o Ministro teve 
um ato de coragem. V. Ex• é quem afirma ser o ex-Ministro um homem sem 
coragem, um homem fraco. 

O Sr. Jltbas Passarinho (PDS- PA)- Nilo diga isto.- V. Ex• nilo 
tem este direito. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E nilo ~preciso que V. 
Ex• se rebele contra o fato de, a partir das suas próprias palavras, eu me sentir 
no direito de tecer, aqui, a minha interpretação, que é a interpretaçAo de toda 
a Casa. 

O Sr. Jarb .. Passarln!Jo (PDS- PA).;... Mas, nobre Senador, cu lhe fiz 
uma pergunta tão simplcs e V. Ex• nilo respondeu ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Mas eu respondi a per
gunta, apenas sem aceitar o jogo de esconde--esconde proposto por V. Ex• 

O Sr. JIU'basPassarlnbo (PDS- PA)- Preferiu me atribuir o que eu ja
mais disse. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Sr. Presidente, eu te
nho pela inteligência e pelo talento do nobre Senador pelo Estado do Parâ, e 
Líder do Govetno nesta Casa, o maior apreço e o maior respeito. entr'ctanto, 
S. Ex•, hoje, ou tirou a tarde para brincar ou não estA num dos seus melhores 
dias. 

Ex•Ministro da Educação e Cultura que foi - e ~ preciso que se diga a 
verdade, um homem que, durante o tempo em que esteve no Ministmo da 
Educação e Cultura, procurou criar condições para que o professor universi
tário fosse não apenas respeitado, mas que tivesse condições de sobreviv@:n-
cia •.• 

O Sr. Jltbas Passarinho (PDS- PA)- Ajustiça de V. Ex• nilo me sur
preende. 

. O SR. LÁZARO BARDOZA (PMDB - GO) - ... certamente S. Ex• 
:Que tem a seu crédito. quando de sua passagem por aquela Pasta, al~m de ou~ 
tros serviços, este, que se não tivesse sido desmontado estaria evitando, hoje, 
a paralisação de quase todas as universidades do País ... 

O Sr. Jarbas p....,.lnho (PDS - PA) - Agradeço a V. Ex• 
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO) - ... S. Ex• ni!o irâ impe

dir que o seu humilde colega por Goiás aproveite do pouco tempo de que dis
põe nesta tribuna, para analisar as deficiências do ensino, com o que, certa
mente, S. Ex• como todos nós, é um homem preocupado. 

E vou prosseguir, então, Sr. Presidente ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• me permite concluir, só 
para agradecer a V. Ex•? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - V. Ex• nílo precioa 
agradcccr, porque faço a V. Ex• um preito de justiça. 

O Sr. Jltbas Passarinho (PDS- PA)- Aliâs, ~uma das caracterlsticas 
de V. Ex• !'! um advcrsârio leal que nós respeitamos na Casa, tamb~. Mas V. 
Ex• hã de me permitir que retifiquc uma imprcssilo quelho deixei. V. Ex•, por 
duas vezes, me fez pintar a figura do ex-Ministro como sendo um homem co
varde. EU não disse isso. O que eu quis mostrar é que o ato era de S. Ex• c não 
do Governador de Goiás. O ato era do Ministro de Estado. Se o Ministro de 
Estado assinou o ato, ele e o responsável. Eu tenho pelo ex .. Ministro muito 
apreço pessoal. V. Ex• algumas vezes jã leu, certamente, declarações minhas a 
seu respeito. Ainda ontem um colega de V. Ex• na Câmara dizia-me que a m~ 
lhor declaração que ele ouviu, a partir da exoneração do Ministro Eduardo 
Portclla, foi a minha. Eu não o agredi - não tripudio sobre pessoas. De ma
neira que eu não iria dizer nesta altura que ele 6 um cowrde, não. Apenas eu 
achei que havia uma contradição entre a bravura da anâlise do processo edu .. 
cativo e não resistir ao que V. Ex• está dizendo, que foi uma pressão do Go
vernador de Goiás, de maneira espúria, sobre o Ministro de Estado. E. apenas 
isso que eu queria salientar, mas não pense V. Ex• nem que tenho a id~a his
triônica de brincar esta tarde e nem de lhe tomar o tempo, Ao contrário, que
ro lhe prestar mais uma vez as minhas homenagens. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- 00)- Muito obrigado, emi
nente LI der. 

Sr. Presidente, ficam, assim, feitas as retificações que agora deixam de 
forma mais clara o pensamento do eminente Uder do ~overno. 

O Sr. J arbas PSS9arlnho (PDS - PA) - Retificaçilo oilo; interpretação 
do meu pensamento que V. Ex• infelizmente desvirtuou. 

O Sr. Almlr Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Pois não. 
O Sr. A)mlr Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador Uzaro Barboza, V. 

Ex• há pouco dizia que o funcionário era assim, assado, cumpridor do seu de
ver, homem digno e tudo mais, e isto me lembrou uma passagem, na verdade 
de porte menor, com um Governador do Ceará e um amigo seu. Na ~oca, eu 
era o Presidente da Assemblêia, e sempre o Governador me recebia com mui· 
ta afabilidade, quando eu passava no seu Gabinete. Uma certa manhã eu o 
encontrei mal~humorado, e não conversei com ele. Ele então mandou me apa~ 
nhar na porta principal do Palácio e eu voltei. E perguntou: uAimir voce que
ria falar comigo?" Eu disse: 60Quis". Etc então riu. E eu retruquei: usempre 
que eu venho aqui V. Ex• me recebe, e hoje V. Ex• ficou escrevendo, escrcven~ 
do; '~nem me deu bola", como se diz. Ele então me contou que mal amanhe
cera o dia um correligionário fora pedir a transferencia de uma professora, 
uma moça digna de todo o respeito, trabalhadora, honesta, mas que não esta
va servindo as diretrizes do chefe político, c este pediu, exigiu a transferência 
desta moça de uma cidade do norte para uma cidade do sul. Ora, veja só. V. 
Ex,. sabe (Juanto poderia ganhar, há uns 12 anos, uma professora no Estado 
do Cearâ. Transferir da terra dela para uma terra estranha, o dinheiro não 
daria sequer para pagar uma pensão. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o 
Governador - vou citar o nome porque ele foi colega de V. Ex• aqui - Par
sifal Barroso, disse: '"Bem, eu demito, mas transferir não transftto". "6Mas eu 
quero é a transferência". uEu demito, mas não faço uma coisa destas com 
uma pobre moça que nilo tem condições, e que tamb6m não merece esta pe
nalidade". Resultado: perdeu o correligionário, mas não transferiu. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Perdeu o correligio
nário mas manteve intacta a sua autoridade de Governador, e é isto, eminente 
Senador, que realmente conta na vida de um homem público. 

Eu dizia, quando fui interrompido pelos brilhantes apartes, notadamente 
do eminente Lider do Governo, que há poucos dias ocupei a tribuna da Casa 
para falar sobre a greve dos professores, a situação do ensino universitário no 
País, e de um encontro que os professores tiveram no Rio de Janeiro, encon-
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tro a partir do qual se estabeleceu o movimento e mobilização -da classe. Du
rante aquele encontro foi feita uma avaliação, c ficou evidenciada a capacida
de do movimento docente nacional, de construit _sua unidade em cima de as
pi_~ações comuns: melhores salários; melhores condições de trabalho, autanti· 
ca autonomia universitária, participação paritária nos órgãos decisórios em 
todos os níveis, estabilidade no emprego, mais recursos para a educação, de
mocratização interna das instituições de ensino superior, e estruturação da 
carreira docente. 

A protelação do Govern_o em atender a pedidos de suplementação de 
verbas para as universidades, que poderá levar muitas delas, principalmente 
as do Nordeste, ao total colapso financeiro, aiilda este ano, bem assim a in-· 
sensibilidade do mesmo Governo em ir _ao eo.contro de reivindicaç~es funda
mentais de nossos professores, levaram-nos a se declararem em regime de mo
bilização perinanettte, com a paralisação, pela terceira vez este ano, a nível 
nacional, de suas atividades acadêmicas. 

O movimento &revista das universidades federais, ao-qual não tem falta~ 
do o apoio maciço das universidades particulares, tende, a prosseguir, como a 
única maneira de pressionar o executivo a atender às justas reiVindicações de 
nossos professores. 

Sr. Presidente e Srs. Senad~res, a Universidade brasileira continua a pla
nar sobre a nossa realidade. 

A grave crise interna que ~la enfrenta, atualmente, e que poderá levar à 
sua total falência é-nos revelada pelo ex-titular da Educação quando nos fala
va, hâ poucos dias, de um uenfraqueci?'ento do sistema de ensino"; quando 
confessa que .. no sistema universitário está estourando um processo de cresci
mento irregular", e quando se declarava desolado, porque o seu Ministério, o 
Ministério da Educação e Cultura, não passa -_segundo palavras de S. Ext
- de '"um mero repassado r de recursos sem qualquer autonomia de vôo". 

Esta, a situação de nossa universidade, relegada a um plano secundário, 
sem meios de sobrevivência, vitima do excesso de centralismo de uma lei re~ 
guiadora de seu funcionamento, lei retrógrada, autoritária e irrealista. 

E tudo porque o Governo teima em achar que a educação não é investi
mento prioritário, mas simples consumO, e que- assim deve continuar; porque 
até hoje o Governo não tomou a educação como trabalho de base; porque 
nada tem feito para aparelhar o ensino dos instrumentos necessários para que 
ele seja, realmente, o grande fator de progresso e desenvolvimento do Pafs; 
porque faltam ao nosso sistema educacional meios elementares para acompa
nhar as mudanças sociais qUe se- operam--dentro e fora da Nação. 

Sr. Presidente e Sl's. Senadores, estamos vivendo uma época de fundas e 
rápidas mutações em todos os setores da vida pública, sobretudo no setor da 
educação e da cultura. 

Não podemos deter as mudanças sociais, e os nossos fllhos terão de 
enfrentá-las. Não, podemos isolar nossas escolas, deixando que nossos ftlhos 
vivam estaticamente sem observar os progressos sociais, vendo também o sis
tema de ensino enclausurado numa torre de marfim. 

Nenhum pai consciente pretende que seu filho viva num mundo igual ao 
mundo em que ele viveu, porque as mutações são constantes, são normais e 
são necessárias. 

Uma educação baseada, na suposição de que os filhos deste País deverão 
resolver os seus problemas sem contar com uma base educacional sólida, se-
guramente é torná-la totalmente alheia à própria r_e~lidade. _ 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Nobre Senador, Lâzaro Barbo
za V. Ex• coloca o problema muito bem, quando fala em base educacional. O 
mal é que eternamente neste País se confunde educação com instrução. De
veríamos miriistrar instrüÇão, antes de tudo e, sobretudo, a nível médio pro
fissionalizante, e educação, no lar, educação no eduzir aquilo que a nossa 
gente tem de latente e de intrinsinco, aquilo que ela tem de bom. Isso faría
mos nós, os políticos, os meiõs de comunicação especialmente- educando o 
povo como massa e despertando nesse povo a consciêJ;Icia que as escolas la
mentavelmente não estão aparelhadas para fazê-lo. Esta seria a educação. 
Instrução, sim;- qúfnf Ministério da Educação e Cultura, antes de tudo e, 
sobretudo, deveria preoCupar-se em impedir a existência desse excedente da 
universidade que está hoje desempregado. Essa preocupação nossa, de políti
cos, de cortejar a massa estudantil, muitas vezes gritamos por mais verbas 
para as universidades, esquecendo-nos dos infelizes diplomados e bacharéis 
que aí estão em busca de um empreguinho- um torneira mecânico, freqUen
temente, está a perceber duas vezes aquilo que um bacharel vem recebendo, 
trabalhando muitas vezes de contínuo num banco. O problema realmente é 
muito complexo. Esses erros que vêm sendo perpetuados, e quase eternizados 
na nossa administração, através dos decênios, e talvez até poderíamos chegar 
a erros seculares, esses erros não são fâceis de ser corrigidos, não podem ser 

resolvidos assim como que com uma varinha de condão. V. Ex• aborda bem o 
tema, quando chama a atenção para a educação, -chama a atenção pa~a o edu
cere, para o despertar. Separar o induzir do eduzir, o educar do mstruir. 
Eram estas as considerações que gostaria de inserir no pronunciamento de V. 
Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente Senador Be
nedito Ferreira, saudando o regresso de V. Ex• a esta Casa, agradeço o seu 
aparte, e lembro, mais uma vez, que nenhum país pode aspirar ao lugar de 
grande potência, de pafs efetivamente desenvolvido, se a educação não for 
uma das suas preocupações maiores. 

Não ê segredo para ninguém, e até lugar-comum relembrar, que o Japão 
saiu do último conflito mundial arrasado; com a sua economia liquidada. En
tretanto, decorrido pouco tempo, o Japão passa a ocupar um lugar de desta
que na economia mundial. Por que será isso?~ conveniente lembrar que o Ja. 
pão, devastado pela guerra, passou a investir maciçamente em educação, che
gando a aplicar atê 45% do total dos _seus recursos no desenvolvimento e em 
novos prog-ramas educacionais. 

No Brasil, a educação superior, a nossa juízo, deve ser considerada não 
só cómo introdução a uma sociedade aberta e dinâVl:ica, mas também cc;>mo o 
mais poqeroso agente das mudanças sociais, o que, por sua Vez, torna mais 
i tensa sua relação- com outros aspectos da vida. 

A escola moderna não tem outra alternativa senão intensificar e ampliar 
seus contatos com os outros tipOS-de atividade vital e com as demais insti~ 
iuiçõeS sociais, sob pCna de sofrer total falência como instituição. 

O Governo, no entanto, parece desconhecer tudo isto. Para a educação e 
a cultura destina ele verbas escoadas de outrO$ setores e âreas jâ sup_erabun
dantemente aquinhoados. Como podem elas sobreviver tendo de enfrentar 
tantOS p·ro6lerri.as de ordem econômico-financeira nos. dias que passam? 

Se a nossa educação tíver q"ue se trã-nsformar, como deve, em sólida base 
da sociedade brasileira, terá já de sofrer uma profunda reestruturação em 
suas ba~es; como preconizava Bacon para a filosofia de seu tempo, terá de 
operar uma guinada de 180° em suas diretrizes até transformar-se numa espé
cie de serviço público naCional e unificado, nos moldes da que obtiveram a 
Inglaterra e o País de Gales, em 1944, através da importante Education Act, 
que autoriza o Ministro da EducaçãO daqueles países a levarem a cabo uma 
política !lacional, para valer, em todos os graus de ensino. 

A exemplo do que jâ ocorreu em outros países, ê preciso que tambêm no 
Brasil nossas escolas técnicas e outras instituições do mesmo nível venham a 
ser núcleos de novos tipos de univerSidades populares, equipados para prepa~ 
rar os estudants para uma gama mais larga de vocações e para desempenhar 
um papel ativo na esfera crescente da educação de adultos. 

Qua:nto às universidades, propriamente ditas, Ortega y Gasset, hâ deze
nas de anos, teve oportunidade de expressar magistralmente o dilema atual 
que elas enfrentam, tendo de preparar estudantes para as várias profissões; 
tendo de ensinar e fazer peSquisas; e tendo de proporcionar a educação geral. 

Entretanto, rião ê assim que vem sendo encaminhada entre nós a proble~ 
mâtica do ensino superior. 

Esquecem nossas autoridades educacionais que as oportunidades cultu~ 
rais e educativas mais amplas sempre proporcionam à comunidade beneficies 
superiores ao seu custo. O__ seu valor consiste essencialmente em aprofundar e 
refinar a transmissã_o da nossa herança cultural. E isto não tem sido levado na 
devida conta em nosso País. 

Da mesma forma, não tem sido levado na devida consideração o princí
pio universalmente aceito segundo o qual uma ampla participação do povo 
na vida cultural resultará num encorajamento e na supressão do complexo de 
inferioridade que as sociedades plutocrâticas e autoritárias cultivam cuidado· 
samente naqueles que condescendem em chamar de "homens comuns". 

E é justamente por uma univerSidade realmente democrâtica que se vêm 
batendo cm todo o Pais os nossos docentes. A greve que os professores de 
meu Estado resolveram deflagrar, em sintonia com a decisão da maioria dos 
docentes federais, mais que um ritovimento reivindicatório de vantagens pes
soais e Profi.ssiõlials, representa um brado de ale:~a. contra os desvios de nos
sa educação de seus verdadeiros rumos. 

O drama de nosso magistério é por todos conhecido, menos pelo Gover
no que deles procura.manter-se alheio e indiferente. Ou quando dele resolve 
tomar conhecimento é para reprimir com incrível violência os seus movimen· 
tos reivindicatório"S. Com ial atitude revelam as autoridades do ensino sua 
opção pelo atual status quo de nosso sistema educacional, assoberbado por 
gravíssimos problemas que, em escala crescente, afligem e abastardam o ma
gistério braslleiro. 

Hoje, são cerca de 18 as universidades paralisadas porque seus professo· 
res reivindicam, basicamente, o que o GovernO lhes podia hâ muito conceder: 
48% de abono, a contar- de março deste ano, mais recursos para a educação. 
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reestruturação da. carreira do magistério e revogação da Lei n9 6.733, que reti
ra da comunidade universitária a possibilidade de escolher seus dirigente. 

É, como se vê, a própria essência das penosas lutas que os professores 
vêm sustentando nos últimos terripos. 

Ninguém desconhece, menos o Governo, que a remuneração deferida à 
classe dos proftssores brasileiros ê simplesmente vexatória, situando-se muito 
aquém de outras categorias profissionais e bem abaixo do míriiriló indispen
sável a uma vida digna. 

Já não nos referini.OS" aos professores que lecionatn nas--escOlas de l9 e 29 
graus, onde, vivendo muitos deles em guetos e bolsões de miséria das âreas 
urbanas ou do meio rural, enfrentam o drama angustiante de, muitas vezes, 
não terem sequer o pão à mesa. 

Referimo-nos, nesta oportunidade_, aos salários dos professores universi
tários, incompatíveis com sua condição de mestres do ensino superior, sa
lários percebidos muitas vezes com atraso. 

E que dizer da au:.;ência de critérios seletivos e dos reajustamentos infe
riores às insuportáveis pressões inflacionárias? 

Tudo porque o Governo teima em considerar o professor um pesado ô
nus e não um investimento absolutamente necessário à luta contra o subde
senvolvimento econômico-socfal e contra o obscurantismo cultural. 

Relegado à dolorosa e humilhante condição de subassalariado, desmoti
vado e submetido a toda espécie de pressões por parte dos dirigentes de uni
versidades, o educador estâ sendo empurrado ao de_sânimo_ e ao ceticismo. 
Até quando esta situação vai perdurar? Até onde ela vai chegar? Ninguém 
sabe e nem mesmo pode prever as conseqUências que dela podem advir. 

Hoje, apenas 3% dos professors desfrutam de uma razoável aposentado
ria. A proporção é estarrecedora e evidencia por si a ·dramática situação em 
que se encontram mais de oitenta mil educadores e a mais negra incerteza que 
os aguarda o futuro. 

Sabe disso o Governo e, meSrrio assim,-continua a tratar o problema com 
incrível descaso. 

Os cham2r:ios .. planos de carreira" e outras medidas puramente epidér
micas - quase sempre adotadas ante à eminência de greves ou de mobili
zações da classe- são meros paliativoS. O problema é por demais grave e 
complexo para merecer tais tratamentos. 

E que dizer das constantes e substanciais reduções das verbas orçamen
tárias destinadas à educação? Co!'nstituem elas, em última análise, a prova 
mais eloqüente da falácia -do Governo em torno da tão propalada valorização 
do homem brasileiro. Maior desmentido a esta pseudovalorização é-nos dada 
pela progressiva diminuição, nos últimos doze anos, dos recursos oficiais 
para a educação que, como todos sabem, sofreram um decréscimo da ordem 
de 45%, caindo de 8,69, em 1969, para algo como 4,86, em 1981. 

Se o Governo não se -decidir ouvir os professores em greve, preferindo, 
em desapresso à verdade e à justiça, protelar, mais uma vez, a solução dos 
problemas que afligem a universidade brasileira, estará, por certo, violentan
do o processo educacional e condenando o en!;!ino nacional à deterioração e 
ao seu total descalabro. 

O nosso Ministério -da Educação jâ ultrapassou a faixa dos cinqüenta 
anos e ainda não atingiUSliã-autonomia desejada. Pelo contrârio,dela ainda 
se encontra bem distante. A indefinição de que padece, ainda hoje, o nosSÕ 
projeto educacional atenta contra a própria dignidade da Nação. A rotina, 
que começa a tornar-se dramática com as greves gerais de nossos professores 
representa uma indiscutível demonstração do menoscaso com que são trata
dos os assuntes ligados ao ensino em nossa terra. 

Por sua vez, o tratamento que o Governo dispensa, demonstra talvez o 
aspecto mais selvagem e criminoso do nosso jâ baixo nível educacional, o que 
vale dizer, de nossa própria civilização, cuja imagem, no exterior, é das mais 
desfavoráveis. 

Quando urna sociedade relega a formação e a cultura de sua juventude a 
padrões tão comprometedores como os vigentes entre nós, estâ, sem dúvida, 
cometendo svicídio. 

Remunerar nossos mestres com microMsalârios, sUbmetê-los a pressões e 
sacrifícios tão- intenSos,- é desejar o seu total banimento ou sua evasão em 
massa, das salas de aula e dos laboratórios de pesquisas. 

Ensinar, hoje, no Brasil, tem sido uma opção mais exigente "que um sa
cerdócio, mais ingrata que um martírio iiiútil. 

Em torno da greve em que se encontram professores de mais de quinze 
universidades, tal como nas greves anteriores, muito se tem falado, muito se 
tem prometido, mas, de concreto, pouqufssimo se fez, até agora, e muito pou
co se pode esperar da insensibilidade das autoridades governamentais. 

Enquant0 isto, a situação em inúmeras áreas, como na da universidade 
de meu Estado, atinge as raias do insustentável e beira o caos total, transfor-
mando o ensino numa farsa imensurável. · 

Em tudo se pensa e se fala, mas, muito pouco no aflitivo problema dos 
prófessores. 

O Presidente vai visitar o Nordeste e, no final da visita, declara ao povo 
sofrido desta região que não pode destinar mais verbas para minorar a si
tuação de calamidade em que vive, porque os recursos do País precisam ir 
para Jtaipu e para o Programa Nuclear. O mesmo diz aos nossos professores. 
Há dinheiro para tudo, menos para remunerar-lhes condignamente. Sua apo
sentadoria aos 25 anos; plenamente justificada pelo exercício de uma profis
são reconhecidamente penosa e consuntiva foi-lhes retirada por um simples 
decreto regulamentador na fase do arbítrio em que vivemos há poucos anos. 
Enquanto se pretendeu restabelecer-lhes aquele direito, os âulicos, que só sa
bem referendar o que lhes ordena o planalto, rejeitaram a proposta de emen
da constitucional, alegando que o País não tem dinheiro. Tem-no para obras 
suntuárías, para serviços- adiáveis, para dar cumprimento a acordos lesivos 
aos interesses nacionais. 

Não o tem para o ensino, para pagar condignamente os professores, para 
socorrer as universidades ameaçadas de colapso, para aparelhar os recursos 
profissionalizantes e técnicos, que vivem à matraca. 

Sr. Presidente. 
Sei que o meu tempo estâ a esgotar-se e V. Ex•,jâ hã maís de cinco minu

tos, vem acionando a luz vermelha da mesa, no sinal insofisrilável de adver
tência a mim, que devo então buscar concluir o meu discurso. Vou fazê-lo, 
verberando a mentira e o engodo que o País passou a viver, mentira e engodo 
em tudo, e notadamente na educação e na cultura, no que toca as responsabi
lidades do Governo. Esta realidade reveladora da mentira em que se acha 
mergulhada a educação, é muito parecida com a situação em que vivia ela, 
envolvida há mais de 60 anos, e que mereceu do mais ilustre conterrâneo de 
V. Ex~. Sr. Presidente, o imortal Senador Rui Barbosa, figura que honrou a 
Bahia e dignificou esta Casa e o próprio País, e que, sobre a mentira e o engo
do, teceu desta tribuna as mais severas increpações: .. mentira toda ela, diz 
Rui. Mentira em tudo e por tudo. Mentira nas promessas. Mentira nos pro
gramas. Mentira nos projetas. Mentira nos progressos. Mentira nas reforM 
mas. Mentira nas soluções. Mentira nos homens, nos atos e nas coisas. Men
tira no rosto, na voz, na postura, no gesto, na palavra e na escrita. Mentira 
nas instituições. Mentira nas mensagens. Mentira nos relatórios. Mentira nos 
inquéritos. Mentira nãs candidaturas. Mentírit -nas garantias. Mentira nas 
responsabilidades. Mentira nos desmentidos. Mentira geral. O monopólio da 
mentira. Uma impregnação tal de consciência pela mentira, que se acaba por 
não se discernir a mentira da verdade. Um ambiente de mentiraria, que de-
pois de ter iludido ou desesperado os contemporâneos, corre o risco de lograr 
ou desesperar os vindouros, a posteridade, a história, no exame de uma épo
ca, em que ,a força de se entrujarem uns aos outros, os políticos afinal se en
contram burlados pelas suas próprias burlas e colhidos nas malhas de sua 
própria intrujice". 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Permite-me V. Ex• um apar
te? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) -Pois não. Ouço, com 
prazer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Senador, não saberia 
dizer exatamente porquê, mas essa citação que V. Ex• faz de Rui Barbosa 
trouxe-me à mente a figura do Sr. Ministro Delfim Netto. Hoje, lendo os jor
nais, verifico que a exoneração do Sr. Ministro Eduardo Portella, em grande 
parte, resultou da falta de assistência financeira, de prioridade- digamos as
sim traduzida em recursos porque a tradução da prioridade governamental ê 
a soma de recursos, é a percentagem de recursos que essa prioridade recebe 
do orçamento global. Pelas declarações do Sr. Ministro, depreende-se que, 
efetivamente, o grave problema, a grave crise no setor de educação começaria 
a ser resolvida na medida em que houvesse uma prioridade maior em termos 
de recursos, condição sine qua non. ~claro que existem outras condições, mas 
a primeira seria atribuir ao setor um volume maior de recursos que vinha e 
continuará a encontrar dificuldades por parte do Sr. Ministro do Plant;jamen
to. Não sei se pelo fato de o novo Ministro ser um general isto modificará a 
atitude do Sr. Ministro Delfim Netto ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Quem sabe ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Mas, se o problema ê este, se 
o núcleo central da questão era este, a pergunta que cabe colocar é esta: por 
que, em vez de se mudar o Ministro da Educação e Cultura, não se mudou o 
Ministro do Planejamento? AI sim, se abriria a solução para a grave crise do 
setor, a que V. Ex• alude no discurso, muito brilhante e muito importante, 
que faz nesta tarde. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Agradeço ao eminente 
Senador Roberto Saturnino as considerações que trouxe ao meu discurso, 
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que o enriquecem. Devo lembrar que me fiz presente à Comissão de Edu~ 
cação e Cultura da Câmara dos Deputados, quando por ocasião do depoi
mento do ex~Ministro Portella, S. Ex•, ao analisar a concentração de recursos 
nas mãos da União, o abandono dos Municípios e dos Estados, que estão efe~ 
tivamente à míngua, S. Ex•, inclusive, usava, creio eu, das seguintes palavras: 
uQuando deferiram a responsabilidade do ensino de 19 Grau aos Municípios 
e de 29 Grau aos Estados, mas não deram os recursos para isto, não alteraram 
a estrutura tributária para isto, confundiram descentralização com abando~ 
no ... Eu me senti gratificado naquela oportunidade, nobre Senador Roberto 
Saturnino, porque era a primeira vez que eu ouvia de um homem do Governo 
o reconhecimento das teses que, ao longo de seis anos de presença, de V. Ex• e 
nossa nesta Casa, tem sido uma constante, quase que o nosso realejo, parare
petir aquelas palavras do nobre Lide r do Governo, quando nos acusa de repe
tir, praticamente, as mesmas coisas. 

Mas eu volto às considerações que tecia antes de receber o aparte do 
nobre Senador pelo Rio de Janeiro, quando eu invocava as frases duras de 
Rui sobre o processo da mentira imperante há 60 anos passados. Terá muda~ 
do alguma coisa de lâ para câ, Sr. Presidente? As mentiras do momento atual 
pouco diferem das de 60 anos atrás, verberadas por Rui. As mentiras de nos
sas universidades e de nosso sistema educacional nos envergonham e nos re
voltam. A greve dos professores de nossas universidades, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, representa a concretização da repulsa nacional a este tipo de men
tira: a mentira de nossa cultura e de nosso ensino, criminosamente desenha~ 
dos, marginalizados, vilipendiados. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS/0 VIEI
RA NA SESSÃO DE 1•-12-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.). 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que chegamos a esta Casa, em 1975, 
temos sistematicamente criticado a cstratêgia econômico-financeira estabele
cida nos últimos anos em nosso Pafs, especialmente em razão da ênfase que se 
tem dado ao mercado externo, em detrimento ao mercado interno. 

Temos tido a oportunidade, nestes seis anos, de analisar esta política se
torialmente. Hoje, queremos fazer uma apreciação a respeito do desenvolvi
mento da política cacaueira em nosso Pafs. 

Uma publicação francesa especializada Mercados Tropicais e Mediterrâ
neos, em número especial sobre produtos de origem tropical, observou recen
temente a respeito do cacau: 

uo mercado mundial do cacau tem sido sempre uma obra~ 
prima de equilíbrio instável em relação aos preços". (Marchês Tro~ 
picaux et Mediterranêens, 7 de fevereiro de 1975, pág. 379.) Ases~ 
tatísticas comprovam isso. 

O quadro de preços mêdios do cacau em amêndoas, referentes ao perío
do de 1953 a 1979, 27 anos. portanto, permitiu chegar às seguintes conclu~ 
sões: 

I. O preço médio do produto foi de 692 dólares a tonelada, em 1953, e 
de 1.121 dólares no ano-seguinte, quer dizer, houve um aumento de 62%, de 
um para outro ano. 

2. No entanto, a partir de 1954, o preço m~dio desse gênero agrícola os
cilou para baixo, atingindo apenas 301 dólares, em 1965, quase a quarta parte 
do preço de onze anos atrâs. 

3. Daí em diante, hâ uma recuperação, quando alcança 884 dólares, em 
1969, para cair a 579 dólares, três anos depois (1972). 

4. O valor de 1954 somente serã superado cm 1974 (1.617 d_ólares contra 
1.121). 

5. O ano de 1977 foi de preços excepcionais, nunca vistos antes, quando 
o valor médio do cacau chega a 4.046 dólares. 

6. Os dois anos seguintes (f978 e 1979) são de queda vigorosa nos 
preços, situação que persiste. 

Essa instabilidade, Sr. Presidente, decorre do controle exercido sobre o 
mercado pelos países consumidores, por intermêdio das bolsas de mercado~ 
rias. A manipulação dos preços do cacau cria uma situação diante da qual, 
em última instância,- são os únicos favorecidos. 

Por outro lado, os países produtores exercem uma reduzida influência 
sobre essas preços, muito embora tenham,.nos últimos anos, em especial no 
início da década dos sessenta, feito um esforço no sentido de, por meio de um 
acordo internaciOnal, reduzir as pressões baixistas. 

Os resultados não têm sido dos melhores. Dia a dia, particularmente a 
partir de março último, quando caducaram os termos do Acordo Internado· 
nal sobre o produto, os preços do cacau nas Bolsas de Nova Iorque e Londres 
vêm caindo. 

Em dezembro de 1979, o cacau em amêndoas alcançou a cotação de 
2.900 dólares a tonelada, tendo subido esse valor até 3.141 dólares em março, 
útlimo mês do acordo. Em abril, a queda no preço é de 11,84% (tonelada a 
2.769 dólares), enquanto em maio o preço ê ainda menor, de 2.651 dólares a 
tonelada, o que corresponde a uma queda percentual, em relação a março, da 
ordem de 15,60%. 

A instabilidade do preço do cacau nos mercados externos é reconhecida 
até mesmo pelas diretrizes para expansão da cacauicultura nacional, 1976-
1985, o PROCACAU. 

O mencionado documento observa, à página 97, o seguinte: 
.. Entre os produtos agrícolas tropicais, o cacau é um dos que 

sofre as maiores flutuações de preço." 

Apesar diss-o, e sem que tenham ocorrido modificações dos preços inter
nacionais para o produto, o PROCACA U é tudo, menos um programa cau
teloso, como deveria ser. 

Diversas são ãS bases de apoio do Programa Brasileiro do Cacau. 
Em primeiro lugar, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauei~ 

ra - 'CEPLAC, analisou a tendência de crescimento a longo prazo para a de
manda mundial de cacau. Chegou à conclusão de que esta tende a crescer 
3,517% ao ano. 

A seguir, acrescenta que, num prazo médio, até 1989/90~ tendo em vista 
as condições 3tuais, as diferenças entre a produção e a projeção de tendência 
de demanda nunca seriam menores do que 15%. Quer dizer, a produção esta
ria sempre abaixo da demanda mundial. 

A perda de posição de outros grandes produtores mundiais foi uma ou
tra consideração que fundamentou esse "Programa ambicioso", segundo deM 
signação da própria CEPLAC, num folheto intitulado PROCACAU - O 
Brasil em Primeiro Lugar, editado em 1978. 

O PROCACAU detectou problemas, muitos e graves, nos países africa
nos concorrentes do Brasil nesse mercado. 

Quais são esses problemas? Para conhecimento da Casa, reproduzimos 
um trecho das diretrizes para expansão da cacauicultura nacional, 1976/1985, 
a respeito. 

..Quais são esses problemas? São muitos c graves. Vão desde a 
exigUidade territorial dos países produtores até a escassez de técni
cos de alto nível, incluindo tambêm as características da estrutura 
fundiãria, o padrão de vida, o ní~el cultural e o elevado número de 
produtores, tudo isso agravado com diversidade de pragas e 
doenças e a intensidade com que infestam as plantações (na África 
existem pragas e doenças que não ocorrem no Brasil, de natureza 
muito mais grave e atê fatal à vida da planta). Lâ também consti
tuem problemas sêrios: a baixa retribuição paga aos cacauicultores, 
a importância do cacau na economia nacional como gerador de re
cursos para programas de desenvolvimento geral do País, a preca
riedade dos programas de extensão, e a diversidade climática, entre 
outros." (Pág. 72) 

Um terceiro fator que pesou também na formulação do Programa foi a 
certeza de existir uma correspOrl.dência entre as diferenças entre a produção e 
demanda e os preços. 

Está dito no PROCACAU, à página 109: 
"Se as diferenças percentuais permanecessem (entre produção e 

demanda) nos índices presentes, os preços também se conservariam 
como os atuais." 

Quer dizer, os preços atuais eram aqueles de 1977, ou seja; que estavam 
acima do dobro do teta fixado pelo Acordo Internacional do Cacau. Mais 
ainda, frente às previsões de produção até 1989/90, o Programa admitia que 
os preços do cacau não deveriam "ser menores que USS 81 cents por libra 
peso durante esta época, ou seja, 13 anos" (pãg. 109) 

Portanto, todas as condições necessãrias a urna expansão da produção 
cacaueira no Brasil estavam determinadas. 

Estas condições necessâriass eram, segundo as Diretrizes definidas pela 
CEPLAC; uma demanda mundial insatisfeita, dificuldades crescentes enfren
tadas pelos países africanos, além de preços justos e remunerados aos produ
tores brasileiros. 

O modelo brasileiro de desenvolvimento econômico teve também in
fluência decisiva na fixaçãO das metas do PROCACAU, Sr. Presidente. 

O País vive de um tempo para cã, todos o sabemos, uma incrível fome de 
divisas; daí, exportar a qualquer preço, ser a meta do Governo Federal. 

Esta não passou despercebida aos que formularam o PROCACAU, tan
to assim que no texto deste hã a seguinte observação_: 

"'Com um modelo virtualmente aberto para o mercado externo, 
o desenvolvimento nacional torna-se vitalmente dependente da re~ 
ceita obtida com a exportação (pâg. 31 )." 
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Dentro dessa perspectiva é que a Exposição de Motivos n9 17, de 18 de 
janeiro de 1977, dos Ministros do Planejamento e Agricultura, respectiva
mente, Reis Velloso e Alysson Paulinelli, expunha o seguinte: 

"Dos produtos tropicais, o cacau se destaca como uma das me
lhores alternativas agrícolas, senão a melhor, para a obtenção de re
ceitas cambiais pelos países produtores." 

Por isso é que, dando as costas a uma conhecida e mais do que conhecida 
instabilidade dos preços internacionais do produto, se formulou o PROCA
CA U, programa ambicioso que prevê uma produção de 700 mil toneladas ao 
ano na última década do século, ou seja, o triplo da produção obtida em 
1977. 

Sr. Presidente, temos propugnado um aproveitamento intensivo das po
tencialidades agropecuãrias brasileiras, como forma de melhorar o padrão de 
vida das populações brasileiras, em especial aquelas residentes no interior. 

No entanto, ao mesmo tempo acreditamos deva haver uma certa cautela 
na intensificação de certas atividades, de v'ez que somente uma boa margem 
de certeza pode resultar em benefícios gerais, ao produtor e ao País. 

Por "isso é que não adotamos\, critério da atual política brasileira de ex
portações de obter divisas estràrigeif"ã.s a qualquer custo, do qual o PROCA
CAU não escapou quando, à pãgina 33 das diretrizes para expansão da ca
cauicultura nacional, 1976-1985, resume o objetivo da política brasileira para 
o setor, ou seja, de "maximização de receitas cambiais provenientes de maio
res volumes de exportação". 

Uma tal política pode ser ilusória. E é. 
O Relatório do Banco Central do Brasil de 1979, à pãgina 106, observa 

que as exportações de cacau, em amêndoas, registraram um crescimento em 
valor de 7,3% comparativamente ao ano anterior. Muito embora o valor mé
dio do produto tenha caído de 9, 12%, esse iiumerito de receita ocorreu devido 
a um acréscimo de 17,2% no volume exportado. 

Estamos entregando mais e recebendo menos. E não é só nessa área; em 
outras, estã também a acontecer, em relação a este modelo econômico
financeiro Voltado especialmente ao mercado externo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte 
nobre Senador? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço o Senador Jutahy Ma
galhães, representante da Bahia, grande produtor de cacau, que poderã ser a 
grande vítima dessa política que se desenvolve, atualment~. nesse setor, e daí 
a razão de estarmos levantando esse problema. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Apenas, V. Ex• equivoca-se 
quando diz que sou um grande produtor de cacau. Sou um pequeno produtor 
de cacau. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Eu disse que V. Ex• é repre
sentante de um Estado grande produtor de cacau, o maior produtor de cacau 
do Brasil. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Agora entendi melhor. V. Ex• 
Sr. Senador, tem razão em alguns pontos, porque a política do cacau foi esta
belecida num período de euforia, quando os preços estavam altos no mercado 
internacional. Então, houve a preocupação de aumentar bastante a área culti
vada em nosso País. E a CEPLAC, inclusive com os protestos baianos, co
meçou a tirar recursos dos produtores de cacau da Bahia para fazer a implan
tação de cacau em outras regiões. Nós não somos contra a implantação de ca
cau, seja em Rondônia, seja na Amazônia, seja il.O Parâ, seja onde for. Mas, 
estávamos nos queixando porque toda a receita da CEPLAC provinha dos 
10% que o cacauicultor pagava como taxa. E esses recursos baianos não eram 
reaplicados na própria Bahia. Infelizmente, não pude acompanhar todo o 
pronunciamento de V. Ex•, porque no transcurso do gabinete para o Plenãrio 
deixa-se de ouvir alguma coisa. Mas, houve uma parte em que ouvi V. Ex• di
zer que procurava demonstrar que não havia uma subprodução de cacau em 
relação ao mercado mundial, qUando, na realidade, hoje, o que nós temos é 
uma superprodução de cacau. Daí não termos Os preços adequados, e já há 
algum tempo estamos mantendo os preços do cacau no mesmo nível, com a 
inflação internacional, sem falarmos na inflação nacional, sem falarmos no 
aumento dos inSumos necessários, nas despesas que os produtores estão ten
do, mantendo um preço de venda praticamente idêntico ao de tempos atrás. 
Nós, durante muito tempo, passamos em Genebra discutindo o Acordo do 
Cacau - o Acordo do Cacau que garantisse Uln preço rriíni"mo e um preço 
máximo, era o entendimento dos produtores e consumidores, Logicamente, 
os consumidores e produtores não chegavam nunca a um entendimento. Mas, 
depois de muito trabalho, de muitas discussões, chegou-se ao entendimento 
do preço mínimo de um dólar e lO centavos pela libra-peso. Mas, esse é um 
acordo que praticamente nasce morto. Porque V. Ex• hã de compreender que 
um acordo do qual não participam os maiores consumidores que são os Esta-

dos Unidos, e o maior produtor que é a Costa do Marfim, então é um acordo 
que tem uma validade muito relativa. Daí nós estarmos, até o momento, pas
sando essas dificuldades. E o que nós temos sentido muito pelos jornais, pela 
imprensa - e noutro dia tive oportunidade de apartear o Senador Paulo 
Brossard- é que nós estamos vendo uma luta muito grande entre duas áreas 
interessadas no cacau: são os exportadores e os industriais. A cada instante, 
nos jornais, temos oportunidade de ler acusações mútuas ou então defesas 
nos seus pontos de vista. E, entre esses dOis gi'-aitdes, eu prefiro ficar com os 
terceiros, que são os produtores. Porque esseS produtores de cacau, devido a 
esses problemas todos, inflacionários, problemas de financiamento, proble
mas de superprodução, de queda de safra - porque V. Ex• fala na expor
tação a qualquer custo, quando no ano passado nós exportamos um milhão 
de dólares de cacau e este ano estamos para exportar setecentos mil dólares, 
apenas, devido à queda da safra do temporal, em quase 60%- então, devido 
a tudo isto os produtores têm pleiteado que sejam prorrogados os seus penho
res agrícolas e nós não conseguindo sensibilizar as áreas económicas para este 
aspecto. As últimas notícias que nos chegam é que, devido a esta luta entre es~ 
tes dois grandes do cacau, estão querendo fazer retornar a taxação' do produ
to que havia sido retirada das costas do produtor, para, com essa taxação, 
tender-se atender às reivindicações do produtor. Eram estas as explicações 
que eu gostaria de dar a V. Ex'" 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- V. Ex• subscreve inteiramente 
a tese que estamos a defender. -

Iniciamos nosso pronunciamento dizendo que há anos temos criticado, 
sistematicamente, a estratégia econômico-financeira vigente neste País nos úl
timos anos, em que se dedica um interesse maior ao mercado externo, em de
trimento do mercado interno. Então, àqueles produtos que têm certa perspec
tiva de colocação no mercado externo, o Governo dá um grande incentivo e 
se excede nesses incentivos. Procuro, hoje, trazer o problema do cacau, pelo 
seu aumento excessivo de produção. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• me permite uma interfe
rência? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Aí é necessário, porque hã uma 
nuance no problema do cacau quanto a essa preocupação de exportação e de 
produção interna. Os produtores baianos tinham sempre a preocupação de 
evitar que as indústrias instaladas na Bahia não chegassem ao ponto de terem 
condiçõeS de consumir toda a nossa produção, porque, se eles chegarem a 
essa condição, vão manipular o preço do cacau ao produtor. Então, nós 
tínhamos um limite de praticamente 50% para consumo interno das indús
trias e 50% para exportação, dentro do preço do mercado internacional. Logi
camente qUe, hoje, com essas dificuldades que estão existindo, pela superpro
dução que está havendo por parte dos países africanos, com o problema dos 
Estados Unidos que estão se recusando a assinar o Acordo do Cacau e procu
rando outros produtos para fazer frente às suas necessidades do cacau na pro
dução interna, então, tudo isto, pode fazer com que esse limite de exportação 
decaia, e tenhamos que levar também o problema do cacau para uma política 
de consumo interno, se chegarmos a isso, de acordo com o mercado interna
cional. Nesse ponto somos dirigidos, um pouco, pelo problema do mercado 
internacional. Daí eu disçordar de V. E_xt., porque no cacau há essa nuance. 
Há uma parte que queremos exportar e outra parte que é destinada às indús
trias nacionais a fim de evitar que haja a manipulação de preços por parte 
dessas indústrias. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) -A posição de V. Ex• e dos 
produtores da Bahia está perfeitamente correta. Os senhores estão agindo 
com muita cautela. Quem não está é o Governo, que está estimulando o au
mento excessivo da produção do cacau no Brasil; este é o grande erro. Tripli
car a nossa produção, vai gerar um problema para os Estados que estão, ago
ra, se enveredando para essa atividade e o Estado, produtor tradicional de ca
cau, como é a Bahia. Nós estamosjubilosos pela participação de V. Ex•, por
que o depoimento de V. Ex• vem exatamente ao encontro do que estamos a 
defender. E não estamos a defender os produtores da Bahia, estamos a defen
der os interesses do Brasil. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• permite, nobre Senador? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço V. Ex•, Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. ltamar Franco (PMDB- MG)- Depois de um especialista como 
o Senador Jutahy Magalhães, seria até um ato de coragem interferir no pro
nunciamento de V. Ex•; mas queremos cumprimentá-lo pela aula que dá hoje 
ao Senado Federal com relação à política do cacau. Mas, a fala do Senador 
Jutahy Magalhães me despertou num aspecto em relação ao que diz V. Ex•, 
Senador Evelásio Vieira. V. Ex• disse, no início do seu discurso, sobre a mani-



7468 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO 1'/ACIONAL (Seção II) Dezembro de 1980 

pulação dos preços e qu~ evidentemente, essa manipulação traria uma flu
tuação no mercado internacional. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Levantei os dados, apontan
do as oscilações permanentes. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MO)- V. Ex• deu os dados e o Senhor 
J utahy Magalhães não chegou a tempo de ouvi-las. Mas ele se referiu, se não 
me engano, ao encontro de Genebra, do qual não participaram o maior pro
dutor e o maior consumidor:- Costa do Marfim e Os Estados Unidos. E, ao 
mesmo tempo, S. Ex" completou - e aí com aquela sinceridade que o carac
teriza, qu~ ~e!Jlpre tem caracterizado o Senador Jutahy Magalhães aqui -
essa falta de apoio aos produtores nacionais por parte do Governo. Eu acho 
que o enfoq1:1ede V. Ex" é muito importante nesse aspecto, quando diz da am
pliação da área, mas também chama a atenção para essa falta de apoio aos 
produtores nacionais, como lembra o Senador Jutahy Magalhães. Portanto, 
os meus parabéns a V. Ex" e seria importante que se soubesse, no debate que 
se estabeleceu entre um hÇimem que conhece o assunto, como o Senador J u
tahy Magalhães e V. Ex" também que conhece e estudou, quais seriam, no 
momento, as maiores "reivindicações dos produtores nacionais em relação à 
política do cacau. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permito-me, V. Ex• aproveitar 
o aparte, fazer um apelo, mesmo, aos órgãos intcress'ados no assunto. Quan
do se fala em cacauicultor, tem-se a impressão de que o cacauicultor é um ho
mem rico, que. u.tiliza os recursos prov,enientcs da terra e leva para gastar no 
Rio de Janeiro, Sifo Paulo, e não reaplica no seu Estado. ~ necessário regis
tra'r que a maior produção de cacau é retirada de pequenos agricultores. No 
pronunciamento que tive oportunid:ade de fazer aqui, eu mostrei que cerca de 
50% dos agricultores são analfabetos; sem condições até' de requerer os finan
ciamentos do BancO do Brasil por desconhecimento de como fazê-lo, e neces
sitarem de ajuda de alguém até para conseguir obter esse financiamento. En
tão, os pequenos· produtores de cacau estão, na realidade, até sem condições 
de pagar o financiamento do ano passado, porque a queda foi da ordem, em 
várias regiões, de 60% da produção. Com o aumento dos in_sumos~ atiubos, 
então -o novo penhor agrícola que é necessãrio se fazer, o produtor está sem 
condições para pagar, c ~m feito apelos veementes para conseguir esses re
cursos, para prorrogaçãO desse penhor agrícola. Infelizmente, esses apelos 
ainda não foram ouvidos. Tenho esperanças, porque soube, e tive informação 
informal, o Senador Paulo Brossard disse, em aparte, que soube que o Minis
tro Galveas havia indicado até um baiano muito conhecedor do assunto para 
ver se encontrava uma sottilção 'adequada para se chegar a um atendimento 
dessas reivindicações. Mas os meus receios, pelas últimas informações que ti
ve, é de que possivelmente seria necessário criar novas taxas para se obter os 
recursos. Ess~ o meu medo, e éS·se é o meu apelo para que não se cirem taxas 
para que os pequenos agricultores tenham condições de pagar seu penhor 
agrícola. Este .o apelo que faço, 8.proveitando o pronunciamento de V. Ex", 
agradecendo o interesse demonstrado por V. Ex•, que é de Santa Catarina, e 
do Senador Paulo Brossard, que é do Rio Grande do Sul, sobre o problema 
do cacau, porque as vozes autorizadas de V. Ex"s talvez venham nos ajudar a 
obter aquilo .:Que estamos pleiteando há algum tempo. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Os novos dados de V. Ex• 
vêm, exatamente, se alinhar aos nossos argumentos, dando-nos maior tran
qUilidade no desenvolvimento das nossas observações, no sentido de que a 
política, em favor da expansão do cacau, precisa ser repensada. É preciso 
muita cautela, precisamos da:r:, primeiro, garantia aos produtores atuais, bus
car melhor remuneração para, depois, irmos, paulatinamente, abrindo novas 
fronteiras e não como s~.estâ fazendo neste momento. -

O Sr. Jutahy magalhães (PDS - BA) - E maior produtividade nas 
áreas já utilizadas. Esta seria, inclusive, a maneira de aumentar a rentabilida
de do produtor e aumentar a produção brasileira, criando uma maior produ
tividade nas áreas já çultivadas. 

O SR. EVELÃSIQ VIEIRA (PP - SC) - Reconhecemos que a CE
PLAC tem obtido bons resultados, ultimamente, boa produtividade. 

Agradeço muito a V. Ex" pela contribuição que presta a esta nossa po
sição em defesa de uma reorientação da política do cacau no Brasil. 

O mesmo Relatório previu que a queda no valor médio poderia repetir
se no ano agrícola internacional de 1979/80, em função da maior disponibili
dade do produto devido às duas últimas safras. 

De fato, até maio, e em relação a dezembro de 1979, a queda nOs preços 
do cacau em amêndoas foi.da ordem de 8,59%. AI~ do mais, essa tendência 
de queda persiste. 

De quanto, até o final do ·ano, terâ de ser o· aumento de volume para 
compensar essa perda de valor mêdio, a fim de que a receita com o produto 
não caia a' níveis inferiores a 1979? 

Um aspecto essencial à questão tem sido descurado. Trata-se: do relativo 
aos preços reais, ou seja, deflacionados, obtidos com a renda 'do cacau. 

Uma tabela, publicada no Anuário Estatfstico do Cacau, 1978, da CE
PLAC, permite as seguintes conclusões: 

I. O preço diârio do cacau em amêndoas, que era de USS 30,6 oents por 
libra-peso em 1970 (índice = 100), de fato alcança, em 1977, o valor de USS 
171,9 cents por libra-peso (índice 562,4); 

2. Portanto, a variação positiva no período foi da ordem de 462,4%, sem 
contar que de julho a setembro de 1977 a cotação, refletida no índice, propi
ciou um acréscimo da ordem de 502,6%, nunca antes _alcançado; 

3. Por outro lado, comparando o preço de 1970 ao de 1977, deflacionado 
este pelo índice unitãrio do valor das importações dos pafse.s de economia de 
mercado em desenvolvimento, verificamos que a valorização real foi de 
125,5% apenas, não tão excepcional como seria de acreditar. 

Fora desse quadro, e considerando que o preço médio do cacau em 
amêndoas caiu em 23,3% entre 1977 e 1979, e que, por outro lado, no mesmo 
período o lndioe de preços das importações cresceu 30,1% (ve• Boletim do 
Banco Central, maio de 1980, págs. 152 e 153), chegamos à conclusão que o 
valor real desse produto, se chegar a ser positivo, quando comparado a 1970, 
não deve ser muito superior. 

A situação, Sr. Presidente, é realisticamente a seguinte: o cacau produzi
dó no País, ainda que em quantidades crescentes, apresenta uma substância 
esmaecida quando visto como sendo moeda utilizada para importações ne
·cessãrias ao País. 

Os bens que importamos são cada vez mais caros, daí precisarmos de 
mais cacau, e outros produtos da mesma origem, para realizarmos as mesmas 
compras. 

Por outro lado, temos realizado um esforço bastante grande, interno, es
pecialmente no campo da melhoria tecnológica, o que tem redundado em au
mento real da produtividade cacaueira. A CEPLAC calculou, que do cresci
mento de 160 para 283 mil toneladas, verificado entre 1972/73 e 1977/78, a 
maior parcela, ou seja, 63,33%, coube à produtividade tendo havido uma ex
pansão da ãra em produção de apenas 8,29%. (Ver CEPLAC, 1974-1978: Os 
custos e beneficiOs de seu trabalho, 1978.) 

Esse aumento de produtividade tem um custo, representado pela contri
buição cambial destinada à CEPLAC, que somente, em 1979, asoendeu a CrS 
1.778.040.000,00 (um bilhão, setecentos e setenta e oito milhões e quarenta 
mil cruzeiros). 

A nossa preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é a de pôr em 
cheque a atuação da CEPLAC, a qual, pelos dados que pudemos apreciar, 
tem buscado cumprir eficientemente a sua função. 

Outro é o nosso obje!ivo, qual seja o de encontrar a melhor orientação 
global para o País, apoiada, esta, em bases seguras e remuneradoras do es
fo~o social exigido. 

O PROCACAU é uma realidade. A CEPLAC, em publicação recente 
(PROCACAU, Evolução nos Primeiros Quatro Anos, 1980?), analisando a 
projeção de tendência de demanda mundial, afirma que os dados estatísticos 
produzidos no mencionado período "demonstram uma situação conjuntural, 
ainda hoje, favorável para o Brasil, em condições superiores às previsões fei
tas no PROCACAU em 1975". (Pág. 19) 

Conclui~ "A validade do programa e suas metas ainda são irrefutâveis". 
Vivemos um período de baixa das cotações do produto no mercado in

ternacional. 
Ao lado disso, o Programa continua a ser implementado, tanto assim 

que o Relatório da CEPLAC, de 1979, afirma terem sido alcançados 76,69% 
das metas propostas até o referido ano. Do total aproximado de 160 mil no
vos hectares de plantio previstos, foram efetivamente plantados 127 mil hec
tares. 

Este último valor, Sr. Presidente, representa um acr~scimo de produção 
de aproximadamente 80 mil toneladas, mantida a produtividade mE:dia de 637 
kgjha, calculada pela CEPLAC para a safra 1977/78. 

B impOrtante observar também que os demais países produtores não de
vem ter estado indiferentes à alta dos preços, até 1977, e tenham igualmente 
feito novos plantios. 

A experiência do mercado cacaueiro demonstra que o preço sempre in
flui na prOd_uçã_o posterior, setj.d<_> de 8 a lO ~pos o espaço de tempo estimado 
entre o estímulo dos preços e a resposta na produção. 

ucom o esperado acréscimo da produção para os anos seguintes, obser
vou o economista James R. La Fleur, na revista Cacau - A tua/idades, de 
abril-junho de 1976, a baixa de preço será novamente uma possibilidade." 

Dela não estamos afastados, tanto assim que o processo jâ começou, e 
tem se acentuado ultimamente. 
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Em razão disso, acreditamos devam ser atenuadas as metas hoje propos
tas para o PROCACAU, tornando menos ambicioso o referido Programa. 

Além disso, devemos estar atentos a um outro problema, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, qual seja aquele representado pela expansão da fronteira geo
gráfica do cacau pelo território brasileiro. 

Hoje são em número de dez as unidades da Federação incluídas nesse 
Programa (Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiâs, Mato Grossõ, 
Maranhão, Roraima, Rondônia e São Paulo). 

Estamos preferindo produzir um gênero agrícola cuja destinação é, pro
porcionalmente, mais de 80%, o mercado externo. Enquanto isso, diversos 
produtos essenciais faltam na mesa do brasileiro pela insuficiência da pro
dução. 

Seria possível, Sr. Presidente, que encaminhâssemos os investimentos 
para aqueles gêneros que são escassos, ao tempo em que, relativamente aos 
produtos tropicais exportáveis, adotâssemos uma política de vendas em que o 
papel do setor público fosse mais ativo na sustentação dos preços. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite V. Ex• um esclareci
mento? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - ~ sempre com prazer que 
ouço V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- As vezes estranho que um Se
nador do Governo faça certas reivindicações aqui, como uma espécie de 
análise crítica mas tenho por hábito agir assim. Quando acho que devo elo
giar uma atitude ou uma ação do Governo, eu o faço com toda satisfação e 

, com a maior alegria. Agora, quando tenho que pleitear alguma coisa dentro 
do interesse do meu Estado, dentro do interesse das regiões que represento~ 
também o faço. Tive oportunidade de, no meu pronunciamento- agora que 
V. Ex' fala na exportação de produtos de alimentação - de dizer que infeliz
mente na nossa própria região cacaueira terilos o mal da monocultura, e mui
tas e muitas famílias que produzem cacau não têm o alimento necessário para 
sua subsistência. Então era preciso que tivê:ssemos até a preocupação de ensi
nar, de levar a essa gente, a preocupação de também produzir, ao lado doca
cau, esses produtos alimentícios que serviriam para eles próprios se alimenta
rem. Praticamente toda a produção de alimentos, na região do cacau, ê im
portada de outras áreas, porque a região praticamente nada piõduz da agri
cultura e alimentação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Muito obrigado. 
Temos defendido, quando necessária, a atuação do setor público. espe

cialmente nos casos em que o interesse do País deve ser preservado. 
É importante que, no que diz respeito ao cacau, a ação do Poder Público 

seja no sentido de evitar problemas de excesso de produção, atuando cautelo
samente na definição de metas, bem assim procurando agir de modo a propi
ciar aos produtores uma remuneração condizente e vantajosa, preservada de 
flutuações bruscas. 

Encerramos este nosso pronunciamento acentuando que tem sido a nos
sa preocupação constante, ainda que lançando mão da crítica, sugerir alter
nativas ao País, sendo um meio disso realizar, contrapor à euforia e a progra
mas ambiciosos, carentes de uma análise mais fria, dados que possam pelo 
menos servir a uma reflexão, ainda que não possam deter o curso veloz dos 
acontecimentos. Mas se pelo menos pudermos ser útil pela proposta de refle
xão, sentir-nos-emos recompensados. 

Sr. Presidente, estão aí dados evidenciando nossa posição em busca de 
que uma reformulação da política económico-financeira, neste Pais, venha a 
ocorrer com urgência. Se continuarmos nesta espahsão excessiva da cultura 
do cacau em 11 Estados brasileiros, estaremos criando um problema de con
seqUências gravíssimas pata 3 Bahia e para o Brasil. ~ preciso que esses esti
mulas econômicos que hoje estão sendo drenados para a expansão da pro
dução do cacau no Brasil sejam destinados, parte, para aqueles produtos ali
mentares de que temos carência. Não se justifica o País importar feijão, mi
lho, arroz, leite, alho, cebola; importando, agora, também coco-da-baía. 

Nós temos condições, neste País, de produzir alimentação necessária à 
nossa subsistência. Temos condições de produzir produtos para a exportação, 

mas é preciso uma política planejada, bem orientada; uma política cautelosa e 
não como estamos fazendo agora, com a abertura dessas fronteiras para o ca
cau ... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - V. Ex• dâ licença? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço sempre V. Ex•, com 
muito entusiasmo e alegria. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Porque eu tive oportunidade de 
na Convenção do nosso Partido, debater com o Ministro Amaury Stabile. 
Exatamente discutimos esse problema da expansão da ârea de produtos ali
mentícios. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Quem é o Ministro da Agri
cultura? 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Amaury Stabile. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ah! Tem Ministro da Agri
cultura? 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Tem. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB- SC)- Interessante. Porque se 
resolveu o problema dos preços para a suinocultura, no Sul do Brasil, com a 
presença do Exército. A presença do Ministro não resolveu. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Não. Nisso eu não concordo 
com V. Ex' 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PMDB- SC)- f: fato concreto. Na hora 
em que houve o deslocamento de tropas do Exército, os preços melhoraram 
para o porco vivo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Não. Aí V. Ex• estã utilizando 
seu direito de oposiçãO. Nisso nós não concordamos. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PMDB- SC)- De oposição construtiva. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Eu tive oportunidade de con
versar e debater cOm o Sr. Ministro a respeito exatamente desse aumento da 
extensão da área destinada à produção de produtos alimentícios. Essa tem si
do, realmente, a preocupação - pelo que ele expôs - do Governo, neste 
ano, de fazer com que aumente a produção de feijão, de arroz, de milho, de 
ceb.ola, de alho, de produtos que estávamos importando. É lógico que nem 
sempre tudo depende apenas da vontade e dos recursos aplicados; depende 
também um pouco da sorte, do tempo ajudar a que isso venha a ocorrer. 
Mas, as notícias, as informações, os dados que obtivemos lá, foram de que a 
área estâ sendo muito aumentada para plantação desses produtos da ~gricul
tura de alimentação. Este é um depoimento que desejo fazer, porque iriclusive 
tive oportunidade de debater com ele este assunto, porque eu discutia o 
problema de produtividade e extensão de ãrea, mostrando a necessidade de, 
além da extensão da ãrea, fazermos um maior esforço para aumento da pro
dutividade das áreas já existentes, sem permitir que as áreas de produtos de 
alimentação fossem invadidas pelas áreas destinadas a produtos de expor
tação e produtos energéticos. Isto foi dito, claramente, por S. Ex•, que isto 
não ocorreria no Brasil e estas ãreas de alimentação seriam, este ano, as áreas 
prioritárias para produção. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PMDB - SC) ...:. Louvo o interesse de V. 
Ex•, esse interesse na defesa da agricultura brasileira, em solicitar essse zonea
mento agrícola no Brasil, para produzirmos o arroz, o feijão e outros cereais 
em quantidades suficientes. Só que o Dr. Stabille no Ministêrio da Agricultu
ra está na mesma caminhada do ex-Ministro Portella. A sua permanência ali 
é curta. Outras estrelas, talvez, assumam o seu posto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é mais uma contribuiçãoque presta
mos ao Governo, no sentido de buscar uma reorientação da política econômi
ca deste País. 

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

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DIRETORA 

22• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 19 DE 
NOVEMBRO DE 1980. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice~Presidente; 

Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Presidente; Alexandre Costa, Primeiro
Secretário; Lourival Baptista, Terceiro-Secretário; e Jorge Kalume, Suplente 
convocado, às nOve horas e- ti·fnta minutos do dia dezenove de novembro de 
mil novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores 
Gabriel Hermes, Segundo~Secretário, e Gastão Müller, Quarto-Secretário. 
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O Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e distribui, ao Senhor Sena
dor Jorge Kalume, a prestação de contas da administração do Senado, relati
va ao 39 trimestre de 1980. 

Em seguida, Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Primeiro
Secretãrio, que discorre sobre os seguintes assuntos: 

I•) Proposta do Orçamento Interno do FUNCEGRAF para o exercício 
financeiro de 1981. O processo, instruído pelos órgãos competentes, mereceu 
parecer favorâvel do Conselho de Supervisão do CEG&AF. A Comissão Di
rctora, após discutir a matéria, aprova o Orçamento, nos termos de Ato que, 
assinado, vai à publicação. 

29) Expediente em que o Senhor Senador Martins Filho solicita ressarci
mento de despesas com hospedagem, ocorridas no período de espera da en
trega do apartamento funcional. A Comissão Diretora defere o pedido. 

39) Doação de móveis e eletrodomésticos, inservíveis ao Senado, para en
tidades assistenciais. O Senhor Primeiro-Secretário informa que, de acordo 
com autorização anterior da Comissão Diretora, concretizou a medida, efe
tuando a entrega do material ao Lar dos Velhinhos, à Casa da Criança Pão de 
Santo Antonio e à Casa do Pequeno Polegar. A Comissão Diretora ratifica as 
medidas tomadas. 

4•) Expediente em que é solicitado o reembolso de despesas médico
hospitalares com o tratamento do ex-Senador Jess~ Freire. Tendo o Senhor 
Diretor-Geral providenciado a apresentação das primeiras vias dos documen
tos comprobatórios das despesas, determinada em reunião anterior, a Comis
são Diretora, à unanimidade dos presentes, defere o p~dido. 

5•) Expediente em que o Senhor Diretor-Geral prop'ôe..a alienação dos 
móveis, mãquinas e aparelhos inserv!veis, em depósito no galpão do CE
G RAF, mediante leilão público. O Senhor Primeiro-Secretário esclarece que 
esse material, segundo verificaram os órgãos competentes, e: completamente 
inservível ao uso do Senado Federal, estando ocupando o local destinado a 
guarda dos ônibus do CEGRAF. A Comissão Diretora, após examinar devi
damente a matéria, autoriza a realização de leilão público para a alienação do 
referido material. 

6•) Processo em que o PRODASEN solicita as providências para a reti
rada do terminal instalado na Secretaria-Geral da extinta ARENA. A ma
téria é retirada da pauta, para a realização dos estudos preliminares cabíveis. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quinze minutos, o Senhor 
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo quê, eu, Lourival Baptista, 
Terceiro-Secretãrio, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presiden
te, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, I 9 de novembro de 1980. - Lulz Viana, Pre
sidente. 

COMISSÃO MISTA 
23• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 27 DE 

NOVEMBRO DE 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador ~uiz Viana, Presidente, e. com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente; Di
narte Mariz, Segundo-Vice-Presidente; Alexandre Costa, Primeiro
Secretârio; Lourival Baptista, Terceiro-Secretário; Gastão MUller, Quarto
Secretário, e Jorge Kalume, Suplente convocado, às dez horas do dia vinte e 
sete de novembro de mil novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Diretora 
do Senado Federal: 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Gabriel 
Hermes, Segundo-Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário que emite parecer sobre o Projeto de Resolução 
n• 43, de 1978. 

Sua Excelência, após esclarecer os objetivos do Projeto, efetuando um 
rápido histórico sobre sua tramitação e lembrando judicioso estudo realizado 
pelo Eminente Senador Gabriel Hermes, em parecer pela rejeição do Projeto, 
aprovado à unanimidade pela Comissão Diretora, bem assim o parecer con
trário da Comissão de Finanças, conclui perfilhando todos os argumentos ex
pedidos anteriormente no parecer desta Comissão, pela rejeição da propo
sição. Sua Excelência informa que ó disposto no Projeto oblidera todo o pro
cessamento de movimentação funcional, fundado no exclusivo sistema do 
mérito, para cristalizar uma esdrúxula elevação, privilegiada e coercitiva, 
que, certamente, produzirã, quando menos, descontentamentos entre os não 
beneficiados, ou iterativas reivindicações em demanda dé soluções congêne
res. Em verdade, o Projeto cria classe e referências de vencimentos, implican
do a elevação de oito referência na Categoria de Assistente Legislativo, tendo 
como efeito: a) - incompatibilidade com o preceituado na Lei n9 6.323, de 
1976; b)- solução arbitrâria e incompatível com os principias da Resolução 
nço 25, de 1979; c)- estabelecimento de precedente negativo a ensejar reivin
dicações de outras categorias do Quadro de Pessoal_ do Senado. Ao concluir 

seu parecer contrãrio, o Senhor Primeiro-Secretãrio consigna, com surpresa, 
a existência, no processado, de pareceres preparados, sem que se saiba a sua 
origem, mas cOmo se tiveSsem sidos feitos por Senador ou pela Assessoria da 
Casa. Alerta a Comissão e o Senado pa-ra a fiscalização que se impõe, visando 
a impedir a repetição do fato, que poderia ter conseqUências extremamentes 
prejudiciais à AdministraÇão, uma vez que esses pareceres representavam 
pontos de vista contrários ao entendimento da Comissã6 Diretora e da Co
missão de Finanças da Casa. 

A Comissão Diretora, arós ãmplamente debater a mat6ria e tomar co
nhecimento do fato apontado, à unanimidade dos presentes, opina pela re
jeição do Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, para os de
vidos fins. 

Nada mais havendo a tratar, às dez hpras e quarenta e cinco minutos, o 
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu Lourival 
Baptista, Terceiro-Secretârio, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 27 de novembro de 1980.-Lufz Viana, Pre
sidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 96, de 1980, que "acrescenta§ 89 ao art. 32 
da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE 
NOVEMBRO DE 1980 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezessete horas, na Sala ·~clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores 
Senadores Jorge Kalume, Almir Pinto, Bernardino Viana, Helvidio Nunes, 
Lenoir Vargas, Passos Pôrto, Franco Montara, Leite Chaves, Gastão MUller 
·e Deputados Adhemar de Barros Filho, Afrísio Vieira Lima, Nelson Morro, 
Raimundo Urbano e Pedro Sampaio, reúne-se a Comissão Mista do Con
gresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
emenda à Cosntituição n• 96, de 1980, que "acrescenta § 8• ao art. 32 da 
Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Dutra, Nelson Carneiro e Deputados Darcnio Ayres, Josê Mendonça 
,Bezerra, Pedro Collin, Horãcio Hortiz, Gerson Cama ta e Figueiredo Correia. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Pe
dro Sampaio para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição; verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 14 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Senador Helvídio Nunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, Os 
Senhore Senadores Nelson Carneiro e Bernardino Viana. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Bernardino Viana, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senador Nel
son Carneiro e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa 
o Senhor Deputado Afrísio Vieira Lima para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irã à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 98, de 1980, que ''acrescenta dispmddvos à 
Constituição Federal, determinando a reallzaçio de plebiscito para a 
instalação de usina nuclear no territ6rfo nacional". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE 
NOVEMBRO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de mil novecen
tos e oitenta, às dezesseis horas, na Sala de Reuniões da "Ala Senador Nilo 
Coelho", presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, 
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Almir Pinto, Franco Montoro, Roberto 
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Saturnino e Deputados Horâcio Matos, Jorge Uequed, Modesto da Silv;:ira, 
Pedro Faria e Jorge Vargas, reúrie-se a Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 98, de 1980, que '•acrescenta dispositivos à Constituição Fe
deral, determinando a realização de plebiscito para a instalação de Usina Nu
clear no Território Nacional". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Itamar Franco, José Richa, Alberto Silva e Deputados Altair 
Chagas, Ricardo Fiúza, Divaldo Suruagy, Nelson Morro, Dei Bosco Amaral 
e Darcílio Ayres. 

De acordo com o que preceitua o Regime-nto Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Jorge Vargas para funcionar como escrutinador. 

Procedida a ·eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Pedro Faria ........................... ~ .... ~. 11 votos 
Deputado Modesto da Silveira ................. , . , .... -.. 01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Darcílo Ayres . . . ............................ 12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Pedro Faria e Darcílo Ayres. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Pedro Faria agradece, em 
nome do Senhor Deputado Darcílo Ayres e no seu próprio, a honra com que 
foram dist~nguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para rela
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, cu, 
Mauro Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comis
são e irâ à publicação. 
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1(>2 ~11 .. F:!U ' I 
1 IPu ..1cordo com o disposLu nu . .a·t . ..!U ,i.:J tk 
1 _hilntJnLo Comum do Con(J_rt:s:.o Ni.li.':!Ort.ll;·,., .:>r:~ 

~~~! ~~~:;~ I~~Ld~E~~~~~~Ôn~;~L!~~ ~~~~~~~:: ~~J.; : 
1 

o :•<~r<:!C.::ul' f>roft;;rido ..:Jrulm<::ntt! um l'l<~n.Jrio1 1· 
1 (rdi\Cticlv ~~~~ 05~11,80) 

'---~.. ·--------~~-
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,. 
~;l,ü:~~:~:~~·~\~r~·~·.. 1; J~i .·.~· r.... 1 

!u.L!.'i'UII ]'~,~~~·-- r, 
-------------------~~-------------i . ~ ~-.. l:!.~~~~t~ fut:o,l.!;l-:-f:;:~~d .• :; 11'J (,N'"~lt.• ~ ru.lw) 

I 

'u·~,hl.m. i 

PWJ .. fE:'l.'l.l DE LEI NQ 30/80-CN, que".Çt~p0e sobre <l 
ESt.l.lUtoJ dus Militares, e J5 out"ras providências'! Sen. CUNHA LH1.A 

Se:n. JORGE KALm11.: 
Dcp. JOHGE AIWAGE 

(Mensal.JCffi n9 133/SO~CNJ 

P.m ... ct:r ~ferido, em ll.ll.BU, I.úle1 ~1;Jr\JV.i1.'io Ju I 
Pt·c,ieto, o::m as a.lter<'1ÇÕ2s :>u<Ji.!L'id .. 'l.s n:,~~ 1:)-[cfl<iols I 
n<;>~ 22,25, 19,40,56 e 70-Rj '3,(;,23 <.: 31 ~ln Sul:...!!!L'!}. 

1 09.11 ~ao ~~~~~~~~~~v;~~c1\.~it)~~\sg~ii~~~t.:~;~~v~~~:~~. I 
I 

.:l !·J,t;,nd.l. 11(.' 58,J.l!:,L .. lc<.i!a !:-(!lu Do..';llll •. bkJ :·~i!C~lD CE,B I 
QJ!::JI<J,,voti:!ldO, vaiciUos, ns Srs.n..;~,ut..:~dus JO~ 

I """""' " l'rAW cnm. 

-~-·--------------------+---------'·----;::::::~ for&• ofer~i~s ~ (dlli>:~-;.-J 
PROJE'ro DE L8I N9 31/80-CN que" institui no 111 - 09 , 1 ,_ 80 Pare-cor eroferido,_"" 1L!Ul0, <•v•;dvcl ""~roj~ I 
~~~~:;!~~ d~~r R~~~i~~!t~~~e~!~r~~·~d~~5~~o ~~~P!~~a: ~=r *~~:~~gt~~ETTE w cem as alte1·açces su~eriJas na ~UOOl~~u a 

l~c-io_n_,_·_. __ ~_"_•n_s_•_g_e_m_n_0_1_34_/_8_0_-C_N_) ______ +---------+----+:_,~o~~--:d_:_~_~_._·_oo_nt_r_ã_ri_o_ã __ "'_"_'_'"_'_'0_2 __ _I 

PRO.lE'rO DE LEI N9 32/80-CN, que"Jl.ltera a Lei n9 Sen. AFFONSO CAMAQ.GO 
6.708, de 30 de outubro de 1 979, que''dispOe so Sen. LENOIR VARGAS 
brt; a corrcção automática Uo!:> ::>al5rios, modifica- Dep. NILSON GIBSON 
a polltlca sal.trial, e dá <Hltras ~rovidéncias". 

{Mo;nsagem n9 135/80-CN) 

09 • .1L80 

00 h-ojcto fonl."'\ oferf.:\Cid..ls 50 (Ci)1(jlJenlii)u:·cn:.lil:::l. 

Par,_-cer ')l"'ferido, em 12-ll,RO, f.lvoráwl .:J...l Proje 
t.n, <::em 8.s alt~açôes b<.l<Jerid.u=; na l~'f.::nJ,1 11'.' '11-R-;' 
e !Mla rl!jeiçio dãs dd!Bis erxmr..Lt oJferecid<!.o;,vot..'l_!! 
du, vencidos, os Srs. San.:l::iores u.:rl'f. cw·.~s. lD
BE"{JO SA'fURNJI'D, FPJ\NCO a::mn!r'l, H!'.R:Of> l·'HI::IRI: ~ 

f.lcn\lt.ld..Js !WlCF.LO CO!IDLJl~l, All!~.IO P!·::U:S, AlL'Ul 
mJJNU::S e ID.J!U:l11!1.:!~ NU~ IO.::ILi\. 

·----cJr- -~-6 t- -

I 
- " '~ :: .-~;~ ' ~~= ,, ;:;:- -~--::: ,: .: .. : :~-=~~:__,_:~: ·~:. ~~~~~-.-;:~.:;-,;:.~; .. . 

I ) ~' .. m:.'t.!Cr prutCl'idLJ, ~~ l"l-11.....::10, f.tvorãvd ,LIJ l't:oJ-II 

I I I 
'j)L:Lu, o..xt> as altei:',lC,"X:X:S sugt?r id:ts n.\s Sulo.~~-~r;..bs 

PHlJ,JI.'ru DI!: I.I:.:l N9 13/8~-CN, '-}Ut:l"&sLend..:: ~~0::. .SCJ;Vi Dcp. JOÃO LJNHARE:S 10,.11-BO à:; l'l'Bl'ilas nYs 2,3 e 5, e con~ri\no às d.:!!n.lis i 
dorçs t:l:st.<.~o...lu.J.i:; .;: munici!?aiJ:>, nas condiçoes que Dep. AUGUS'l'O LUCENA I l!ruldas, votando, ... x:m n.:st.l·i~s, 05 Srs. ::ieiJ..llkr 
m~::HICL•ma, a contU•JCm rec:~.proca de tempo doi! se1v1- Sen. HI!:LV!DIO NUNES rc:; JATSO::N B7\..tt~ e ruml\ Lll'lll. 

I
ço P<H"il aposentadoria de que trata a Lei n'>' 6.226r I 
de 1-1 Uú julho de 1 975". I I 

1

-- (Hens:g~~n0-·136/80-CN) I li ~.,,.o_v_"_"'_'·---------------1 
o Pr .. ,jeto foram oferecidas 19 (dezcnovo::) 

I 
~nu;:ndi..ts. 

l'RUJETO DE LEI N9 34/80-CN, que'',Mtera a Legisla- San. FRANCO HON'frlRO (J ,r,.·,zo concod.ido à CCI1úss.10 ú-n ~.ll'O.t:rogado at.é o! 
ção da Previçlência Social, e dá outras-ProVidên- Scn. BEI.V!DIO NUNES ll.ll.f!O d1a lfl.lL80. I 
cias". o TOLIO BA!\CEI,QS I · 

ep. I Pmo=..'t.."Cr profendo! em lB..JLSO,t...J.Wr.JVúl ..ao Pro)e-

1 

to lXII1 as alter~s suguridc~s n.J.S ErrenJ.J~ nc.>s 12, l 
13 e 20-R, votando, can rcstn~"Õus, o D:.Jputudo f'E_!! 1 
rl!J>.OO o:JElJO. J 

I 1\)"-uvad.J. I 
l------~-----~~-------t--~----~~i----~

1
: Projeto ·f.1i .. ,Jf~n~cida 1 (Um.:i)erenda. i 

1 d~ •• ,1 ~::;~:n80to' c""oo,':::mdo, d<' c-~,~~~," ... ", .. : ~.~~,:l',',,'~~n:· 1--:,o I PWJJI:'r~) DE LEl N"? 35/80-CN, que"pispOe sobre a Dep. PAULO 'l'OHRE:S ·"":lu'"' •· ' "'-"''' 1 ~ ....... "•~ ""'... """ "" I 
f.:XUnO:.'<lU l! criuçao de cargos do::> Qu~dros Pert?ane!}, Dt![l. VlCEN'l'E GUAIHR.OBA 12_11-80 Pr~úd~t:.e da Ccmissãa ·:h!t~mina scjn o p..::n...-ccr 
tes U...J.!õ Secretarias da Superior Tribunal~Mibtar en RAIMUNDO PA~ENTE proft:!rido oral.J1le!'lte <!n Pli!n5.rio :.cr ocasi.J.:) dd di::l 
e d.:..ts Auditorias da Justj.ça .MilHar, e da .outras • I c:uss5o da proposiçci.o. -,

1 

prov1dência~.". 

1

1 I , 

I 

(Hen:>agem n\1 137/80-CN) 

(~t..::ns::~gem no;> 138/80-CN) 
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- ·-··------ ---------+---------+----
~~~;~;~~t'1 :~b~!~~~~~c~ • U~~I~~~~~âo Pá~-s~~~~;~s=~ ~i 1 P"1-~~~r proferido, ~ OG .. .lLRO, r.~vor~vel à ~\.mS::. 
Cl0tl:11 o texto do Dccrd()-lei n9 1.806, de 19 de Dep. VIVI\LDO F~OTI\ 16~1Lqo I r~~·ore:.~~rnu~~e~~~i:~od<.!~~~~~ ~·J~l~;;: 

outubru d~ 1 980, que")leabre o :,:>razo fixado no ~ -De_p_. __ Â_L'./_A_" __ O __ G_II!_U_D_~t-lC_I_O_f---·-[· ,,',·o.,,v·orlouotod. a CRI!:i''l.;mA~TAW .. ~. __ • __ ___jl 19 du art. 49 do Dccre'to-lci n9 1.699, de 16 de Sen, AL~H~ PINTO 
ouluhr'o d~ 1 979, que ~ls?ÔC sobre __ c_ance1amento e 
p<.~n'<:l.uhcnto de di!bito~ ~t·evidenciârios". 

····--·-------------1 
MJ;.:NSACiE11 N<; 141/f.IO-CN, do St!l'ÜlOt' l'rc!:Jjd(;.'nte daRe r0c..:r <)rof~.:rtJo, ~.:Jll O~~.lLHU, !.tv.n·Svc:l I 
públ ic<l, submetendo ii d~l.i_b_e.ra<;ão do Con'lt·e:iso N~ rlun::;.·<~cJÜm, nos t~.;1·mvâ d~ L'l"u)<:t•J ,i,: 11c~r=:, 
ciot•.'•l <:!texto do Ducreto-lei n9 1.807, Jt.! 6 de Sen, Jtl'rAHY rtAGli.I.HÃES 16.11 •. ?0 Lt.!qislutivo lJUe ofl!rcc<: çomo ç,mclu::>:w, 
ont ubru dt:! 1 980, ciu~·~crcscenta p..Jdigrafo ao ar_t Sen. PASSOS PO~TO ot• Voto ern S~uarudo do o~t)utaJo Hllr~>.:EIO I 
2-.~ du lkK·1·uto-lüi n9 61, de 21 de novembro de Dep. A'fl!It.: COUTf f:Df'IG.O . • • . '1 

1 ')td., 'lu" :.11 türmt .:t ](!~JiBlação relativa ao Imro.ê_ · - • 

~~~ ~~~-;~:::>:~;~~~~ ~k~~~ l ~t~~~:~~ll~-r~v~~ª~~~-~~e:...· '_'_Ll_'_l"_!+----------- ----· ~t=V<ld~---~----··~·-- ·---~--I 
t1C!lSA::tM N.;> 142/80-CN, do s-=niwr f'resldcnt~ da Rc .:tcuccr ":>roferido, em OS.ll,_KQ, t.J.V~It'âvt:.'l 
!tÚb11"C:L, ::;uUmc.tendc:. à dclib..:raç3.o do Conçrresso N~ Der. SA!?.J,~VIGO PHWEIG.? r!en!:ia<J~m, .nos tt:!rf'lo:; .ic· Pru,icto .1~ Dt.'ll;rul 
ciontl o t •xtu do Dt..!c·reto-lui n9 1 BOB de 6 de 0Ct1 ANT0NIO GOrH~f: 16.11-0 11 V• Lü\liSl.ltlVO que ,~f~:r~·cu cuthD ,:unclusao; 1

1 

uutu:;ro do.:"'l· 980, llU~"Concede isenÇão do 1m!?osto sen.: JOÂO LOCIO cor1 Voto t!P.l Separ.:tdo io D<..!!-JUt.:.deo P!,CS DE. 
sobr.: Piodutüs rnr.lrustt·ializados ao ClJUi~aménto J"o.tJD'U',DE. 
'llll! :nLnci_-m.:~, e d5 oulr<;~s providências". 

~~--·· -----·----·-----·------------J-,~~-------I----- _II.!"JI'"OV::ld_o_. ---------------------\ 

I l
i'''·''·'·,-:-,-:-- -~---·-·---·-·;-)I é.cf ifJ 

··1.·~,) l:n,;:,J'\ I·' r-•,r·d'i .. l•'•-, uw.::::~uunc 01 ,, .. ,,.,.,), / " ' •' ,•·' l ··--l~~!:~~~~~;~~~~~~----i~~~:·~~~~~~~~ I - ,.~Lt' • .t",,. • 

~h::;'i~;:,:-~·;"~~~~;~~;.:~~;~~~;~" :~~~:~;~~;~,~~;[ sen. A["," !' IN·m i , ,_ 11 •• ,, 
111::"::::~~:~~,~::·:·::;_ ~;~:.::·~~.:~~,::, " '""~' i 

ch)tl.\1 w t~xtCJ do Lll!(.'"r~to-1.:!i n<;• 1.80'l, de 7 dê") Scn. Jll~"l\~1~ K.1ILtl'tL:: 1 I ~1~'11., T~l)S te:rrtos dtJ Pl"0JC'~'' d~· O..·t:n"lú Li')t~l.Jtlvn 
1 '-'':t•rl,rn ,1c 1 !lf\0, quc")nstltui n Slst~md d~:: Prol<~· Dcp. r:a.:Nt.STO m: Hl,'(!I'JS: •ttlo.) •>!<Õn..'Ce coro C•lnclus.K•, ,,\tli v.lt.;o >.:rt. S..·~ ... ,r:tdt) 

(,;.:w .tn_Pr·o•Jr<lma Nuclo.:u· Elrasilt'ft~o. c Já ou.tr.:;,s -~ t' I Jv t)t.)uut<\Jo IX'fAC!LlO i,}.JEE.:tl.:. ; 
nruvulC'nct o,~s", - .. -- i , : ______________________ -__ ------------r----+·;:~·::~o a cc,::,.s~:-:~;;~1. ,;·. ----1 

1

1-ll:.tl!:iht;!::H lJ~· 1;14/80-CN, pela c1u"'1 o S<,!nhor Presi- [ 1\o.L:>t.ól"io profer-i.-J..1 , 1:!/H 2~.11 t>U, ~~~· uo.~ 
~~.:~~~' d~ i~~~~~~; C~o.; C~~rná~aS~::~J~ .. ~~t~t~; d~o-i;~ 9- D(~[J. lWY CODO 02.~ 03 ~ 81 i fo.tllU i"LpL·~scnL.:llb. 
(n'r 2. 760, U.e 1 9ts0, na Câmarol dos De[Jutados] ,qu.:; Dep. NlLSON GIBSOtl 
".Lmt~rpr.:t-:1 o P.1rágrafo Únlco do art. 11 da Lei Sen. B.CHNAHDINO VIANA 

l
n-.' 6.082, de: lO de: julho d~ 1 974". 

t•U:NS \\;LN lN UG/80-CN, Jo Senhor Pr~.!:;id..:.nlc da Rü LIÕ:O SD!Õr:s 
plil)lt..::, :;uLnt~t.~ndo à deliUt.:r...tção do Conyre$sO N~ ~~p. AN'rQNlO 'ZAC!!A!UAS 
ciund v te:xto do ne_cr~to-1ei nQ 1.810, de.23 Ue ep. 

~~t~~~~..J~~n~ci!~~1~~~fc!:~;~e sobr_c:: a construção Sen. MOACI!{ DALkl 

~u·;N;>At~I·:N tN 147/BO-CN, d..:o Senhor Pr<:!sid8ntc da Re 
p(tbl k.l !JULmütendo à d<:liberw.Çao de;. C00t]re-ss-o Nã So::n. Rl\H1lJNDO PARr.:NTE: 

~~~~~~i:;o 0 ct~c~~ag~ ~~~:O.Z~~~;~ 1 s~~l-~ · ~ 1 ~~u~~\~~to Je ~~~: g;;~g~~gi.~ss 
tl llwL5rlo dils opcraçoes du :.~rrend.;t.mento me1.·can -
til, ü d5. outras providenci.:~.s". 

Ht:NSA<Jr:~t NQ 148/80-CN, Jo Senhor Pr.:!õidenle da Re 
[.llibl~c..J ::Jubmct~ndo à de1lbL:!raçao" do COngresso Nã De~. HONORA'l'O VIANNA 

~,;~~~~r~ à~x~~ g~~ 
1 
D~~~~~~~~~~! ~~b;~ s;~bu~~0!1 ~: ~:~:· ~~~D~~~S SALES 

I
UtULIC.!, e:tr.tnhos ao F1tn9o_!'..::dural de Eletrifica
\'au, ~ d.1 Olltt·as provldencias". 

-----~-1:~.-t~~tai~da a Comissã;;:--z:~~2S-."'"n,--'l=o-. ---

09_tJJ.tll . l',Ho..'-'1.:!! prof.:!l"iJo, <!ln 2"!.ll.rnl, t',.vurãlll!l à H.:t1::>!! 
I CJ"-'.m, nos ternns de PrOJ.:!to_d.: l.,ci.:ruto Lt'':Jl,;lati
l vo que oferece ca1u conc1u~.LO. 

O:J.-.03 --81 

[ __ _ 

/;pt·o,•.:tJo. j 

!u::;ta1ada a Comissão, cm 25.11.80. I 
h•to;:~-cr prof.::rideo, dll 27 .• Jl.!:IO, fo~vut·.:"ivd d ~i.:n.o.;;t I 
•tc!ih, l"-0$ terrros de Pt·(.)jet.o Je Cl.!creto !.C(jJSLtllVÕ ; 
'JlH.: uft.Jt.'>:?ce, cctlt Vuto em ~p.u<.ulu du Sr, l.À..'"!::Ut.&lu't 
Pl:J .JI•f·E PENN.i'\. 

l·tJJ"(JV.U.I.:J. 

ln::.talada a Comissào, ~.:m 25.11.80, , 

1-'arccer proferido, em 27-11....80, fo.vorâvd ã ~\.m::>u-~ 
~l~n, nos terrros de Projeto de D..:crt"'to l.egisl.Jtivo 
qull ofet·..::ce, cem Voto em Súr..:n·3d:., do Sr. r.>.J~wdu 
('(.'l'PC!LIO Q(.IEifCLZ.. - i 

f>J.JL-UV<..JO, 

----------~-1 
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;;:-r--------{;f-r-- ~..J-70 ·· -L ____ ,_·c~_~~._•_o_c_·· _E_:·1_E_m_''~' _"_'·_P_•_o_p_u;_r_c_t._o~---+--..!~":"'.~";t,.,~~"'· ~'-~-~=~t~"'~"--,1~:·:._:;~~~:~~~ 1 oB~I.t~'-'l·.ç,:.e~ ) 

O r;r.:tzu concedido à l.:.omi ssiú> f0i t;rorru~d.-1 
do::, até o dia 13.11.80. I 
J,::m virtud~ da .sulJst.itui\:du ·..l~1 th::Liu.,l' :;>..,na
doi' LENOIR VA~GAS, Vice-Pr~sldent.e da Co. -~ 
mi:::;são, foi procedida novil eleiçã.:. sendo • 
~leito, o Senhor Senador PASSOS POH'I'O. 

l'Wll'O~i'l'l\ ()!; l!:M.t::NDA ,!I. CONS'l'l'fUIÇÂ(J N9 8.2/80, CJUe 
"J\lt.~ra a rcd~çio d.o parâgraEo 12 uo- art. 153 da 
coos~l.tuição Federal, para o fim de instituir a 
prisao cautelar". 

~=~: ~~;~g~ ;&~~~IRO 
Dep, NATAL GALE 

~~~e~:r P~~;:~!~o~0~:n~~ ~ l~~~~~á~~ia~~e~=~ \ 
recer, nos termos do Voto t!m Separ.:1do o · 
Oe?ut..ado I1ARCI!:LO CERQUEIRA. \ 

ApL·ovado. 

O prazo concedido ã Comiss5.o fui prorroga-~ 
\do até o dia 20~11-.80. 

JI'~recer proferido, em OS.l1,80,p~Ja rejei-1 
<;<lO da Proposta, votando, vt:!ncidos, os Srs 
S(;mi.idOr PEDRO SIMON e Pe")ut.at!os JUAHJ::Z BA
TI!:;;'l'A, CRISTIJIIA TAVARES e LOUREMDL:fl.G NUNES I 
.~OC!IA. 

------------------------~~==~~--~~4-----------------~--------+'-p_r_av_a_d_o_. ____________________ ~~~~ 
~0rJ~~~o0 câ~~e_~~.~~2~ 8~~missão foi prorrog~-~ 

que",Íispóem sobre a Representação Politica do Di~ Dep. NE:Y FERREIRA: 
21-10 ~ 80 PHüclOS'.rAS DE EH8NDA A CONS'.riTUICX'O -N9S 85 e 87/80 Dep. m!:LIO GARCIA I I \ 

l.t_r-!t_o_F_o_d_•r_>_l_"--------------------------+-Se_n_._B_E-RN-'A_M_I_N_O·-v-IA-1-IA-~~~.-------+------------------------------~ 

1-·Hü?USTAS (lf;; I::ME:NDA /4. CONSTITUIÇÃO N9S 86 e 88 180 Sen. tTAHAR FRANCO 
•lllt.:"_Altcr..lm o~ arts. 19,21,23,24,25 e 26-da-éotl~- Sen. JOIU.:I:: KALUME 
titL.IJ.\-•ào ~·~deral". Dep. ALBEHTO HOl"Ff-lANN 

L~lh.:li•OS'fA DI:: LN.I!:NOA} CONS'l'ITUlÇÃO N9 89/80 1 gue 
'"l:nst:ltui a Justiça Agrária". 

Dep. JORGE MOURA 
Dep. GOMES DA SILVA 

~p. E'DGAR Ali:ORIM 

PROPOSTA DE EMENDA--A CONSTITUIÇÃO -N9 90/80 que 
"~lt..çra a :edação do § 39 do art. 19 da co~stitui Sen. ADALBERTO SENA 
çao da Republica Federativa do Brasil". - Sen. JORGE KALUME 

Oep. ANTONIO PONTES provado. 

04-11.80 çuo da Proposta, na forma a~res(::ntadd. 1\ 

----~----~~~------~~-~---~~----~~ 



Dezembro- de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO 1\:ACIO!\AI. \Sl·~·ào 11) <)uarta~rt'ira 3 7475 

----·---·-·---· 

17.1L8U. 

·--' 

:,;,• 
'!!.!, l.~. !·:.ld·· ·.·.: .. ~~·----·--~ -· "]

1

_--- i_:~,:-::, l."r.;,.~-;; ------]1 ;,;,," :.; J' 
·· !.•!,,:'r'J ·'11: 

·---------------------~~~~L--"-1'·"'·.:~. ''-''=--· -·---- -.. -: D.;1 Vir-t-;:i;:~ul:,.tii:•~-.l., ~;/::··t~l·'ii':':'!:.7T~ti-N:.>~ l ! r r(.;t.:Cü UI~ C!Sl'lf.), \',i~-l'U!!:>J..:it.•JJtc_,_1o:t C\1i'l~·""..!V; tol 

1
J•w_ll'U,")'l':\ ut.: Ll-l!:lH>A h CtJN$'1'11'UlÇÂu t4•;. 97/80, lJUc I O..:p. !'U:i.tJ _l'H~:l!u: l _ lt.>l•:lt..1 ~_:ura. !:>'1.lbSt.itul-lu ,, ~r. t'q.ut<.~t.io.> /•l'íi.ISlO 

j ~·tJ., rr.-.•,:1 n:JJ,_:ao .tns urL5. 101 c 102 c dO 1 tt.!m 1llCJ•· AFHÍ~ilO VIE[l{A l,J-/ ÍJ~.lLhu Vll-:H<ll. LU"A. ~· 
1~JX ,Jo .::rrl:. 165 J,J l!unstitulç:àtJ l•'uJ~ral". i HA. · 'l~Lll!<.:t!.t !Jt'Ofcrld.:l, 1~11 :.W..ll.tltl, t..LVUJ.'ávulà PH.-
I -il ~cn. JU'L'Id!Y t-~t.(;Jd.llfl.t-:5 i I P-·~t..:.. 1 

I 
I :, Uú ··------~ ----- ----·-- ---~---·---~ ---------~------r ~:,~:~l~da "c"'""'""· ,,_,[_.,;_ 
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MISA 

Pre•fdente 
Luiz Viana 

1 •-VIce-Pre•ldente 
Nilo Caolha 

2'-VIce·Pre•ldente 
Dinarto Mariz 

1 •-Secretário 
Alexandre Cana 

2•·Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
laurival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gaitda Müllor 

Suplente• de Secretário• 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos P6rto 

COMISSCES 

Diretor: Ant6nio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3-487 

211-3-488 
211-3-489 

A) SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo 11 -Térreo 
Telefones: 211-3-490 

211-3-491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Pnts!dento, Evelóslo Vieira 
Vlco-Presidento: leito Chaves 

Suplentes 

1. Passos P6rto 
2. Benedito Canelas 
3. Martins Filho 
-4. Josólins 

1. Evelósio Vieira 
2. leite Chaves 
3. José Richa 

1. Jutatiy MaQalhlies 
2. Affonso Camargo 
:t JoCio Calmon 

1. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Alsistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões: Quartac-feíras, às 10100 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Ano;~;o 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Mendes Conoto 
Vice-Presldente: Agenor Mària 

TitUial'e$ Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José Uns 2. Alberto Silva 
3. Eunice Mlchiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (:-;eç:i.o II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Lide r 

Paulo Srossard 

Vlce-Lider•• 

Humb&rto Lucena 
Josâ Richa 

Marcos Freire 
MourO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Qu6rcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce·Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Ter(as·feiros, às 10:00 horas 
locah Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
l'~-Vlce-Presldente: Aloysio Chaves 
2'~-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino VIana 
2. Helvídio Nunes 
3. Hugo Ramos 
.4. Aloyslo Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Oalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Quérda 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
-4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Srossard 
6. Franco Montara 

1. LenoirVarga5 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. luiz Fernando 'Freire. 
6. Amon de Mello 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos :.... 211~o3494 
Reuniões: Quartac-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"' - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessó F•eire 
Presidente: -:-

Titulares Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Cerzi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

<).uarta-feira 3 7477 

LIDERANÇA 00 BlOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAl - PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Lídere1 

Aderbal Juremo 
Aloyslo Chaves 

Bernardino Viana 
Jos6 lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Oalla 
Murilo Badaró 

Jutahy Magalhães 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211·3~99 

Reuniões, Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mollo 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4. lenoir Vargos 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Robl5!rto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orolfes Quórcio 
3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10130 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente1 Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. Jos6 Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderbol Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3-492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hc.ra5 
Local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINÀNÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice-Pntsidente: Toncreclo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João Lúcio 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canele 

1. Cunho Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro B&nevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

l. Saldanha Derzi 
2. luiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Bro»ard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - -211-3493 
Reuniões: Quintas-fe'1ras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Preside~nte: lenoir Vergas 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 
3. Martins Filho 
4. Moacyr Dallo 
S. luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Joison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Mogalhão1 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
4. 'Benedito Cane~las 

1. Nelson Carne~iro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1. lvix Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Mihon Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhlles 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. ltamàr Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

DIÁRIO DO CQT\GRESSO NACIONAL (Seçlio II) 

Assistente: Carlos do Fonse<:a Braga- 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Solo do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNICfPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quórcia 

Titulares 

1. lamento Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amaral Fvrlcm 
4. Amoral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Dolla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco .. Evandro Carreiro 
5. Lázaro Borboza 

1. Affonso Comargo 
2. Evelasio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Dutra 
2. João lúcio 
3. Aderbol Juremo 
4. Jose Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison -Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplontos 

1. Torso Outro 1. João Colmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badoró 
3. Mendes Canele 3. José Sorney 

1. Dirceu Cardoso 1. itar:nar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrohõo de Araújo - 211·3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
11'-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2'1-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Alll"'•~ Pinto 
8. lenc. .• Vergas 
9._ Jose Soriwy 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Peclrossion 
3. 
-4. Jasó Guiomard 
S. luiz Cavalcante 
6. 

I>ezembro de 1980 

1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Bonevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

Assistente: Lei/a leivos Ferro Costci - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local: Solo ''Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÀO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvran Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento Júnior 1. Saldanha Dorzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevldos 

Titulares 

1- Jorge Kalume 
2. Lui.z Cavalcante 
3. Murilo Badaró 
4. Benedito Ferreira 

1 , Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 
3- OresteS -Quércia 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. _Amoral Furlon 
3. José Guiomard 

1. Cunha Limo 
2. Joison Barreto 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(l membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso C amargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrossion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreira da Racha - 211·34'i!9 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidonte: Benedito Ferreira 
Vice-Prosldenlel Viconte Vuolo 

.Supl.,tel 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Pórto 
2. Vicento Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silva 

4. Affonso Camargo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC'IONAL (Seçào II I 

1. Evandro Carreira 
2. Lázaro Borboza 
3, Orestes Quérda 

1. Leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assistente, Marcelino dos Santos Camello - 21 T-.:3499 

Reuniões: Teiças-feircs, Cls 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeo de Oliveira 

Local: Anexo 11- Térr&a - 211-3507 

<)oarta-feira 3 7479 

Assistentes: 
Helena lsnard Acc::auhy - 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-.:3508 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUtRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo - 211·3511 
Assistentes: 
Elizabett-1 Gil B. Vianna - 211·351 O 
Nadir do Rocha Gomos- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

1o,oo 

HORAS 

09,30 

1o,oo 

J0,30 

11,00 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramol-4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A,R. 
Romol-4139 

C.S.P.C. 
Ramol-4154 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE c.e.c. ANEXO"B" S~RGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS IO,QO 
Romal-4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

lEOA 
CLóVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: Ramal- 4154 L~OA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal-4154 

S~RGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 

I J,OO C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

J2,QO C.R. FÁTIMA 

RUYBARBOSA 
Ramal -4139 

C. R. E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

I J,OO C.M. CARLOS 
Ramal-4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 199• SESSÃO, El\1 3 DE DEZEMBRO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado Proposta de Resolução: 

- N• 380(80 (n• 613(80, na origem), que estabelece alíquotas máxi-
mas para o Imp·Jsto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 

1.2.2 - Oficio do Sr. [\"~Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à votação do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 96(80 (n• 144(79, na Casa de origem), 
que define ilícitos de natureza fiscal e estabelece prazo de prescrição. 

I .2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n9147j80, que autoriza o·Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
47,000,000.00, destinado ao Programa de Investimento do Estado. (Re
dação final.) 

-Projeto de Resolução n~ 148/80, que autoriza o GOverno do Esta
do do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de 
US$ 20,000,000.00, destinado aos Programas Integrados de Produção 
Agropecuâria. (Redação final.) 

--Projeto de Resolução n"' 122/80, que autoriza-a alienação de terras 
públicas de propriedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona 
Franca de Manaus, à empresa Monterosa Sf A. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n"' 123/80, que autOriza a alienação de_ terras 
públicas no Distrito Agropecuâríó- da SUperintendência da Zona Franca 
de Manaus - SUFRAI\1A. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n9 124/80, que autoriza a alienação de terras 
públicas à Empresa Matei Agropecuãrla S/ A. (Redação final.) 

-Mensagem n• !62/80 (n' 267 (80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São CarloS - SP, a ~levar, 
em Cr$ 227.532.649,03, o montante de sua dívida .consolidada. 

-Projeto de Resolução n9 43/78, que altera á composição de classes 
da Categoria Funcional de Assistente Legisl~tfvo do Grupo-Atividades 
de Apoio Legi>lativo de que trata a Resolução n• 18(73, e dâ outras provi
dências. 

-Projeto de Lei da Câmara n•46/80 (il' 2.574-B/80, na Câmara dos 
Deputados), que "declara de utilidade pública, para fins de desapro
priação, ações da Companhia. Pontagrossense de Telecomunicações -
CPT". 

-Projeto de Lei da Câmara n• 60/80 (n' 1.996-C/76, na Casa de ori
gem), que "determina a aplicaçãO da correção monetária nos débitos 
oriundos de decisão judicial e dã outras providências". 

- Projeto de Lei da Câmara n• 64/80 (n' 2.888-B, de 1980, na ori
gem), que "autoriza a alienação, sob forma de doação modal, ao Estado 

do Parâ, do imóvel que menciona, situado no Município de Marabâ, no 
Estado do Par~. e dâ outras providências••. 

- Projeto de Lei do Senado n9 32/80, que "dispõe sobre preferência 
a posseiros na alienação de terras da União". 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/80 (n• 51-B, de 1980, na Câ
mara dos Deputados), que "aprova os Textos do Acordo sobre a Imple
mentação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras eCo
mércio (Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao re
ferido Acordo, bem como da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras 
nas Negociações Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, 
a 12-4-76". 

-Oficio n• S-42(80 (n• 575/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado Federal para contra
tar empréstimo externo, no valor deUS$ _30,000,000.00, destinado a finan
ciar o II Plano de Metas Governamentais .,- II PLAMEG, 79 (83. 

-Mensagem n• 269 (80 (n' 50Íf80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vârzea Grande- MT, a 
elevar. em Cr$ 98.927.843,39, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 285(80 (n' 518/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de ltapetinga- BA, a elevar, em Cr$ 92.583.279, 79, o montan
te de sua dívida consõlidada interna. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Oficio S/45, de 1980, do Sr. Governador do Esta
do do Paranâ, solicitando autorização do Senado, a fim de que aquele Es
tado possa contratar operação de empréstimo externo. para o fim que es
pecifica. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 586/80, de di"pensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Lei da Câmara n• 46(80 (n' 2.574/80, na Casa de ori
gem), que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações 
da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações- CPT, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

1.2~6 - Apreciação de matérias 

- Redações finais dos Projetos de Resolução n•s 122, 123, 124, 147 e 
148, de 1980. Aprovadas, nos termos dos Requerimentos n9s 587 a 591, de 
1980. À promulgação. 

1.2.7 - Requerimentos 

- N9 592(80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n' 60(77, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o 
Menor Excepcional - FANAEX, e dá outras providências. 

- Redações finais dos Projetos de Resolução n•s 122, 123, 124, 147 e 
148~ que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para 
o Menor Excepcional -- FUNAEX, e dâ outras providências. 

- N• 593(80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 94/80, 
que transforma a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto 



74R2 Quinta-feira 4 DlÁRlO DO CONGRESSO NA('IOI"AI. !St•ciio 11) 

Alegre em Fundacão Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre, e dá outras providências. 

1.2.8 - Comunicação da Liderança do PMDB 

- De substituição de membro em comissão permanente. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENADORA EUNICE MICHILES- Justificando projeto de lei 
que faculta à empregada, com prole, o direito à jornada de trabalho redu
zida, com remuneração proporcional. 

SENADOR JORGE KALUME- Necrológio do empresãrio Jamil 
Félix Bestene. 

SENADOR MOACYR DALLA- Administração do Sr. Aimé La
maison à frente do Governo do Distrito Federal. 

SENADOR JOSE RICHA - Dívida externa brasileira. 

SENADOR DINARTE MARJZ- Falecimento do Dr. Clau_dionor 
de Andrade. _ 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Solicitando da Mesa providên
cias concernentes à apreciacãc> de veto presidencial pelo Senado e ao es.tã
gio de universitârios na Casa. 

SENADOR OZIRIS PONTES- A~aliação-do Plano de Desenvol
vimento do Vale do Acaraú, promovido pela Associação Comercial do 
Estado do Cearã. 

SENADOR GIL VAN ROCHA, como Líd~r- Observações pÓlítico
partidárias colhidas por S. Ex• em recente viagem ;i EStados nord-estinos, 
especialmente Rio Grande do Norte e Piauí. 

SENADOR HELV[DIO NUNES- Considerações a tópico do dis-
curso proferido pelo Sr. Gilvan Rocha. - ---

SENADOR ALBERTO SILVA- Reparo a afirmações feitas pelo 
orador que o antece:deu na tribuna. 

1.2.10 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 340/~0, de autoria da Sr• Senadora 
Eunice Michiles e por S. Ex' justificado da tribuna, que acrescenta parã
grafo único ao art. 3_73 da Consolidação das Leis do Trabalho, facultando 
à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com re
muneração propor6ional. 

- Projeto de Lei do Senado n• 341/8d,"de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que simplifica e desburocratiza 0-processo de operações 
financeiras, permitindo que os documentos firmadC?S pelas instituições fiM 
nanceiras sejam autenticados mediante chancela mecânica. 

-Projeto de Resolução n• 171/80, de autoria da Comissão Diretora, 
que altera a Resolução nO? 58, de 1972, do Senado ~ederal, no que concer
ne à subordinação de órgão da Representação do Senado no Rio de Janei
ro. 

1.2.11 - Comunicatão da Presidência 

-Negando tramitação ao Projeto de Resolução n"' 139/80, pelas ra
zões que expende. 

1.2.12 - Requerimento 

- N9 594/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n'i' 168/80, que autoriza o Governo doEs
tado do Cearâ a contratar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 30,000,000;00;·para-o fim que especifica, a fim de que figure na Or
dem do Dia da sessão seguinte. Prejudicado, em virtude da falta de quo
rum, para o prosseguimento da sessão, após usarem da palavra os Srs. 
Dirceu Cardoso, José Uns, Gilvan Rocha, Benedito Ferreira e Paulo 
Brossard. 

2- ATA DA 200• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

· Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagens n•s 317, 377, 357, 262, 330 e 346, de 1980, pelas quais o 
Senhor Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal 
proposta para que sejam autorizados o Governo do Estado de Mato 
Gross_o do Sul e as Prefeituras Municipais de Nova Iguaçu- RJ, PalmeíM 

ra dos Indios- AL, Nova Era- MG, Caicó e Mossoró- RN, a eleva
rem o montante de suas dívidâ.s consolidadas. 

2.2.2 - Questão de ordem 

SENADOR MENDES CANALE- Impossibilidade da realização 
da presente sessão, em virtude de não ter sido prefiXada, na sessão ante~ 
rior, a Ordem do Dia da sessão que ora se realiza. 

O SR. PRESIDENTE- Não-acolhimento da questão de ordem sus
citada pelas razões que expende. 

2.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 342/80, de autoria do Sr. Senador 
Dirceu Cardoso e por S. Ex'- justificado d~ __ Tribuna, que altera a redação 
dos arts~ 125 a 132, 134 e 143, e seus parágrafos, do DecretO-lei n9 200, de 
25 de fevereiro de 1967, estabelecendo normas relativas a licitações, para 
compra, obras, serviços e alienações na ârea da Administração Pública. 

2.2.4 - Requerimentos 

- N• 595/80, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 60/77, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o 
Menor Excepcional - FUNAEX, e dá outras providências. 

- N• 596/80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 94/80, 
que transforma ·á Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre em Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre, e dá oufras providências. 

2.2.5 - Comunicação da Presidência 

- Referente a requerimentos de dispensa de interstício encaminha
dos à Mesa para matérias recentemente recebidas e sua impossibilidade de 
serem s"!-?metidos io Plenãrio pelas raz"ões- que especifica. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 46/80 (n• 2.574/80, na Casa de ori
gem), que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, ações 
da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações. Aprovado o projeto, 
sendo rejeitada a emenda a ele oferecida, tendo feito declaração de vOtos 
os Sts. Senadores Evandro Carreira, Jarbas Passarinho e Paulo Brossard. 
À sanção. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 60/77 (n• 397/75, na Casa de origem), 
em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 595/80, lido no 
Expediente. Aprovado, nos termos do Substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça, após pareceres das comissões competentes e usar da pa
lavra, na sua discussão, o Sr. Senador Dirceu Cardoso. A Comissão de 
Redação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 60j77, em 
regime de urgência. Aprovado em turno suplementar. À Câmara dos De
putados. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 94/80 (n• 3.360/80, na Casa de ori
gem), em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 596f80,lido 
no expediente. Aprovado, apôs pareceres das comissões competentes. À 
sanção. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Maleficios causados pelo ta

bagismo. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Nota de esclarecimento da Asso
ciação Mato-Grossense de Magistrados. 

SENADOR ORESTES QUERCIA -Considerações sobre o reco
nhecimento da profissãO de fisioterapeuta ocupacional. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessidade de serem solu
cionadas as disputas· de terras existentes em diversas regiões do País. 

SENADOR AMARAL FURLAN- Sugestões do Sr. Eduardo Mata
razzo, com vistas à normalização do mercado imobiliário de São Pauto. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

-Do Sr. Senad~r José Lins, proferido na sessão de 26-liMSO. 
--Do Sr. Senador Leite Chayes, proferido na sessão de 1"'-12~80. 
-Do Sr. Senador Evandro Carrefra, proferido na sessão de 2-12-80. 
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4- SUBSECRETARIA DE PESSOAL 

-Quadro Permanente e Quadro de Pessoal CLT (Tabela Permanen-
te) do Senado Federal. (Republicação.) 

5- ATOS DO PRESIDENTE 

- Nos 71, 72 e 73, 'de !980. 

6 --INSTITUTO I;IE PREV!Df:NC!A DOS CONGRESSISTAS 

- P::1.recer do Consai.ho Deliberativo. 
- Balancete Patrimonial encerrado em 30~9-80. 

- Demonstração ·da conta "Receita e Despesa"- Balancete acumu
lado de I '-1 a 30-9-80. 

-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de setembro 
de 1980. 

- Ata da reuniãO dO Conselho Deliberativo. 

7 -MESA D.IRETORA 

8- LIDERES-E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

9 - COMPOSJÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 199~ SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. LIJIZ VIANA, LOIJR!VAL BAPTISTA 
GASTÃO MÜLLER E PASSOS PÓRTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto ~ena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- B_ernardi
no Viana- Helvídio Nunes,- Almir Pinto- Josê Lins- Oziris Pontes
ttartins Filho - <?unha Li~ a - Nil? C~elho - ~uiz ~avalcante- Teotô
nio Vilela- Lounval Baptista- Lutz Vtana- Dtrceu Cardoso- Moacyr 
Dalla - Amaral Peixoto __:-Itamar Franco - Murilo Badaró - Benedito 
Ferreira- Lázz.ro Barboza- G~tão MUller-:- Vicente Vuolo- José Fra
gelli - M~!l.des Canale - ~aldanha Derzi - José Richa - Evelãsio Vieira 
- Jaison e·uretC'. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
compareciíTlento de 34 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a' sessão. 

Sot a proteção de Deus, iniciamos nossos- trabalhos. 
O Sr. 1'>'-Secretáiio prõêederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

Do Senhür Presid~nte da República submetendo ao Senado proposta de re
solução: 

MENSAGEM No 380, DE 1980 
(N' 613/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal, 

Nos ternos do artigo 23, parágrafo 29, da Constituição, tenho a honra de 
submeter à çfP)iberação de Vossas Excelências, acompanhada de Exposição 
de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e Chefe da Secreta
ria de Planejamento da Presidência da República, a anexa Proposta de Reso
lução estabelecendo alíquotas mâximas para o Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis. 

Brasilia, 2 de dezembro de 1980. -João Figueiredo. 

E.M. n' 360 Em I' de dezembro de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Temos a honra de encaminhar à elevada apreciação de Vossa Excelência 
o anexo Prohto de Resolução do Senado Federal que estabelece as alíquotas 
máximas do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 

2. A p:-opost::t se insere no quadro mais amplo de reforçar a receita tri
butária dos Estados e dos Municípios, pois permite o <iurriento das alíquotas 
do citado ~mposto. 

3. A recém-promulgada Emenda Constitucional n' 16, de 26 de no
vembro de 1980, estabeleceu a divisão da receita do Imposto sobre a Trans
missão de Bens lmóveis, em partes iguais, entre os Estados e os Municípios. 
A medida v·~io a atender a antigo e justo pleito municipalista, mas retirou, 
dos erârios estaduais, apreciáveis parcela de ingressos. 

4. Até o momento as alíquotas mãximas do imposto são as fixadas pelo 
Ato Compl~mentar n'i' 27, de 8 de novembro de f906. Forçoso é reconhecer 
que o legislador de então tratou a matéria não como uma razoâvel fonte de 
receita estadual, mas dpenas como uma fcrrna de disciplinar uniformemente a 
cobrança do imposto pelos Estados. 

Isso explica o comedimento na fixação das alíquotas. 
5. O Projeto ora prOposto não pretende atender aos postulados das 

teorias redistributivistas da renda e do capital, mas apenas procura compen
sar os Estados, em parte, pela perda sofrida com a divisão da receita do im~ 
posto, ínstituída pela Emenda Constitucional n'i' 16, de 1980. 

Assim é que, nas trailsmissõ6s compreendidas no Sistema Financeiro da 
Habitação, ftJi mantida a alíquota de 0,5%, dado seu relevante carâter social. 
Mas, ao coritrário da incidência vigénte, essa alíquota atingirá apenas o valor 
do imóvel efetivamente financiado. Isso evitará que imóveis d'e luxo, cujo fi
nànciamento representa pequena parcela de seu custo, sejam beneficiados in
tegralmente pela alíquota reduzida. A parcela do valor não financiado será 
tributada à a!íquota prevista pari i.s transmissõeS Onerosas, que é de 2%. As 
demais transmissões_- que são principalmente, as doações e as transmissões 
causa mortis- terão suas alíquotas elevadas para 4%. 

6. Finalmente, cabe esclarecer que a inclusa proposição obedece a 
mandamento constitucional (§ 1 'i' do art. 23), que defere ao Presidente da Re
pública a iniciativa de propor ao Senado Federal a fixaçãO de alíquotas máxi
mas para o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os pro
testos de nosso mais profundo respeito.- Ernane Galvêas, Ministro da Fa
zenda- Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República. 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO A QUE SE REFERE A MENS.~GEM 
N• 380, DE 1980 

Estabelece alíquotas máximas para o imposto de que trata o item 
I do Art. 23 da Constituição Federal. 

Art. 1 'i' AS alíquotas mâximas do imposto de que trata o item I do art. 
23 da Constituição Federal serão as seguinteS: 

I~ transmissões compreehdid~as no Sistema Financeiro da_Habitação a 
que se refere a Lei n'i' 4.380, de 21 de agosto de 1964, e legislação complemen-
tar: --

a) sobre o valer efetivamente financiado: 0,5% (meio por cento); b) 
sobre o valor restante: 2% (dois por cento). 

II- demais transmissões a título oneroso: 2% (dois por cento); 
III- quaisquer outras transmissões: 4%. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

(À Comissão de Finanças, que concluirá o seu parecer pela apre· 
sentação de projeto de resolução a ser apreciado pela Comissão de 
Constituição e Justiça.) 

OFICIO 

Do Sr. J'i'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 96, DE 1980 

(N"' 144/79, na Casa de origem) 

Define ilícitos de natureza fiscal e estabelece prazo de prescrição. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' Todos os ilícitos de natureza fiscal prescreverão em três anos. 
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l Art. 2"? Considera -.se iifcíto fis-tá.l, para os efeitos desta lei, toda a infração 
·gu irregularidade de qual_quer. DAf.ureza que importe etn prejuízo para a Fa

. 'lt"nda Pública. 

t ;l , 
I 

I 
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.f t 
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Art.39 O prazo referido no att._ 19 desta lei contar-s~-á a partir da data do 
Hídto, independentemente da exisiê.oda de avisos ou notificações posteriores. 

Parágrafo único. A pteStiiÇão só se interrompe cófu o ingresso de ação 
fiscal em juízo. Nesse caso, o p-razo-prescricional será contado a partir da 

·tlata em que o feito passar em julgado. 

Art. 4'? Não serâ exigida a apresentaÇão, pelo contribuinte, de livros, re
gistro ou documentos d_ç mais de três anos, os quais poderão ser inutilizados 
Independentemente de aviso ou notificação judicial. 

Art. 59 A cobrança de tribu.tos~ multas ou emolumentos prescreve no 
p-razo de três anos, dispensando, para seus efeitos, declaração oficial por via 
administrativa ou judicial. 

Art. 6"' Esta lei entr.arâ eni vigOT na data de sua publicação. 

Ar~. 71:1 Revogam-Se as "disposiç-ões em contrário. 

(Às Comissões de Constitulcão e Justiça e de Finanças.) 

PARECERE$ 
i 
' PARECER N' 1.227, DE 1980 

\ Da Cornissão \Jg Redas;ão 
~ &e-dação fihal do Projeto de R;sílll!gÍ!o .n• 147, de 1980 

f Relator: Senador João Ca1.J!&o_. 
J A Comiosão ap-re~enta a r'étl~ÇM t"ml!Tdo .Projetll t!e Resolução o• 147, 
• 'l' óe 1980, que autoriza o Govemo tio Em>.~do·da Bahia a realizar operação de 
j~.· euiprêstlmo externo ottvalt>r deUS$ 41.000,000.00 (quarenta e sete milhões \t de dólares americand"s).-4estinado ao Programa de Investimentos do Est_ado. 

1. (iâla das Comiss6es, 2 de dezembrO' de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
l d<mte --.h>ã.o Calmou, Relator - ·Malberto Sena. 

'

1

r Anexo ao P;11recer >n'i' 1.227, de 1980 

Redaclo fin:tl d·o Ptojéto "He R~olução n9 147, de 1980. 

r FaçO saber que o St!nãílo Federar aptúVOU, nos termos do art. 42, inciso 

' I 
.\· 
f 

' l 

IV, d@. ConstitlJ.~O, c. .eu. , Presidente, promulgo a seguinte: 

ll.ESOWCÃ.O 

, de 1980 
A.bto-rl::za o Gtrverno do ~atlo da Bahia a realizar operação de 

emp&cimo eXterno, no valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete 
milhões de dólares americanos), d~tínado ao-Programa de Investi
mento do Estado. 

O Senado Federal rçsolve: 
Art. i"' É o Governo do Estado da Báhia autorizado a realizar, com a ga

rantia da União, uma operação de emprêstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarentá e sete milhões de dólares americanos), ou, o equiva
lente em outras moedas, de principal, junto a grupo de bancos liderado por 
Agência do Banco do B.rasi} S.A, no exterior, cujos recUrsoS sérão destinados 
à aplicação no Programa de Investimento do Estado, mediante amortização 
integral de dois contratos externos assinados com o Banco do Brasil S.A.
Agências Grand Cayman e Los Angeles, cujos feCUrSOfforam aplicados em 
obras do sistema rodoviârio estadual. 

Art. 2? A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições çrecl_itícias da oper_ação, a ser 
efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 19, inciso II, do Decreto o\"' 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigência dos ágãos encarregados da execução da 
polftica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, disposto na Lei 
n• 3.805, de 20 de junho de 191l0, do Estado da Bahia. 

Art. 39" Esta Resolução entra em '1igor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.228, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 148, de 1980, 

Relator: Senador Joif.o Calmon 
A Comissão apresenta a r~d-ação fiíilü 'iJÔ :'Projeto de. Resolução n'i' 148, de 

1980, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 20.,000,000.00 (vinte milhões de dólares) 
destinado aos Programas Integrados de Produção Agropecuária. 

Sala das Comissões, ehl 2 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - João Calmou, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.228, DE 1980 

Redaçã~ final do Proj~to çl.e Resolução n'i' 148, de 1980. 

Faço saber que o Senad.o Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
IV, da Constituição, e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação 
de empréstimo externo no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares americanos) destinado aos Programas Integrados de Pro
dução Agropecuária. 

O Senado Federal reSolve: 
Art. }'i' t. o Governo do Estado do Maranhão autorizado a realizar. 

com a garantia da União, Uma operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério ·da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
aos Programas Integrados de Produção Agropecuâria daquele Estado. 

· Art. 2"' A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 1"', inci"so II, do Decreto n"' 74.157, de 6.dejunho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei n• 4.096, de 12 de outubro de 1979, do Estado do Maranhão, publicada 
no órgão oficial do Estado do dia 15 de outubro de 1979. 

Art. 3"' ·Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.229, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 122, de 1980. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redaçilo final do .Projeto de Resolução n9 122, 

de 1980, que autoriza a alienação de terras públicas de propriedade da Supe
rintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, à empresa MONTE
ROSA S.A. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980: -:- Adalberto Sena, Presi
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO .PARECER N• 1.229, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 122, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, pará-
grafo único, da Conitituição, e, eu , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

AUtoriza a alienação de terras públicas à Empresa MONTEROSA S.A. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• 10 a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRA

MA, autorizada a alienar, à Empresa MONTEROSA S.A., estabelecida na 
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, terras públicas com área total de 
l5.000ha (quinze mil hectares), de sua propriedade, localizadas no Di~trito 
Agropecuârio de Manaus, adquirída por doação do Governo do Estado do 
Am"azonas, nos termos da Lei n"' 878, de 25 de setembro de 1969, para implan
tação de projeto agropecuârio, com os seguintes limites e Confrontações: 

l' Ãrea: 10.000 hectares 
Frente (Oeste, M M ) - Uma linha quebrada numa extensão 

total de 8.800m, paralela à margem direita da Rodovia BR-174, a 
100m de distância de seu eixo, com início entre os km 90 e 91 e tér
mino. a 100m de distância da matgem direita do rio Preto; 

Lado Direito (Norte, M M ) -Uma linha quebrãda numa ex
tensão total de 12.400m, paralela à margem direita do rio Preto e a 
100m de distância desta mesma margem. 

Fundos (Oeste, M M)- Uma linha reta de 7.900m, seguindo o 
azimute de 2139 00' 00", limitando-se com terras de propriedade da 
SUFRAMA; 

Lado Esquerdo (Sul, M M)- Uma linha reta de !0.500m s.e
guíndo o azimute de 299"' 00' 00", limitando-se com terras da SU
FRAMA. O perímetro é de 39.600m e a área de 10.000 hectares. 

2• Área: 5.000 hectares 
Frente (Oeste, M M ) -Uma linha reta com 7 .900m seguindo 

o azimute de 269 19, terminando a 100m da margem direita do rio 
Preto e limitando-se com terras da MONTEROSA S. A.; 
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Lado Direito (Norte, M M ) -Uma linha quebrada com uma 
extensão total de 6.500m paralela à margem direita do Rio Preto, e a 
100m de distância desta mesma margem; 

Fundos (Leste, MM)- Uma linha reta com 10.800m seguindo 
o azimute de 2029 19', iniciando a 100m da margem direita do rio 
Preto e limitando~se com terras da SUFRAMA; 

Lado Esquerdo (Sul, M M ) -Uma linha reta com 6.000m se
guindo o azimute de 2919 19' e limitando~se com terras da Agrope~ 
cuâria Porto Alegre S. A., com perímetro de 31.200m. 

Art. 29 A operação de alienação a que se refere o artigo anterior serã 
efetuada sob a forma de promessa de compra e venda, com cJãusula resoluti
va que condiciona a lavratura da escritura de compra e venda da área ao fiel 
cumprimento da execução do projeto aprovado pela Resolção n9 41, de 30 de 
março de 1976, do Conselho de Administração da SUFRAMA, obedecidas 
as exigências do Regulamento para Alienação de Terras no Distrito Agrope
cuãrio da SUFRAMA- Resolução n• 27, de I de agosto de 1975- e as dis
.posições do Código Florestal.. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.230, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 123, de 1980. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenTa-a redação final do Projeto de Resolução n9 123, 

de 1980, que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuário 
da Superintendência da Zona Franca de Ma naus- SUFRAMA, esclarecen~ 
do que, a fim de compatibilizar o projeto com os dados constantes dos doeu~ 
mentos que instruem o processo (fls. 8, 10, 23 e 29), introduziu alterações no 
seu texto que em nada alteram o mérito da matéria. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. -Adalberto Sena, Presi
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 1.230, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 123, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, pará-
grafo único, da ConstituiçãO, e eu, , Presidente, promulgo a se~ 
guinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas à Agropecuária Dimona 
Comércio e Indústria S.A. 

O Senadô Federal resolve: 
Art. 19 h a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRA~ 

MA; autorizada a alienar, à Agropecuâria Dimana Comêrcio e Indústria 
S.A., estabelecida na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, terras públi
cas com ãrea total de 15.000 ha (quinze mil hectares), de sua propriedade, lo
calizadas no Distrito Agropecuârio da SUFRAMA, adquiridas por doação 
do Governo do Estado do Amazonas, nos termos da Lei n'i' 878, de 25 de se~ 
tembro de 1969, com os seguintes limites e confrontações: 

Norte- Uma linha reta numa extensão total de 17.000m, se~ 
guindo o azimute 1179 30' 00", coincidente com a linha Sul da ârea 
reservada à Maringâ Agropecuária. 

Sul- Uma linha reta numa extensão total de 16.800m, seguin~ 
do o azimute 2799 11' 00". 

Leste- Uma linha quebrada numa extensão total de 6.600m, 
paralela à margem esquerda da Rodovia BR-174 e a 100m desta 
margem, com início no Km 86. 

Oeste- Uma linha reta numa extensão total de I 1.500m, se
guindo o azimute 9• 41' 00". O perímetro ê de 51.400m. 

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

PARECER N• 1.231, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeo de Resolução ·n.o·z24, de 1980. 

Relator: Senador Dirced Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.o 124, de 1980, que autoriza a alienação de terras públ!cas à 
Empresa Matei Ag.ropecuária S/A, esclarecendo que, a fim de 
compatibilizar o projeto com os dados constantes dos documentos 
que instruem o processo (fls. 5, 15, 23 e 29), introduziu alterações 
no seu texto que em nada alteram o mérito da matéria. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator- Saldanha. Derzi. 

ANEXO AO PARECER N.0 1.231, DE 1980 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 124, de 1.980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
171, parágrafo úniCo, da Constituição, e eu ..........•.. , Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1980 
Autoriza a alienação de terras públicas à Empresa 

Mate! Agropecuária S.A. - AGROMASSA. 
O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Superintendência da Zona Franca de Manaus -
SU~AMA, autorizada a alienar, à Empresa Matel Agropecuária 
S.A. - AGROMASSA, terras públicas com área total de 10.000 ha. 
(dez mil hectares), localizadas no Município de Manau.s, Distrito 
Agropecuário da SUFRAMA, área essa desm-embrada de um todo 
maior adquirido pela SUFRAMA, por ctoaçã·o do Governo do Es
tado do Amazonas, nos termos da Lei n.O 878, de 25 de setembro 
de 19'69, com os seguintes limites e confmntações: 

NORTE, M 4 M, - Uma linha reta de 11. 000 m, que se con
funde com o traçado do Jimite_ NORTE do Distrito Agropecuário da 
SUFRA:MA, teta orientada seguindo o azimute 99° 11'00", e que se 
estende até ·encontrar a margem direita do Rio Urubu, de onde 
segue, paralela a esta margem e a 100 m da mesma, até encontrar 
o marco M. situado este a 100m do eixo da Rodovia BR-174 e a 
500 m da guari ta do posto de vigilância da SUFRAMA, localizado' 
no Km 115 da citada Rodovia. Fica assim, ressalvada a frente de 
500 m por 500 m d·e fundos como área do posto de vigilância da 
SUFRAMA. 

SUL. :ryr.) M3 - Uma linha de .a!J)roxümadamcnte 14.200 m, 
orientada seguindo o azimute 279°11'00", em relação ao· norte mag
nético. 

LESTE, M, M2 - Uma linha reta de aproximadamente ..... 
4.600 m de extensão total, paral.zla ao eixo da Rod.ovla BR-174 e 
a 100 m de sua margem. 

OESTE, Ms .M4 - Uma linha de 7 .OOOm de extensão orienta
da seguindo o azimute 351°89'00". O perímetro é de 42 km. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bl!cação. 

PARECERES N•s 1.232 e 1.233, DE 1980 

PARECER N.o 1.232, DE 1980 

Da Comissão de Ecfmomia. sobre a Mensagem n.0 162, 
de 1980 .(n.0 267, d'e 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta para que seja autorizada a Prefeitura. Mu
nicipal de São Carlos ( SP) a elevar em 'Cr$ 227.532. 649,03 
(duzentos e vint·a e sete milhões~ quinhentos e trinta. e 
dois mil, seiscentorS e quarenta e nove cruzeiros e três 
centavos) o montante de sua dívida co-nsolidada. 

Relator: Senador Orestes Qu~l-túa 
Volta ao exame desta Comissão a Mensagem n.0 162, de 1980, 

do Senhor Presidente da República, de que se originou a Re.solu
çgi.,a n.0 105, do Senad·o Federal, que autoriza a Prefeitura Munici
pal. de São Carlos, Estado de São Paulo, a elevar o montante de 
sua dívida con.solidada, tendo em vista que, ao invés de se referir 
à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., como agente 
fina·ncelro do Banco Nacional da Habitação, referiu-se, -equivo
cadamente, ao Banco do Estado de São Paulo S.A. 

A nrii de que não .se imponham maiores delongas na solução
que o easo r_equer, sugiro que a Resolução autorizativa seja repu
blicada. com a substituicão do agente financeiro Banco do Estado 
de São· Paulo S.A. pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., mantendo-se inalteradas todas as demais condições do supra 
citado diploma legal. 

É o parecer. 

Sala da:s Comissões, 26 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia, Rela.tor ·-'- Josã Richa - Helvidio 
Nunes - Bernardino Viana - Roberto Saturnlno. 

PARECER N.0 1. 233, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Volta ao exame desta Comissão o presente Projeto de Resolu
ção, apresentado pela Comissão d'e ·Economia, com conclusão do 
parecer sobre a Mensagem n.o 162, de 1980, do Sr. Presidente da 
República, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos 
(SP) a elevar em Cr$ 227.53Q.649,03 (duzentos e vinte e sete 
milhões, quinhento.s e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e 
nove cruzeiros e três centavoª)._ Q9r ter sido aprovado com um, 
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equivoc:,o, no tocante à ref·erênciã feita ao órgãÕ financiador da 
operaçao que, em ye~ de Caixa Econômica do Estado de São 
Paulo S.A., conforme consta da Mens~em P:residencial e dos 
documentos que a instruem, referiu-se ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A. 

A autora da proposição, visando evitar maiores delongas na 
solução do caso. sugeriu a republicação da Resolução autoriza
tiva, com a subStitWção do agente finaceiro, Banco do Es_tad_o de 
São Paulo S.A., pela Caixa E'!Conômi-ca do Estado . ae São Paulo 
S.A., mantendo-se inalteradas todas- aS demais condições do refe
rido diploma legal. 

Esta .Comissão j?, se pronunciou sobre a matéria quanto aos 
aspectos juridico-constitucionais e regimentais aplicáveis à espé
cie~ nada havendo, portanto, a opor à normal tramitação da pro
posição, na forma proposta pela Comissão de Economia. 

Sala das Comis.sões, 2 de dezembro de 19f;O. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício - Orestes Quércia, Relator - Murilo Ba
daró - Raimundo Parente ...:..... Ade:rbal Jurema. - Moacyr Dall~1 
- Bernardino Viana - Almir Pinto - Leite Chaves - Hugo Ra
mos. 

PARECER N• 1.234, DE 1980 

Da Comissão Diretora sobre o Projeto de Resolução n"' 43, de 
1978, que altera a compmdção de classes da Categoria Funcional de 
Assistente Legislativo do Grupo~Atividades de Apoio Legislativo de 
que trata a Resolução n"' 18, de 1973, e dá outras providências. 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O presente projeto de resolução, apresentado pelo eminente Senador 
João Calmon, volta a este_ Órgão Diretor, a fim de que nos pronunciemos 
so~re a matéria, em carâter de reexame, atendendo a Requerimento de Ple
nário. 

Em reunião de 18 de junho de 1980, esta Comissão resolveu que O pro
cessado viesse ao nosso estudo, a fim de que, na qualidade de .. autoridade su
pe:É'visora da Adminisir3Ção da Secretaria do Senado", fosse ele examinado 
em; conjunto com iniciativas anâlogas, visando ao estabelecimento de uma 
política global de ação administrativa. 

·· Antes de aprofundarmos o exame do mérito da proposição, considere
mos, a título de esclarecimento aos en:linentes membros deste colegiado, os 
fundamentos da iniCiativa· e--õs elementos de sua tramitação. 

O projeto tem por fim impOr nova estrutura à Categoria de Assistente 
Legislativo, do Grupo Atividades de Apoio Legislativo, integrante do Qua
dro Permanente do Senado F~deral, a qual seria acrescida do nível 6, como 
atividade de escalão superior, envolvendo atribuições de coordenação, orien~ 
tação e execução d~ trabalhos vinculados à pesquisa e assistência legislativa. 

Em complementação, o projeto preScreve que a lotação da referida Cate
goria serã remanejada, de acordo com a nova estrutura por ele estabelecida. 

A nova estrutura, por sua vez, consagra ·a seguinte distribuição das Clas
ses da Categoria de Assistente Legislativo, com as respectivas Referências de 
vencimentos: Classe A, de 26 a 30; Classe B, de 31 a 34; Classe C, de 35 a 41; 
Classe D, de 42 a 48; e Classe Especial, de 49 a 51. 

O ilustre autor do projeto justifica sua iniciativa salientando que, com a 
unificação das três Classes da Categoria de Técnico LegislatiVo; passou a ser 
maior a diferença entre aquela sêrie de Classes e a de Assistente Legislativo. 

Na ComisSão de Constituição e Justiça, o projeto foi considerado sem ó~ 
bices jurídico-constitucionais; recebendo contudo, uma emenda que lhe corri
giu disposição do art. 29. 

Nesta Comissão Diretora, o eminente Senador Gabriel Hermes, emjudi
cio'so estudo sobre a matéria, aproVado à ur1animidade, concluiu pela suare
jeição, salientando: 

.. Ora, o presente projeto de resolução pretende criar a Classe 
D, na Categoria em questão, fixando os vencimentos dos cargos que 
ali serão posicionados nas Referências 42 a 48, passando a Classe 
Especial para as Referências 49 a 51, tudo na forma de um Anexo ao 
projeto, que se diz relacionado com o seu a,rt. 19, o qual, contudo, 
nenhuma referência faz a esse apêndice. 

Embora se trate de fixação de_ vencimento - matéria, a nosso 
ver, defesa à lei interna corporls - r~peitãmos o douto parecer da 
Comissão de Constitüição e Justiça, que deu pela tramitação do 

, . .. projeto. De qualquer forma, se aprovado o projeto, teríamos a es-
drúxula situação de Categorias com referências retributivas fixadas 

,
.'·',,, em lei ordinária- Lei n9 6.323, de 1976-,- e o de uma categoria 
, com Referências, até a Classe C, estabelecidas em lei e, com as Clas

ses D e Especial, definidas em Resolução. Além dessa estranha so-
lução, a alteração que o projeto propugna para a Classe Especial, 
estabelecendo as Referências 42 a 51, importa, evidentemente, em 

conflito com a Lei n9 6.323, de 1976 - que fixou, para a referida 
Classe, as Referências 42 a 43 - produzindoMse uma absurda derro
gação incompatível com a hierarquia das leis. 

Ainda que inaceitáveis as precedentes argUições jurídiCas, resta~ 
ria a contraMindicar a proposição a sua repercussão financeira. pois 
a nova estrutura teria que ser completada, mediante redistribuição 
de claros existentes em Referências retributivas mais baixas da Cate-
goria, alcançando até 8 (oito) escalas da atualmente mais elevada. 

De outra parte- e quanto ao mérito da proposição -também 
não convencem as razões aduzidas em seu favor, baseadas na dife
rença de nível entre a Categoria de Assistente Legislativo e a de Téc
niCo Legislativo, uma vez que aquela Categoria não monopoliza o 
acesso privativo à esta úitima, estando, isto sim, em regime de com.:.· 
petição com outras Categorias, seja pela Progressão Funcional, seja 
pela Ascensão Funcional. A vingar o ponto de vista esposado no 
projeto, teríiunos, pela mesma razão, de criar classes em outras Ca
tegorias, a fim de que mantivessem equidistância compatível com' a 
Categoria de Técnico Legislativo." 

De igual modo, a Comissão de Finanças, acolhendo pronunciamento de 
seu Relator, Senador Mendes Canale, rejeitou a proposição, rematando: 

'"Pelo exposto, apresenta~se evidente o aumento de despesa que 
a proposição acarretará, caso seja aprovada. De fato, a sugerida re
distribuição determinará o reescalonamento da i9tação da CategoM 
ria, determinando, em conseqUência, a elevação de numerosOs servi-; 
dores para classes superiores às em que se encontram, ocasionando 
uma majoração retributiva sem respaldo em qualquer processo de 
aferição de mérito." 

Assim, embora com pareceres dominantes pela sua rejeição,- o projeto 
não logrou apreciação em Plenârio, à vista do decurso da Legislatura, sendo, 
em conseqtiêneia arquivado em 1978. 
·- Restabelecida sua tramitação, em 1979, em conseqüência de Requeri
ment~ aprovado em Plenário, foi a proposição incluída na Ordem do Dia, 
onde sofreu adiamento e, por fim, encaminhamento a reexame· deste Órgão 
Diretor da Casa. 

A rigor, não tendo sido aditadas quaisquer novas razões que justificas
sem o sentido da matéria, deveríamos tão-somente, por questão mesmo de 
ecOnomia processual, reafirmar o parecer anteri.or desta Comissão, sem adi
tar quaisquer considerações à espécie. Entendemos, porém 1 que algumas con
siderações se impõe, à vista dos rumos que á -proposição está tomando. 

Se perfilhamos todos os argumentos expendidos no parecer anterior des
ta Comissão, considerando-os vá_lidos e afeitos as :Qecessidades e conveniên
cias da Administração, com muito maior razão estaríamos hoje a profligar a 
iniciativa, não só à vista do precedente negativo que representaria no conjun
to da problemática do sistema de mérito que vigora para os servidores da Ca
sa, senão, também porque assinala alteração destituída de qualquer razão téc
nica ou ética. 

De fato, não é de recomendar~se a expectativa, que cada vez mais se evi
dencia em vãrios níVeis da administração, de galgar posições na hierarquia 
funcional através do recurso às imposições vertiCais, sem assento, todavia, na 
recomendável competição de mérito, disciplinada em critérios igualitários e, 
assim, propiciadores de oportunidades idêntrcas para todos. O Senado tem 
hoje. a serviço de seu funcionalismo, uma sistemática da aferição de mérito 
que lhe permite valorízar o desempenho funcional, segundo critérios que dão 
a cada avaliado a garantia de que apenas de si- da sua competência, do seu 
valor e de sua compreensão dos deveres- depende o progresso na escala fun
cional."' Este, o objetivo da ReS"olução n9 25, de 1979, que regulamenta a apli
cação, na administração do Senado Federal, dos sistemas de Ascensão e Pro
gressão Funcionais. A aferição do desempenho do servidor constitui, pois, a 
única fórmula realmente válida para a sua elevação no posicionamento hie
rárquico do Quadro P~_rmanente de Pessoal do Senado. 

Neste passo, o projeto oblitera todo o processamento de movimentação 
funcional, fundado no exclusivo sistema do mérito, para cristalizar uma es~ 
drúxula elevação, privilegiada e coercitiva, que, certamente, produ:z:irâ, quan
do menos, descontentamentos entre os não beneficiados, ou iterativas reivin
dicações em demanda de soluções congêneres. 

De outra parte, alegam-se precedentes que justificariam a adoção da pro
vidência constante do_ projeto. Ao examinarmos ta,is alegados precedentes, 
chegamos à conclusão de que ou não se adequam ao caso - pois efetivados 
na fase própria do enquadramento determinado pela legislação pertinente
ou não éonflitam c.om a Lei n9 6.323, de 1976, nem com as prescrições daRe-
solução n' 25, de 1979. , 

Em verdade, o projeto não se limita a remanejar claros de lotação, mas a 
criar Classes e Referências de vencimentos, o que, concretamente, determina-
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ria elevação de oito Referências na Categoria de Assistente Legislativo, a qual 
tem atualmente, na forma da Lei nv 6.323, de 1976, a seguinte estrutura retri
butiva: Classe A, de 26 a 30; Classe B, de 31 a 34; Classe C, de 35 a 41; e Clas
se Especial, de 42 a 43. Ora, criada a Classe D, nas Referências 42 a 48, e fixa
das para a Classe Especial a Referência de 49 a 51 - com redistribuição da 
lotação, como pretende o projeto - o efeito disso seria: 

a) incompatibilidade com o preceituado na Lei n• 6.323, de I 976; 
b) ""solução arbitrária -e incompatível com os princípios da Resolução n9 

-25, de 1979; 
c) estabelecimento de precedente negativo a ensejar reivindicações de 

outras Categorias- do Quadro de Pessoal do Senado. 
Estes, os aspectos que nos levam a opinar contrariamente ao projeto sob 

exame, mantendo, em todos os seus termos, o parecer anterior desta Comis-
são. ~--------

Antes de concluirmos, impõe-se-nos uma observação, que não podemos 
deixar de consignar, pelo que ela tem de cautelar, na preservação da ordem, 
da disciplina e da responsabilidade administrativa que a esta Comissão cum
pre preservar. É que, sem que saibamos a origem - mas consciente dos seus 
reais objetivos - fomos surpreendidos com a existência, no preselite proceS
sado, de pareceres preparados, como se representassem estudo de órgão téc
nico competente, autorizado pelos respectivos relatores. Estranhamos ainda 
mais, quando verificamos que um desses apócrifos pareceres tinha a emenda 
a autoria da Comissão Di"ietora, o que, obviamente, deveria corresponder ao 
nosso pronunciamento como Relator da matêria. Indagando sobre a origem 
dessas peças, incluídas levianamente no processado, verificamos que n·ão ti
nham sido elaboradas por Senador, nem pela Assessoria da Casa, único ór
gão capacitado, na forma regulamentar, para prestar tal modalidade de ser
viço. Referidos pareceres representavam, inclusive, pontos de vista contrários 
ao entendimento deste Órgão Diretor e da Comissão de Finanças da Casa, 
promovendo uma antecipação leviana e condenável que poderia, dado o regi
me de urgência em que se encontra o projeto, conduzir o Senado à tomada de 
decisão ern5nea e extremamente prejudicial a sua administração: Considere
se, no particular, que nessas hípoteses de regime de urgência, é comum os pa
receres serem dados em Plenâiio, embora preparados anteriormente por 
quem de direito. A presunção, portanto, à vista da sistemática vigente, pode
ria ter levado o Senado a uma situação vexatória, cuJOs -efeitos certamente 
não seriam totalmente passíveis de reparações, mesmo no caso de posterior 
desconstituição. 

Assinalamos, pois, essa falha grave que constatamos no processado, com 
o objetivo de alertar esta Comissão e o Senado, para a fiscalização que se im
põe, visando a impedir a repetiÇão de fato tão desagradável. 

Desta sorte, concluímos nosso pronunciamento; recomendando, mais 
uma vez, a rejeição do PLS n' 43, de 1978. 

Em 2 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente- Alexandre Cos
ta, Relator- Nilo Coelho- Dinarte Mariz- Gastão Müller- Jorge Kalu
me - Lourival Baptista. 

PARECERES N•s 1.235, 1.236 e 1.237, DE 1980 

Sobre o Projeto de {Lei da. Câmara n.o 46, de 1980, (n.o 
2. 574-B, de .1980, na !Câmara 1dos Deputados}, .-..ue "de
Cl";,ra de utilidade iPUblica, para. fins de d.esapropriação, 
apoes da IConqmnhia ;I'O!lltagrossemse de :relecmnunica
çoe.s ·-- CPI'.". 

l'ARE()ER N.0 ~.235, de l980 
IDa Comissão de !Constituição e .Justiça. 

Relaror: Senador Almir iPinto 
O Projeto que passamos a examinar, da Iniciativa do Senhor 

Presidente da República, autoriza o Poder Executivo a declarar 
de utilidade pública, para fins de desapropriação, as ações re
presentativas do capital social da Companhia Pontagrossense de 
Telecomunicações - CPT, pertencentes ao Município de Ponta 
Grossa, no Estado do Paraná. 

Os arts. 2. 0 e 3.0 do Projeto especificam o objetivo da medida 
e disciplinam o critério de preço a ser pago pela coisa desapro-
priada. · 

Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro das Comunica
ções, na qual se fundamentou a Presidência da República. para a 
iniciativa do Projeto, estão as razões que justificam o pe'dido de 
autorização: 

"Tenho a honra de submeter à elevada consideração de 
Vossa Excelência, para po.sterior encaminhamento ao 
Congresso Nacional, o anexo projeto de lei que declara 
de utilidade pública as a.ções _ordinárias com que a Pre
feitura Municipal de tPonta Grossa, Estado do Paraná, par
ticipa do capital da Companhia Ponta.grossense de Tele
eomunicações - CPT, para fins de desapropriação pela 
Telecomunicações Brasileiras S. A. - TELEBRAS para a 

sua subsidiária Telecomunicações do Paraná S.A. -
TELEPAR. 

A Companhia Po:htagrossense de Telecomunicações -
CPT, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Pa
raná, vem explorando o serviço de telefonia urbana na
quela cidade, em virtude de concessão outorgada pelo 
Poder Municipal, sob o regime da Carta Constitucional 
de 1946, que dava às Prefeitura.s o poder para explorar ou 
conceder os serviços· de telecomunicações de âmbito mu
nicipa1. 

Embora a Constituição de 1967 tenha outorgado à Ul:1lão 
o privilégio de explorar aqueles serviços eom exclusivida
de, a empresa, cuja concessão é por tempo indeterminado, 
continua a explorá-los, mer.cê do Decreto-lei n.0 1:6i2, de 13 
de fevereiro de 1967, o quaü, ao fixar as regras pelas quais 
a União assumiria a condição de Poder Concedente em 
todo o Pais, determinou fossem respeitadas as concessões 
em vigor. 
Essa concessionária tem a natureza jurídica de sociedade 
de economia mista municipal, e o serviço que opera tem 
pouco menos de 7. 000 (sete mil) terminais instalados. 
Suas ações ordinárias, com direito a voto à ASsembléia
Geral dos A.cionistas, não a:cançam o número de 30.000 
(trinta mil), enquanto que suas ações preferenciais, sem 
direito a voto naquelas assembléias, segundo o respectivo 
estatuto social, oontam"se em cerca de 60.000.000 (ses
senta milhões), em termos de capital autorizado. Das 
poucas açõe.s ordinárias, grande parte pertence ao Muni
cípio de Ponta Grossa, o qual detém: pelo controle acioná
rio, a preponderância na.s decisões da Assembléia-Geral 
e o poder de indicar os administradores e conselheiros. 

A ass1111:ção dos serviços telefônicos pela União, _decorente 
da politica federal fixada na Lei n.0 5. 792, de 11-9-72, vem 
se realizando, preferencialmente, através de negociações 
a.migávei..s entre .as empresas do Sistema TELEBRAS e as 
concessionária.s, cuja absorção se deseja. Só em casos em 
casos excepcionais, quando não se consegue chegar a um 
acordo é que se recorre ~ desaproprJação. 

No caso presente, não houve possibilidade de se obter do 
Exmo;-_Sr. Prefeito Municipal, concQ_rçlância para a assun
ção dos serviços telefónicos daquela cidade pela TELEPAR. 
Ante o exposto, encaminho a Vossa Excelência o processo 
relativo à desapropriação em tela, acompanhado de pro
jeto de lei a ser submetido ao Congresso Naeiona:. 

Renovo a Vos-sa Excelência meus protestos do mais pro
fundo respeito." 

Na· Câmara dos Deputados, o Projeto foi aprovado pelo Ple
nário, sem restrições, sob a inspiração dos Pareceres favoráveis de 
todos os órgãos Técnicos pelos quais tramitou. 

E agora, no Senado,-_-a matéria v: em a esta COmissão por for
ça do art. 100, 8, do nosso Regimento Interno, deslocando-se, em 
seguida, para a.s Comissões de Transporte.S, Comunicações e Obras 
Públicas e de Finanças. 

No âmbito desta comissão, nenhuma restrição a fazer ao 
Projeto, que se harmoniza com a Constituição, é jurídico e está 
vazado em boa técnica legislativa. 

Isto posto, opinamos por sua aprovação. 

PARECER DA COMISSAO 
A -Comissão apróva o parecer do Relator, Senador Alm.ir Pin

to, favorável ao projeto, por constitucional e jurídico, eom a se
guinte Emenda proposta pe:o Senador Franco Montoro: 

Emenda n.0 1-CCJ 

Dê-se ao art. 3.0 do Projeto a seguinte red~ão: 
"Art. 3.0 O j>reço a. ser ofertado será calculado pelo valor 
real das açõe~. 
Parágrafo único. Só após o efetivo pagamento do preço 
será autorizada a imissão de posse." 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Alayslo Cha
ves, Presidente em exercício - Almir Pinto, Relator. vencido 
quanto à Emenda - Aderbal Jurema. - Mutilo Badaró - Helví
dio Ntwes, vencido quanto à Emenda - Raimundo PaTente, ven
cido quanto à Emenda - Moacyr Dalla, vencido quanto à Emen
da - Franco Montoro - Bernardino Viana - Leite Chaves. 

PARECER N.0 1.236, de 1980 
Da Comissão de Transportes, <Jomunlcações e Obras (Públlcail 

Relator: Senador Passos ;Pôrto 
O .Projeto de Lei que vem ao exa~e deste Orgão Técnico au

toriza o Poder Executivo a declarar de utilidade pública, para fins 
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de desapropriação, as ações representátí'vas ~do capftal social da 
COmpanhia Pontagrossense de Telecomunicações - CPT (art. 1.0 ). 

As referidas ações pertencem ao Município de Ponta Grossa, 
Estado do Paraná, e a desapropriação pretendida será efetivada 
pela Telecomunicaçõ-es Brasileira S.A. - TELEBRAS, com re
cursos próprios em favor de sua controlada, a Te:ecomunlcações 
do Paraná S.A. - TELEPAR (art. 2.0). 

O valor patrimonial, de acordo com o art. 3.0, servirá de cri
tério para o cálculo do preço a ser ofertado, inclusive para !mis
são provisória na posse das açõe3 desapropriadas. 

A proposição é oriunda do Poder Executivo. É submetida ao 
COngresso Nacional, nos termos do art. 51 da constituição, acom-:
panhada de Exposição de Motivos em que o Ministro das Comun1:
caçõe.s põe em relevo os seguintes pontos: 

"1 - COm sede em Ponta Grossa, Paraná, a COmpanhia 
Pontagrossense de Telecomunicações_ explora o serviÇo de 
telefonia urbana, em virtude de concessão outorgada, pelo 
Governo municipaL 
2 - A concessão foi dada sob o regime da COnstituição de 
1946, a qua;l permitia. à.s Prefeituras a exp·oração ou a con
cessão de serviços de telecomunicações de âmbito muni-~ 
cipal. 

3 - COm o advento da Carta de 1967, tal privilégio, e em 
caráter de exclusividade, pa.ssou à União. Entretanto, pelo 
fato de a concessão da CPT ser por tempo indeterminado a 
exploração continua, mercê do Decreto-lei n.O 162 de '13 
de fevereiro,de 1967. Esse ate legU;lat!vo fixa as regras pela.s 
qua.is a União assumiria a condição de Poder Concedente 
em todo o País'; determina, porém, o respeito às concessões 
em vigor. 

4 - A Companhia Pontagrossense de Telecomunicações é 
sociedade de economia mista municipal, e o serviço que 
o!>:'ra. tem cerca de sete mil terminais insta:lados. Suas 
açoes ordinárias, com direito a voto à Assembléia Geral dos 
Acionistas não chegam a trlnta mil; todavia as ações pre
ferenciais, sem direito a voto nas aludidaS assembleias 
chegam a sessenta milhões, em termos de capital autor!_: 
zado. ----

5 - O Munlciplo de Ponta Grossa detém o controle acioná
rto. a preponderância nas decisões da Assembléia Gera.! e o 
poder de indicar os administradores e conselheiros. 
6 - A União, por- meio de negociações amigáveis realizadas 
pela. 'I'EúEBiRAIS, e em obediência à Lei n.O 5. 792, d.e 11 de 
setembro de 19<7!2, vem promovendo a assunção dos serviços 
telefônicos e. somente em casos excepcionais, recorre à 
desapropriação. 

7 - iNo caso em estudo, não foi passivei obter a concor
dância do Prefeito, no sentido de que os serviços telefônicos 
da CIPT fossem assumidos pela 'l1E!JEli'AlR. Tal impossi
bilidade conduz à solução por meio da desapropriação." 

. Na Cãlnara dos Deputados, o Projeto mereceu aprovação nas 
Comissões Técnicas e no Plenário. 

Efetivamente, à União compete, constitucionalmente, a pro
moção dos s·erviços de tel.eoomunicações. IA 'DEUEBRAS, atualmente, 
está capacitada a assumir o controle geral de tais serviços, no Pais, 
diretamente ou por intermédio das empresas sob seu controle. 

Jl. discordância ocasional de administradores deste ou daquele 
setor da enorme cadeia nacional do ramo, não deve constituir 
obstácp.lo. Por isso mesmo, a proposição em exame representa 
melo hábil, previste em lei. 

Opinamos, por isso mesmo, pela aprovação do presente Projeto 
de Lei .e 1pela rejeição da Emenda n.O 1-0CJ. 

Sala das COmissões, 27 de novembro de 100Q. - Vicente Vnolo, 
P/ em exercíc~o, Presidente - Passos Pôrto, Relator - AffonsO' 
Camargo - Alberto Silva - Orestes Quércia. 

PARECER N.0 1.237, D'E 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exame 
da Comissão de Finanças, Projeto de Lei que declara de. utilidade 
pública, para fins de desapropriação, ações da Companhia Ponta
grossense de Telecomunicações - CIPT. 

lA matéria é submetida à deliberação do Congresso Nacional, 
com fundamento no art. &1 da Constituição, acompanhada de Es:
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
que após propor a declaração de utilidade _pública das ações ordi
nárias com que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.- Paraná, 
participa do capital da Companhia Pontagrossense de Telecomu
nicac_ões. nara fins de desanronriacão nela Teleoomunicacõe~ .Br:a-

sileiras S.Â. - TBI.lEBRAS, para a sua subsidiária Telecomunicações 
do Paraná S. A. - 'DIDLEP AR, assim se expressa: 

"A Companhia iPontagrossense de Telecomurúcações -
OPT, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Pa
raná, vem explorando o serviço de telefonia urbana na
quela cidade, em virtude de concessão outorgada pelo Poder 
Municipal, sob o vegime da Carta Constitucional de 1964, 
que dava às Pl·efeituras o poder para explorar ou conceder 
os serviços de telecomunicações de âmbito municipal. 

3. Embora a Constituição de 1967 tenha outorgado à União 
o privilégio de explorar aqueles serviços com exclusividade, 
a empresa, cuja concessão é por tempo indeterminado, con
tinua a explorá-los, mercê do Decreto-lei n.0 162, de 13 de 
fevereiro de 19&7, o qual, ao fixar as regras pelas quais a 
União assumiria a condição de Poder OOncedente em todo o 
.Pais, determinou fossem respeitadas as concessões em vigor. 
4. Essa concessionária tem a natureza jurídica de .socie
dade de economia mista municipal, e o serviço que opera 
tem pouco menos de 7. úOO- (sete mil) terminais instalados. 
Suas ações ordinárias, com direito a voto à Assembléia 
Geral dos A.cionistas não alcançam o número de 30.000 
(trinta mil), enquanto que suas ações preferenciais, sem 
direito a voto naquelas ass-embléias, segundo o respectivo 
-estatuto soc_ial, contam-se em cerca de 60.000.0{10 (sessenta 
milhões), em termos de capital autorizado. Das poucas 
ações ordinárias, grande parte pertence ao Municip!o de 
Ponta Grossa o qual detém, pelo controle acionário, a pre
ponderância nas decisões da Assembléia Geral e o poder 
de indicar os administradores e conselheiros. 

5. A assunção dos serviços telefõnicos pela União, decor
rente da política federal fixac;la na Lei n.0 5. 700, de 1'1-9-72, 
vem se realizando, preferencialmente, através de negocia
ções amigá veis entre as empresas do Sistema TEJ:JE:BR.AS 
e as concessionárias, cuja absorção se deseja. Só em casos 
excepcionais, quando não se consegue chegar a um acordo 
é que se recorre à desapropriação. 

6~ No caso presente, não houve possibilidade de se obter 
do Es:mo. Sr. Prefeito Municipal concordância para a 
assunção dos serviços telefônicos daquela cidade pela 
'I'EfLEI'AlR." 

Objetiva o Projete obter a. necessária. autorização legis!a~iva 
para de_clarar de utili~ade pública, para fins de desapropriaçao, a.s 
ações repre·s·entativas- dO capital social da empresa municipal de 
telecomunicações. 

SOb o aspecto financeiro é de se ressaltar que a TELEBRAS 
utilizará seus recursos próprios em favor da 'TIEI.JEPAR, que é sua 
subsidiária. 

O preço a ser ofertado será calculado pelo valor patrimonial 
Ç.as ações. inclusive para !missão provisória na posse das ações de
sapropriadas, conforme prevê o art. 3.0 do Projeto . 

rA Es:pos!çáo de Motivos bem demonstra a ação da União Fe
deral que, após a constituição de 1967, detém o .privilégio de explo
rar serviços de Telecomunicações, com exclusivida:de. 

Ante as razões apresentadas, manifestamo-nos pela. aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara n.0 46, de 1980, e pela rejeição 
da Emenda n.0 1-0CJ'. 

ISala das COmissões, 2 de dezembro de 1980. - Cunha Lima 
Presidente - saldanha Derzi, Relator - Jorge Kalome - JM6 
Guiomard - Vicente Vuolo - Jutahy Magalhães - Martins Filho 
- Raimundo Parente - Lázaro Barboza. 

PARECERES N•s 1.238, 1.239 e 1.240, DE 1980 

Sobre o ProJeto de Lei da Câmara n. o 60, de 19~0 
(n.0 1. 996-C, de 1976, na. Casa de Origem){, que "deterpdna 
a aplicação da correção monetária nos dé itos oriundos de 
decisão judicial e dá outras p11"0vidências". 

PARECER N.O 1.238, DE 1980 

Da Comiss~o de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Projeto de Lei da Câmara n.0 6Q, de 1980, receb~u Emençlao 
nas doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Economia, 
Indústria e Comércio daquela Casa Legislativa, sendo que na pri
meira delas - a de Constituição e Justiça -. mereceu parecer 
contrário do Relator, Deputado José Bonifácio Neto. 

Apreciando, todavia, o Projeto na forma de sua redação final, 
verificamos que as Emendas aprimoraram-lhe o texto, que já era, 
aliás, indiscutivelmente útil quanto aos seus propósitos. 
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Assim, reconhecendo a validade do Projeto quanto ao mérito, 
e como inexistem óbices no aspecto jurídico-constitucional, nosso 
Pareeer é pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1980. - AlOLVsio Chaves, 
Presidente em exercício - Bernardino Viana, Relator - Almir 
Pinto - Nelson Carneiro, vencido quanto ao mérito - Helvídio 
Nunes, vencido quanto ao mérito-LázaroBarboza, venCidoquan
to ao mérito - Hugo Ramos - Aderbal Jurema - Moaeyr Dalla. 

PARECER N.0 1.239, DE 1980 

Da Comissão de Economia 

Relatcr: Senador Luiz Cavalcante 

É sübmetido ao exame desta Comissão de Economia o Projeto 
de Lei da Câmara. n.O 60, de 1980, que udetermina a aplicação -da 
ccrreç:ão monetária nos débitos_ oriundos de decisão judicial e dá 
outras providências". 

A proposição, examinada pela douta Comlssão de Constituição 
e Justiça, recebeu parecer pela aprovação quanto ao mérito e ine
xistência de óbices no aspecto jurídico:-constitucional. 

O-Projeto estabelece, em seu art. 1.0 e parágrafos, que inc!dirá 
a correção mo~:.etária sob qualquer débito resultante de decisão ju
di-cial, inclusi~;e sobre custas e honorários advoc~tícios. 

Em se tratando de execução de títülcs de dlvitla liquida e certa, 
a correção será calcula:l.a a partír do respzctivo venciniento e, nos 
tiemais casos, a cont_al' do ajrJzamentu da ação. 

Apesar da sütemãtica da corre~!lo monetár:i.a-Pi'opiciar a trans
ferência de renda e pressão altista nos t:.rec;oJS, esta Comissão de 
Eccnonlia nada ·tem a obstar Quanto aos propósitos do Projeto de 
Lei da Câmara n.O 60, de 1980. 

Entr~t::mto·, achamos desnecessário a inclusãO de honorários 
advoc.atícios para os efeitos da propo3h~5.o. pois .essa remuneração 
se.constitui em um pementual sobt'2 .o valor da causa, e esta es
tando submetida à correção monetiria, -e3se -percêntual incidirá 
sempre sobre valores corrigidos. 

Do exposto, somos pela. aprovaç§.o do Projeto de Lei dü Câmara 
n.0 80, de 1980, com a seguinte 

E"MENDA N.0 1-.CE 

Excluam-se do ·art'. 1.0 as palavras: "e honorários advoc3.ticios". 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - 'l"eotõnio Vilela, 

Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - Bernardino Viana -
Orestes Quérc~a - José Richa - Roberto Siiturniit!). -

PARECER N.o I. 240, DE l!ISO 

Da Comiss§.o. de Fin5,:aças 

Relatcr: Senador Jorge Ralume 

Sob exc.me o Projeto de Lei da Câmara, que de~ermina a apli
caçã'O da correção monetária_ nos débitos oriunctos de decisão ju
dicial e dá outrJ.s prov~dências. 

Objetiva a proposição estabelecer a. aplieaçã.o da corxeção mo
netária nos dé0itos uriundo.s de de-cisão judicial, inclusive sobre 
custas e honorãr:ios de advogado, dispondo que, nas execuGões de 
dívida líquid!J. e certa, a correção será Ca1cUlada a partir do res
pectivo vencimento. 

Determina ainda que, nos demais casos, o cálculo far-.se..:á a 
contar do ajuizamento da ação judich1l. · 

Prevê o art. 2.0 que o Poder Executivo re_gulamentará, no prazo 
de 60 (sessenta) diã.S, a forma de realização do cálculo da corre
ção monetária. 

Já o art. 3.0 do Projeto assegura a apl!cação imediata da Lei 
a todas as causas pendentes de julgamento. 

Tramitando na Câmara dos Deputados, manifestaram-se sobre 
o Projeto as Comissões de ConStituição e JuStiça, de Economia, In
dústria e Coméreio e de Finanças. No Plenário, a matéria obteve 
aprovação na sessão de 2 de outubro último. 

No Senado Federal, já opinaram favora:Ve1fuénte as Comissões 
de Constituição e Justiça e de Economia. 

Sob o aspecto financeiro que nos cabe analisar - entendemos 
ser o Projeto de grande alcance por estender as questões em juízo 
a aplicação da correção monetária. 

Na atual conjuntura inflacionária, a medida tem toda proce
dência e oportunidade, por atualizar valores que o decorrer do 
tempo desvaloriza consideravelmente. 

Com relação ã Emenda n.o 1-CE, entendemos que a expressão 
"e honorários de advogado" deve ser mantida_ no ~to para _evitar 
dúvidas de interpretação e discussões_ des:riece:ss_ária$. Assim~ rejei
tamos a Emenda n.0 1-CE. 

Ante as razões apt~llllH!il, ~· )/eli>. ~,ovaçlio do 
Projeto de Lei e pela rejeiçãa da ~'!renda n.• Í-CE. '· · 

Sala das Comissões, 2 de d$,_gfutii-o- çie HIS_ó. - (}ü.Diia,_ l..i:nJ$.~ 
Presidente - Jorge Kalume, Relator - JQ&é Guiomard - Vicente 
Vuolo - Martins Filho - Saldanha Derzi' - Rainuu~do Parel).te 
-Lázaro Barboza- Jutaby Magalhães~ 

PARECERES Nos 1.1Al ê 1.242, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 64, de 1980 (n.o 
2.888-B, de 1980, na origem) que "autoriza. a. ;,Jienação, sob 
forma de doação modal, a.o Estado do Pará, do imóvel que 
menciona, situado no Município de Ma-rabá, no Estado do 
Pará, e dá outras );lro"'rid.êncfas''. 

PAREOER N.0 l.J?dl, D'.& 198!1 

Da Oomlss!l:> de Agricultura 

Relator: Senador Passos Pôrto 
Pelo Projeto de Lei, que vem a<> eJ<ame de$ta C<nnis'são, o Irus

tltuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, é Í 
autorizado a promover a alienação, por doação modal, ao Estado 1 
do Pará, da área de 22.045,44 hectares, de propriedade da União. ·. 
Aludidas terras deverão ser desmembradas da Gleba Três Braços, j 
loca1tzada no Município de Marabá, e se destinam à tranS'ferência, j! 
!pelo E.s!t.ado donatário, a Romero Mariano de Almeida, José Niuton 
da Silveira. Lúcia Nely de Carvalho S~lveira •. Ad·air José Leonel, 
Diva conceição Fraga Leonel, Joaquim Orácio da Silva, Maurílio 4

1 José Machado,' José F'reltas Pi""" de Çampas e Francisco José de 
Camargo. ~ 

Os o~dadãos relaciOnados acima tiveram suas terras ocuPadas ·. 
com a implantação da Colônia Agropastoril Nova Esperança, lo
calizada no Município de Santana do Araguaia, que fc'i de.smem- ! 
brado de Conceição do Aro.guaia. _ jj 

A alienação tem caráter gratuito, e a dimenslio d.., áreii.s de 
cada lote deverá corresponder às áreas de p1·opriedade de cadft- uma 
das pessoas indicadas, e cujas terras foram ocupadas. ~ 

_-_A pr-oposição ressalva a competência do Senado F'edera.l, re- -~ 
hitivam·ente à transferência dos lotes que ultrapassarem o penni.s- _ 
slvo con.stltuclonal de três mil hectares. E a destinação diversa da 
ora prevista resultará na rf:versão do imóv-el, no todo ou _em parte, ,. 

ã. u~:a~âmara, a matéria fal aprovada pelos órgãos Técnicas ·-~! 
e pelo Plenário. 

O Projeto é oriundo do Poder Executivo. Foi submetido à con
sideração do Congresso Nac-l.onal, nos termos do art. 51 da Co:n3-
lltuição, acompanhado de Exposição de MOtivos em que o M!nlsj;ro 
da Agricultura informa o seguinte: i 

"A doação proposta, de vinte e dois mil e quarenta e cinco 
hectares e quarenta e quatro ares, .se destina à regulariza
ção fundiária, em favor dos ocupantes de terras públicas -'4 
da União, consideradas indispensáveis à segurança e ao .. l 
desenvolvimento nacionais. .9 
- O objetivo da medida é reparar erro cometido pelo J 
Estado do Pará, em 1971, através do Decreto Estadual n.O 1 
7. 681, criou a Colônia Agropa.storil Nova Esperança, loca
lizando-a em perímetro abrangente de imóv-eis qu.e, ante
riormente, de forma regular e cercada de todos os precei.~os 
legais, vendera aos interessados. 
__:.-Esse-~ equivoco gerou, assim, uma superposição de pro- ,J 
-priedades, pois foram titulados quase todos os lotes distri
buidos, aos novos adquirentes, sem ter sido cuidado o di
reito liquido e certo que amparava os primitivos proprie
tários. 
-·Tal situação levou os antigos propni..etários a requere
rem ao Estado dei Pará, a pennut.a por ·outras área.s, locali
zadas no Município _de Marabá. A proposta foi bem rece
bida, mas a transação deixou de consumar-oo, tendo em i 
vista o Decreto-lei n.O 1.473, de 13 de julho de 1976 fque \ 
altera o Decreto-lei n.0 1.164, de 1.0 de abril da 1971) 
haver incluído, entre os .bens da União, as terras devolutas 
situadas na faixa de cem .quilómetros ao lado das rodovias 
da Amazõnia. -
- Em v.irtude de tal proibição, os interessados represen
taram ao INCRA, objetivando a- efetivação da menciona
da permuta, tanrto mais quanto estavam ocupando as áreas 
requeridas. 
- O l'NCRA admitiu a posslb!lldade de regularização fun
diária, doode que observada a legislação vigente, inclusive 

~ a:!ê:!a t~~~:s~~~s:~h:e:r;:::r::ç~0::~ional ma- j.· 
nifestou-se pela solução da pendência, mediante a aliena.. j 
ção grat~ita, ao Estado do Pará, da área pretendida pelos 1 
postulantes desde que a transferência de domín!o se con- 1 
dicionasse ii. posterior tituiação em nome dos int~>~>~;>.é;l~, I 
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como solução definitiva do ~mpasse causado por culpa ex
clusiva do Poder Público/' 

Verifica-se, por conseguinte, que a providência legislativa 
ora em estudo objetiva prevenir Iit!gios comprometedores da paz 
social na Região Amazónica. Por outro lado, permitirá a explora
ção de vasta área da terras, com o alargamento da fronteira 
agrícola. 

Somos, pois, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Evelásio Vieira, 
Presidente- Passos Pôrto, Relator - José Lins - Jutahy Ma
galhães - Martins Filho - Leite Chaves. 

PARECER N.0 1.242, DE 1980 

Da Comissão de Finanças 
Relator: Senador Jorge Kalume 
A Proposi~ão em tela visa a eonferir autorização para a alie

nação de imóvel -pelo Instituto Nacional de COlonização e Reforma 
Agrária ao Estado do Pará. 

Tendo o Estado do Pará promovido, em 1971, '9. criação da CO
lônia Agropastoril Nova [Esperança, no Município de Santana do 
Araguaia, verificou-se, posteriormente, que a localização d-a re
ferida COlônia aleançara propriedades particulares. 

Oeorrendo superposição de propriedades, propuseram os pri
mitiYos titulare3 a permuta do bem imóvel por glema de idênticas 
dim·ensões no Município de Marabâ, 

Durante as negociações a cerca da área objeto da permuta 
adveio a expedição do Deereto-lei n.0 1.473, de 13 de julho de 1976, 
o qual passou a !neluir erutre os bens da União F'ederal, as terras 
devolutas localizadas a 100 quilómetros à margem das rodovias 
da Amazônia Legal. 

Diante de tal situação, anu.lu o INCRA em doar ao Estado do 
Pará uma área de 22 . .045,44 hectares, corespondente ao imóvel ile
gitimamente utilizado pelo Estado, oom o objetivo de solucionar a 
questão e eYitar eventuais tensões sociais. 

o Projeto ora analisado prevê a transferência, sob a forma 
de doação modal, condicionada à posterior t.ran.smtssão de glebas 
às pessoas físicas nominadas no art. 2.o 

O Projeto, ademais, atende ao preceito de que a transferên
cia de área superior a três mil hectares para o domínio privado 
sujeitar-se-á a prévia manifestação do senado Federal, face aos 
termos do art. 171 da constituição Federal. 

Por derradeiro, dispõe a p.ropo&tção a reversão do imóvel ao 
património da União, na hipótese de ser dada diversa destinação 
ao imóvel. 

Cabe registrar que sobre a conveniência da medida pronuncla
ra·m-se o Conselho de Segurança Nacional e o próprio Instituto 
Nacional de Colonização e Reform-a Agrár~ta. 

A providência sugerida não afronta as normas que d~scipli
nam a atfvidade financeira do Estado, nem compromete a gestão do 
patrimônio públioo. 

Face às razões expostas, somos pela aprovação do Projeto~ 
Sala das COmissões, 2 de dezembro de 1980. - Cunha Lima, 

Presidente - Jorge Kalume, Relator - Lázaro Ba.rboza - José 
Guiomard - Vicente Vuolo - Jutahy Magalhães - 1\la.rti.ns Filho 
- Raimundo Parente - Mendes Canale. 

PARECERES Nos 1.243, 1.244, 1.245 e 1.246, de 1980 

Sob1·e o Projeto de Lei do Senado n.0 32, de 1980, que 
'

1dispõe sobre preferência a :posseiros na alienação de ter
ras da União". 

PARECER N.0 1.243, DE 198U 

Da Com~ssão de Constituição e Justiça 
Relator: Sena:lor l\loacyr Dalla 
De autoria do Ilustre Senador Jutahy Magalhães, o Projeto sob 

exame dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de ter.ras 
da União. 

2. Na .Justificação, esClarece o ilustre Autor "visamos, assim, 
com o pre-sente pr.::Jjeto, a garanpr aos posseiros de terras perten
centes à União o dir_eito não só de preferência para a sua aqui
sição, como tam·bém; o da ind·enização de benfeitorias por eles 
produzidas em áreas que se a:liene·m a terceir-os". 

3. A matéria substantiva da P,roposição esta contlda em um 
artig"J, cujo "caput" garante aos posseiros a pr:eferência em caso 
de alienação, pela União. de terras que eles explorem oU em que 
residam, enquanto o parágrafo único prevê a exercício da prefe
rência media~ te permuta por outra de áre?. id-êntica em superfície 
ou valor, inà.enizadas as benfeitorias produzida:s. 

3. 1. Do ponto de vista jnridic-::J-constitucional, o Projeto en
contra sup.~rte no a•r·t. 171, "c.aput", da. Constituição, inexistindo, 
no caso, pnvatividade de competência para a iniciativa. 

3.2. Quafitõ ao mérito. o Pr~jeto se afigura oportuno e con-
veniente. · 

4. Não há com efeito, quem ignore a magnitude do problema 
social ligado à posse da terra, em nosso Pa;ís. E se, de um lado, 
humildes agricultores e defensores_ sinceros de sua causa lutam 
per soluções justas do problema, não faltam, por outro, pessoas 
e grupos interessados em tirar proveito da situação pa:ra acirrar 
os ânimos, expandir a discórdia a incrementar a luta de classes 
tendente à implantação do regime comuno-socialista. 

5. Nesse contexto, o Projeto significa contrtbuição jurídica 
va:liosa para a pacífica, satisfatória e justa solução ó.o problema 
dos posseiros em terras da União. 

6. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por cons
titucional, juridico e, no mérito (art. 100, item I, n.0 6, de Regi
mento Interno), oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões. 22 'de outubro de 1980. - Aloysid Chaves, 
Presidente - 1\-[oacyr Dalla, RelatoQr - Cunha Lima - Franco 
Montoro - Nelson Carneiro - Bernardino Viana - Almir Pinto 
- Aderbal Jurema. 

PA!'tECER N.0 1.244, DE 1980 

Da Comissão de Agricultura 
Relator: Senador Affonso Camargo 
Na: Justificação do presente Projeto de Lei, o ilustre Senador 

.Jutahy Magalhães afirma: ·~o homem é produto da terra e da 
terra ele sobrevive. Assisti-lo na exploração do solo é um dever 
do Gov·erno e a nossa Carta Magna o preceitua, pe!o at"t. 171. .. " 

São bem conhecidos os problemas que vêm enfrentando os 
posseiros que ~pioram as terras onde residem. A dificuldade para 
a obtenção do titulo da terra induz o posseiro à migração, inse
gurança, subemprego e desemprego. 

o posseiro qu.e trabalha em terras da União deve ter preferê~
cia (como prevê o presente Projet.o de Lei) em ser proprietáno 
de'la, pois é ele quem está tornando-a produtiva. 

E pois, o presente Projeto de Lei d·e grande alcance socia~ e 
promotor da Justiça Social e por isso opinamos pela sua aprovaçao. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980. - Evelásio Vieira, 
Presidente - Affonso Camargo, Relator - Passos Pôrto - Leite 
Ch&ves - JOSé Lins - Martins Filho. 

PARECER N.0 1.245, DE 1980 

Da Comis5ão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
i\ fixação do rurícola à terra onde vive e realiza esforço pro

dutivo constitui, mais que uma diretriz governamental, verdadeiro 
imperativo de justiça. social e da ordem ·económica em prol do de
senvolvimento .nacional. 

Todos conhec.emos o elenco e profundidade de malefi.cios re
·Sultantes das migrações internas, a pressão social que exercem nos 
grandes centros urbanos por decorrência da: extrema mobilidade 
do homem do campo. 

Esta problemática, sobremodo atual e de nitida tendência ao. 
agravamento diante das duras condições de sobrevivência que 
cercam nossas sofridas comunidades interioranas, desafia a aten

.. !}ão de 1;~ários setores governamentais e vem inspirando medidas 
de ordem legislativa, em ambas as Casas de Congresso Nae!onal. 

Nesse quadro de dificuldades avulta a questão c;a: regularização 
da posse e propriedade_ fundiária, mormente em terras públicas, 
que reclama sem tardança um posicionamento claro em favor dos 
que diuturna:-mente trabalham a terra e a ha~bitam. em situação 
de insegurança e. amiúde, sob ameaças de conflitOs e dis-putas 
pela ocupação le!iítima d'e seu quinhão. 

Ora, a iniciativa do nobre Senador Jutahy Magalhães repre
senta: contribuição válida e oportuna capaz de minorar e sanear o 
magno prob~ema, desde que instrunientallza a norma inser.ta no 
art. 171 da Constituição Federal, asseguxando ao posseiro, que 
~!ff~~ terras da União e nelas habite, preferência pa-ra aquisição 

Verdade que a providência carece de compulsivldade, eis que 
a Uni~o não fica obrigada a promover a alienEtÇão das terras 
ocupaaas, mas, em o fazendo, o direito de preferência. vtrá amparar 
os posseiros acaso existentes. 

Inegáveis, por conseguinte, os reais méritos e o a:Ito .:;1gnificado 
da proposição, que a recomendam à aprovação da Comissão e da 
Casa, razão por que nos pronunciamos favoravelm-ente ao Projeto 
de Lei em tela. 

Sala d~<s Comissões, 27 de novembro de 1980. - Helvídio Nunes, 
Preside-nte - Moacyr Dana, Relator - Raimundo Parente _ Le
noir Vargas - Aioysio Chaves - Jutahy Magalhães (Sem voto). 
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PARECER N.0 1.216, DE 1980 

Da Comissão de Financas 
Relator: Seuador Jorge Kalume . 

O Prcjcto a_ qUe nos propomos examinar, de autoria do senador 
Juta1~y Ma_galhaes, estabelece preferência para posseiros nos casos 
de ahensçao de terras da: União. ' 

Como Ier:tbra_ o autor na JustifiCaÇãO,--rião -se te.i:n conheci
mento de l~g1slaçao que estabeleça essa preferência; dessa forma, 
vem o proJeto preench~r uma lacuna, regulando a: matéria. 

. Do pvnto de vista estrito da Comissão __ de Finanças, nenhum 
mlpedimept~ exi~tc pJ..ra a aprovação do Projeto, uma vez que 0 
me~mo nao 1mphca em despesa alguma, est~belecendo mera pre
ferenc1a no caso de alienaçao de terras a posseiros, pela União. 

Desta forma so!nos pela apr-o..,~ação. registrando para~elamente 
nosso..s .~ongratulaçoes con_: o ilustre Senador Jutahy Magalhães 
pela Ideia de apresentar tao adequado Projeto. 

~ala das Comissões, 27 de novem.br:Õ- de 1980. --Cunha Lima, 
Presidente - J_orge Kalume, Relator- Lázaro Ba.rboza- Salda~ 
nh~ Derzi - VIcente Vuolo - José Guiomard - Martins Filho _ 
Ra1mundo Parente - Tancrcdo Neves. 

PARECERES Nos 1.247, 1.248 e 1.249, DE 1980 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n'il 16, de 1980 (n'il 51~B, 
de 1980-CD) que uaprova o Texto do Acordo sobre a Implementação 
do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido 
Acordo, bem como da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas 
Negociações Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, 
a 12 de abril de 1979". 

PARECER No i:247, DE 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Atendendo a preceito constitucional, o Senhor Presidente da República 

encaminha ao CongressO Nacional o Texto do Acordo sobre a Implemen
tação do artigo VIl do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acor
do, bem como da Lista de Concessões Tarifãrias Brasileiras, nas Negociações 
Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 
1979. 

O Senhor Ministro das Relações Exteriores, ao submeter à apreciação do 
Senhor Presidente da República o Texto do Acordo em pauta, recomenda 
.. sua aprovação ad referendum do Congresso Nacional, de cuja consideração 
e aprovação depende a implementação das concessões tarifãrias negociadas". 

Justificando _o interesse nacional da ratificação do-Texto, argumenta o 
Chanceler que .. houve por bem o Senhor Presidente da República aprovar re
comendações que, juntamente com os Senhores Ministros da Fazenda, da 
Agricultura, da Indústria e_do Comércio, e o Chefe da Secretaria de Planeja~ 
mento da Presidência da República, lhe foram submetidas a respeito dos re
sultados para o Brasil nas Negociações Comerciais Multilaterais, realizadas 
de 1973 a 1979 sob a égide do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras eCo
mércio (GATT). 

Em decorrência da referida aprovação, o Brasil tornou-se signatârio dos 
Acordos Multinacionais sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, Anti
dumping, Barreiras Técnicas ao Comércio, e o Acordo sobre o Comércio de 
Carnes, acordos estes que entraram em vigor no dia }9 de janeiro de 1980. 

Como o Código de Valoração Aduaneira e das Concessões Tarifárias, 
constituem matéria de Lei, foram negociadas em Genebra ad referendum do 
Congresso Nacional o que ora se objetiva regularizar. 

A fim de melhor instruir o presente Parecer desta Comissão de Relações 
Exteriores, infofniáiiios que o Código de valoração Aduaneira é parte do 
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio. 

Tal Código estipula normas para a aplicação dos dispositivos do GATT 
sobre Valoração aduaneira, com vistas a assegurar maior uniformidade em 
sua implementação, facultando-se ao importador o oferecimento de garan
tias, a critério das autoridades aduaneiras, entre outros itens. 

O Código em pãuta entra rã em vigor em 1 'ii de janeiio de 1981. 
Analisamos atentamente o Texto do Acordo em exame e verificamos ter 

sua redaçào os fundamentos consagrados pelo direito internacional, respeita
da a soberania de cada nação e o princípio de reciprocidade de tratamento. 

Caberá às doutas Comissões de Economia e IndlJ.stria e Comércio apre
ciar o mérito e a oPOrtunidade da medida. 

De nossa parte, nada hã que possa ser oposto ao ajuste, razão pela qual 
opinamos pela sua aprovação, na forma do Projeto de Decreto Legislativo n9 
16, de 1980. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1980. - Lomanto Júnior, Presiden
te, em exercício- Lenoir Vargas, Relator- Luiz Fernando Freire- Aloysio 
Chaves- Itamar Franco- José Richa- Paulo Brossard- Bernardino Via-
na. 

PARECER No 1.248, de 1980 
Da C omissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 

~submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo 
n9 16, de 1980, que uaprova o texto do Acordo sobre Implementação do Arti
go VII do Acord_o Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de 
Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem 
como da Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Comer
ciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 1979". 

Ao submeter à apreciação do Senhor Presidente da República o texto do 
Acordo Ora sob exame, o Senhor Ministro de Estado das Relações-Exteriores 
houve por bem antecipar um exame técnico pelo Ministério da Fazenda, cujo 
titular, Senhor Ernane Galvêas, também encaminha a Exposição de Motivos 
junto ao Senhor Saraiva Guerreiro. 

O Código de Valoração Aduaneira, segundo a Exposição de Motivos, 
"estipula regras para a aplicação dos dispositivos do GATT sobre valoração 
aduaneira", com vistas a assegurar maior uniformidade em sua implemen
tação, e possibilitar um sistema neutrO, uniforme e justo na determinação, 
para fins tributârios, do valor de mercadorias importadas. Para tanto estabe
lece uma graduação de critérios a serem adotados pelas autoridades alfande
gárias dos signatârios; sendo o primeiro e, cOnseqUentemente, a base do siste
ma, o valor da transação, ou seja, o preço efetivamente pago oti a ser pago 
pela mercadoria importada. Estipula também o Código a publicação da legis
lação nacional pertinente e a liberação da mercadoria importada objeto de 
litígio por motivo de divergências sobre a determinação do valor aduaneiro, 
facultando-se ao importador o oferecimento de garantia, a critério das autori
dades aduaneiras. 

O Código consigna, tambêm, entre outros, dispositivos de tratamento di
ferenciado, pelos quais se faculta aos países em desenvolvimento o prazo de 
cinco anos para o cumprimento dos compromissos nele contidos e de oito 
anos para a aplicação- do método computado e reconstruído, um dos critérios 
de valoração previstos. 

É parte integrante do Código um Protocolo contendo clâusulas especial
mente dirigidas aos países em desenvolvimento e que atendem, inclusive, às 
reivindicações apresentadas pelo Brasil no curso das negociações . 

Ainda quanto ao Código de Valoração Aduaneira, assim se expressam 
os Senhores Ministros: 

"Â vista do maior grau de uniformidade e de previsibilidade 
que o Acordo introduzirá nas prâticas de valoração de importações 
para fins tributários, dos ~enefícios que apresenta para o comércio 
exterior do Brasil, e do fato de estar favoravelmente dimensionado o 
grau das obrigações que a este caberiam, recomenda-se a adesão ao 
Código, nos termos do Protocolo jâ referido. Vale_ acrescentar que, 
se assim fizer, não só o Brasil terá ciência de como estão sendo valo
rad3S -sUiS exportações, mas também terâ o direito de exigir o cum
primento das normas de valoração e influir nas alterações que futu
ramente possam vir à ser inseridos no Código com vistas ao seu 
aprimoramento. 

O Código entrarã em vigor em }9 de janeiro de 1981." 

Quanto ao dispositivo que trata das Negociações Tarifárias, 
verifica-se que, diferentemente dos países desenvolvidos, onde adotam a fór
mula aut_omâtica para corte generalizado de suas tarifas. e negociam, ã partir 
da fórmula, exceções ou cortes tarifários mais profundos, os países em desen
volvimento, dentre os quais o Brasil, negociaram cortes tarifários, produto a 
produto, por meios de listas de pedidos e de ofertas de concessões trocados 
com seus principais parceiros comerciais. 

O Brasil dirigiu listas de pedidos à quase totalidade dos países desenvol
vidos e recebeu um grande número de listas de pedidos. 

As concessões tarifárias brasileiras resumiram-se a dezessete produtos, 
como Queijo tipo Edan, Queijo Ementhal, Sêmen de animal reprodutor, No
zes com casca, Gelatina própria para indústria farmacêutica, Película de poli
vinil butiral, para vidros de segurança, Papel carvão, Papel parafinado, Fil
tros purificadores pesando até 5.000 kg etc. 

Constituindo-se, como se verifica nos seus artigos, em importantes dis
positivos ao bom desempenho comercial brasileiro, cujo desenvolvimento é 
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fator preponderante, e que não sejam aviltados os preços dos produtos expor
táveis, entendemos nada haver quanto ao aspecto econômico que contrarie. os 
interesses nacionais, e assim, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 16, de 1980. 

Sala das Comissões, 20 de novembro de 1980.- Teotônio Vile;a, Presi
dente.- Be1nardino Viana, Relator.- Lenoir Vargas- José Lins ~Vicente 
Vuoio -José Richa. 

PARECER N• 1.249, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relawr: Senador Saldanha úerzi 

O ExcelentíssimO Senhor Presidente rla República submete a deliberação 
do Congresso Nacional, nos termos do disposto no artigo 44, inciso 1, da 
Constituição Federal, os textos do Acordo sobre a Implementação do Artigo 
VH do Acordo Geral sobre Tarifa:-: Aduaneiras e Comércio (Código de Valo
ração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem como da 
Lista de C~ncessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Comerciais Multi
laterais, ~odos cor..Cluídos em Gem .. bre., a 12 de abril de 1979. 

A Exposição de Moti\oOS dos Senhores Ministios de Estado das Relações 
Exteriores e da Fazenda destaca: 

''Vossa Excelência houve por bem aprovar recom.:::nc;.ações que, 
juntamente com os Senhores Ministros da Fazenda, da Agricultura, 
da Jndústria e do Coml.:rcio, e o Chefe da Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República, pela Exposição de Motivos 
MRE/DPC/274/830/ (030), de 18 de dezembro último, tivemos a 
honra d~ submeter-lh~ fObre os resultados para o Brasil das Nego
ciações Comerciais Multilaterais, realizadas de 1973 a 1979 s..:>b a é
gide do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 
(GATT). Em decorrência da referida aprovação de Vossa Excelên
cia, o Brasil tornou-se, em 28 de dezembro último, em Genebra, sig
natãrio dcs seguintes Acordos Multilaterais: o __ Acordo sobre subsí
dios e Medidas Compensatórias, o novo Acordo Anti-Dumping, o 
Acordo sabor.! .Barreiras 'fêcnicas ao Comêrc:o, e o Acordo sobre o 
Comêrcio d~ Carnes, acordos estes que entraram em vigor no dia ]P 

de janeiro de 1980. -

2. CornO antecipado na referida Exposição de Motivos con
jup.ta de 18 de dezembro último~ julgamos que, por constitui~em ma
téria em lei, owiOs dois resultados das Negociações Comerciais Multi
late rui;; dependem, no que do"z respeito à sua implementação pelo Bra
sil, de consideração pelt.l CongressO Nacional: é o caso do Código de 
Valoraçao Aduaneira, e das conce.;sões tarifiitias, negociadas em Ge
nebra "ad refe, .. endum" do Congresso Nacional. 

3.' Vossa Excelência encontrará a seguir uma descrição sucin
ta dos resultados das Negociações ComerciaiS Multilaterais nestas 
du&s âreas, ~eguida de recomenda,·ões quanto a suo aprovação pelo 
Brasil. 

(I~ Código de VG!oraçãc Aduaneira (!.._cord_.:.t sobre a Imple
mentação do Artigo VH do Acotdo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 
e Comércio). · --

A.. O CódigO estipula regras para aplicação dos dispositivos 
do C ATT sobre valoração ..;,daaneira, com vistã.s a assegurar maior 
uni:o ... midade em sua imPiementaçào, e possibilitar um sistema neu
tro, uniforme e justo na determinz.;ão,_para fins tributários, do va
lor de mercadorias importadas. P2.ra t mto estP..belece um_a gra~ 
duação de critérios a serem adotaaos pelas autoridades alfande
gárias d..ls signatário~;, sendo o primeiro e, conseqUentemente, a 
base ào .:Jstema, o va!Dr da transação, ou seja, o preço efetivamente 
pago ou a ser pago pela mercadoria importada Estipula também o 
Código a publicação da legislação nacional pertinente e a liberação 
da merCadoria irriportada objeto de litígio por motivo de divergên
C::as sobre a determinação do valor aduane.irC', facul~ando-se ao im
portador o oferecimento de g:uantia, a critêrio das autoridades 
'!duaneiras. Um Comitê de sigm:.târios supervisionãrã o cumpri
mento dat; obrigações acordadas. 

S. O Código contém ainda dispo~iNvos de tratamento diferen
ciado, pelos qua!: s~ faculta aos países em desenvolvimento 0 prazo 
de cinco a nus para o cumpdmcmto dos compromis:;os nele contidos 
e de oito anos para a aplicação do método computado ou recons
truído, um dos critérios da valoração previstos. 

6. Integra o Código um Protocolo contend0 clá.!.!sulas espe
cialmente dirigidas aos países em desenvolvimento e q11e atendem, 
inclusive, às reivindicações apresentadas peJo 8rasil r.o curso das 
negociações. 

7. À vista do maior grau de uniformidade e de previsibilidade 
que o Acordo introduzi rã nas prâticas de valoração de importações 
para fins tributários, dos benefícios que apresenta para o comércio 
exterior do Brasil, e do fato de estar favoravelmente dimensionado o 
grau das obrigações que a este caberiam, recomenda-s: a adesão ao 
Código, nos territos do Protocolo jâ referido. Vale acrescentar que, 
se assim rizer, não só o Brasil terá ciência de como estão sendo valo
radas suas exportações, mas também terá o direito de e-xigir o cum
primento das normas de valoração e influir na~,. alterações que futu
ramente possam vir a ser inseridas no Código com vistas ao seu 
aprimoramento. 

8. O Código entrará em vigor em ]P de janeiro de 1981. 

9. {II) Negociacõe,r Tari.{árias 
Diferentemente dos países desenvolvidos, que adotaram uma 

fórmula automática para corte generalizado de suos tarifas, e negocia-
4ram, a partir da fórmula, exceções ou cortes tarifários mais profun
dos. os países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil, nego· 
ciaram cortes tarifãrios produto a produto, por me-io de listas de pe
did~s e de <?fertas de concessões trocadas com seus 1'rincipais parcei
ros comerciais. 

10. O Brasil dirigiu listas de pedidos à quase totalidade dos 
países desenvolvidos e recebeu um grande número de listas de pedi
dos. O grau de atendimento desses pedidos, tantos. os brasileiros, 
quanto os dirigidos ao Brasil, foi substancialmente m~;;:nor do que a 
amplitude dos pedidos originais. O Brasil obteve, contudo, em de
corrência do próprio processo n_egociador do GA TI, t...eneficios in
diretos de duas naturezas: concessões em produtos que não merece
ram nosso interesse prioritário~ e que não forain- objeto de pedidos 
brasileiros, mas que foram não obstante, objeto de concessões fei
tas pelos países desenvolvidos em decorrência da s.plicação da fór
mula ou de pedidos recebidos de outros países; e o fato de os países 
desenvolvidos terem efetuado cortes de alfquotas para a maior parte 
de sua tarifa, atingindo produtos atualmente não exportados pelo 
Brasil. mas que poderão vir a ser exportados futuramente. Os prin
cipais países desenvolvidos já deram início à implementação de suas 
concessões tarifárias. 

11. As concessões tarifárias brasileiras, por sua vez, 
resumiram-se a dezessete produtos. Além de perfazerem uma quan
tidade de produtos muito inferior à de pedidos recebidos, estas con
cessões nem sempre implicam em redução de alíquota em vigor, 
consistindo, por v..::zes, em compromissos de tão-somentf': consolidar 
o nível tarifáriO vigente." 

Na Câma'ra dos Deputados, a rriatéria foi aprovada, âepois de ser apre
ciada pelas Comissões de Relações Exteriores, de Constituição de Justiça e de 
Econorriia. Indústriá. c Comêrcio. 

A Comissio d~ Relações Exteriores do Senado Federal também opinou 
pela aprovação do presente Projeto. 

Examinandq o texto do Acordo, ve_rifica-se q1:1e ele atende aos princípios 
consagrados pelo Direito Internacional, no que respeitam à soberania de 
cada nação signatária, aColhendo, ademais a reciprocidade de tratamento. 

O Código de Valoração Aduaneira integra o Acordo, fixando normas re
lativas à aplicabilidade dos dispositivos doCA TT, objetin.ndo m:;.ior unifor~ 
midade em sua implementação. Esse Código tem sua entrada ~m vigur previs
ta para 19 de janeiro de 1981. 

o- Acordo sob exame resultou de negociações Com~rdais Multilaterais, 
das quais participaram Autoridades Brasileiras encarregaC:2::; cia Política Ex
t~rna do País. 

Foi eStabelecido sistema uniforme e justo de determ~nação, para fins tri
butários, do valor da'i m__ercadorias. 

No âmbito da competência regimentai desta Comissão de Finanças, 
nada temos a opor ao Acordo em tela. 

À vista do exposto. m3.nifestamo-nos pela aprovação do presentt: Projeto 
de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. -·Cmtha Lima, Presidente 
-Saldanha Derzi, Relator -José Guiomard- Vicente Vuolo -Jorge Kalu
me - Martins Filho - Jutahy Magalhães ··- Raimundo Parente - Lázaro 
Bãrboza. 
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PARECERES N's 1.250 e 1.251, DE 1980 

PARECER N.o l. 250, DE 1980 

Da Coniissão de Finanças. Sob.re _o Ofício ~'S" - n.o 
42 de 1980 (n.0 57J/80 - na. origem), do Senhor Gover
nador do F--:õtafl.o df> Ceará, soUcitando a.utorização de Se
nado Federal para contratar emrtréstimo externo, no valor 
de US$ 30,0 milhões de dólares, destinado a financiar o 
II Plano de Metas Governamentais - II PLJ!MEG. 79/83. 

Relator: Senador Raimundo Parent~ 

Na forma do disposto no art. 42, Item IV da Constituição o 
Benhor Governador do Estado do ceará solicitá ao senado Federal 
a necessária autorização para: que possa aqU·ele Estado contrata; 
uma operação de _ e~mpréstimo ext-erno no _ vMor de ........... . 
US$ 30,~00,000.00 ctrinta milhões de clólares norte-americanos), 
com. a fmalidade de executar programas para o seu desenvolvi
mento s6cio-econômico. 

2. O Ofíc~o do Senhor oOvern~dor esclãrece que 110S progra
mas a serem lmplementados com os referidos recursos .são consi
dera:<!_os da mais alta prioridade para o Estado e visam à conso
ltdaçao dos objetlvos e metas estabelecidos no II Plano de Metas 
Governamentl>i.> -II Pl.AMEG - ~9/83". 

3. Para umn melhora apreciação d:o presente p""eito, 0 Che!e 
do Exe~utivo do Est.ado do Ceará encaminha o detalhamento da 
aplicaçao dos recursos pretendiC.os a saber: 

a) P0ograma ·de Apoio t Produção Vegetal, Animal, Pesquis>e 
3Xtensao Rt."'"!al; 

b) Programa de Desenvolvimento Industrial; 
c) Impl-ementação do Programa de Mineração; 
d) Implantação de Disuttos Industriais no Interior ctO Es· 

ta d-o; 

e) Progr9.llla de Infra-estrutura económica, compreendendo: 
e.1 -obras públic"'l; 
e.2 - sistema de comunicação; 
e.3- eletrificação rural; 
e. 4 - construção de s.çude.:; e p.:riuração d.e· poços; 
f) Programa de Infra-estrutura Social, inc:uindo: 
f.1 --educação; 
f. 2 - saúde e nutrição; 
f. Z - assistência e promoção social. 
4. Pa-ra: atender as disposições d'o Regimento In~erno e da le

gislação pertinente, foram ancx.J.d.os- ao pr-ocessado )3 · sr::gü.intes 
documentos: 

a) cópia da Lei n.c 10.443, <le JS de nov~tnbro de 1980, uutori
zan.Co o Estado a contratar uma operação de cr~dito exteJ:"no até 
o valor de US$ 100,0 milhões; 

b) Aviso n.0 1.042, de 19 de no"'íembro de 19-80, da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, reconhecendo o 
caráter priDritá.rio da: operação bem como a capacidade de _paga

. mento d-o ·Estado; 
c) Exposição de Motivos __ n.0 239, d.e .~5 de novembro de 1980, 

do Senhor Ministro de Estado. da Fazer.Ló'a, favorálvel .. enviada ao 
Senhor .Presidente da República, propondo o sau ~ncaminhar.ne.nto 
ao Senado Federal, para: os fins do art. · 42, item IV, da Consti
tuição; 

ci) Ofício (FllKE - OREDEJ n.o 80/207, de 24 ele novembro 
de 19.30, do Departamento de Flscalização e Registro de Cápitais 
Eatrangeiro:S do Banco C~IDtral, cred-enciando a operação em pa.utu., 
c-onfonne atribuições· conf-eridas pelo Dec. n.0 6'5,071, de 27-8-69 
c pe~o Dec. n.0 84.128, 29-1C-79. 

5. O exame õas condiç.õe3 crcdit.:.cis.s da. operação será efe
tuudo pelo Ministério da Fazenda,· em articulação- com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , inci,.::;o II do Dec. n.0 74.157, 
de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a r·eSpectivfl.. mi
nuta de contrato com o grupo financiJldor. 

6_. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno (art. 403, alíneas a, b e c). AsSsim na forma do art. 108, 
item VI, da nossa lei interna, opinamos favoravelmente à solici
tação, 11os t-ermos do seguinte 

PROJETO DE; RESOLUÇAO N.0 168, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado ·do Ceará a realizar 
operação ·de empréstimo externo, no valor de ............ . 
US$ 30,000,600.00 (trinta milhões de dólares norte-ameri
canos) para aplicação no II Plano de Metas Governa
mentais. · 

O·.Senado ·FedeJ"a.l resolve: 

. .Art. 1,0 É o Governo do Estado do ceará autorizado a rea
Jjzar, com a garantia da Uli.ião, uma operação- de empréstimo ex-

terno no valor de US$ 30,&00,000.00 ctrint~ milhões de dólares 
·norte-americano;:;)" ato: o equivalente e.m. outras mo-c:ias, de princ!
pzl, junto a. g"L"upo fina.nciaào.r a s~:- indicado snb a orienta.gãc 
do 1\,!"inistério da F3.Zend·a ·e-do Banco Central do Brasil, deEti.nadn 
a financiar os Programa-; do II Plano de Metas Gover~amen~.ais 
-II PLAMEG. 

Art. 2.0 A operação realizar-se-á- nos ·termos aprovados r elo 
Poder Executivo Federal, inchr.si-re o exa-me das condiçõe~ c.redttí
cias da operação a ser efetuada pelo ~llnistério da Fazenda, em ar
~icu' ação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1.o 
lteru II. do Decreto n.0 74.157, de 6 doe junho de 1974 Dbedecidas 
'ls _d.ema:is e;cigêncü~.s dos. órv,ãos pncarregad'os da êxecução da 
polJtiC:a economico-fmance1ra do Governo Federal e ainda o dis
po.sto 2}-a Lei ~tad~a~ n.0 10.443, ~e_ 13 de novembio de 19so. 

_Art. 3.0 Esta ResoluçãiJ entra em vigo.L' na data de sua publi-
caç.ao... - - -

Sala: das Comissões, 2 de- dezembra de 1980. -- CWlh:l Lima, 
P~·;sidente --Raimundo "Parente, Relfltor - Tancredo Neves -
Lazaro Bar.boza .._.Saldanha J)erzi- Jorge .Kaíume- José Guio
'"n:i.rd - V1cente Vuolo - Jutahy Magal!1ães. 

PARECEU N.0 1.251, DE 080 

D8!. ComiSsão de Cv.nstituição e Justi'}a.- Sobre o Pro
jeto de Re:::o!ução n.O 16S, :le 1980, e...._ Cvmissão de Finan
Çf'Ci~ que uautoriza o Gove~·no do Estado do Ceará a rea-
lizar operação- de emjli'estimo externo no valor de ....... . 
US$ &0,\JOO,OOO.OO (trinta milhões de nólares norte-ame
ricanos) para apHcaqão no II Plano de 1Hetas Governa
mentais". 

Rela.tcl': Senador Almir Pinte 

A Comi~ão d_e Finança.~, nos termos rea1mentaiS4 a:presentou 
o pres,ente Projeto de :ae;;o:nção, que, na. forma do art. 1.0, au
t-oriza o Governo do Estado do ceará a reaJizar, com a garantia 
da União, uma operação de empréstimo extPrno no va:lor de 
US$ 30.0üC,OOO.OO (tr~nta. milhêes _çle_ dólares norte:-at:nericanos) ou 
o equivalc!"lte em outras moedas, -de principal, j;.mto a grupo fi
nanrladcr a ser incHcado sob a orientação do Ministério da Fa
zend:t e 6o Banco Cenkal do Bra~il, destina.do r. finandar os Pro
gramas do II P1:~.no de Metas Governamtntais- II PLAMEG. 

2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 2.o do 
refel'ido proj-eto. "I·ealizar-se-á ncs termos ap1·ovados pe1o Poder 
Exect.ltivo Federal, h1clusive (lo exame das conc.~.ições creditícias da 
operação ·a ser efetuado pi:' lo Ministéric• fl.a Fazend>e, em &..rticulação 
com o Banco Central U.o Brasil, no.s tt::rmo.s. do art. 1.0 item II do 
nscreto r .. 0 74.157, çle 6 àe junlto de 1974, ob-edecidaS as der! ... ais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econô
mico-financeira do Governo FederaL e. ainda., o disposto na Lei 
E>ta:dual n.0 10.443, de 13 de novembro de 1980". 

3. O mérito do pedido já foi ampla e detidamente examinado 
pela. COmissão de Finanças, que concluiu pela corces.sã.o da me
Clda pleiteEtda: nns termo2 do prE>sente Projeto do R!."so~ução-. 

4. Nada há que po.ssa S·er arg;iido ('ontrp a proposição no que 
co~pete a esta: O-omissão e:xitminar, e está corretamente formu
lada sob os ângulos constitucionais e jurídicos. razão pela qual, 
r:ntendemos pos.!:la ter tramitação norn;.al. 

~ala das Comissões, 3 d-e dezembro- de 1.:?80. - Aloysio Chd.\res 
Presldente !m exercício -:- Al!l1.ir Pinto, Relator - Lenoir- Varr.a~ 
- Bernardino Viaaa. - Helvuho 1-:runes - R.aimw~o Pa.reit~.e _ 
M~acyr Dalla. -- l\\ll!lr:Ho Eadar5 -- U.zar-o F~arbczo.:.. 

PARECEI{ES Nos 1.252, 1.253 e 1.254, u,;: 1980 
PARECER N.0 1.252, DE 19ee 

Da. Comissão de- -F.eonomia .. Sob!"""" ~ lt'lfPft ... ')~m n,o 269, 
dfo 1988- (D.0 !ro2, de 1:980 .• na.--Or!gem) d.o S.P.!Jb')r Presidente 
da. \República, su!ltnetendo à. .a.provr>.~io do Senado Fe
deral proposta pará. que seja. .t~utori'lad~ ~- Prefeitura Mu
nicip•al 'l!e Várzea Gra.nüe (Y.'r) a. :~eva-r em . . . . • ... 
Cr$ 98.927 ,84~,39 (noventa c-. oifo milhões, tt(•vooentos e 
vinte e sete mil, .oitocentos e quarenta e trCs cruzeiros e 
trinta e nove centavos) o m(•ntante a~ S\L-" divida. con
solid .. da.. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Nos termos do artigo 42, ~teill V1I, da con.,.~i.u.íç:ão, o &:J..&l·.o:-

1Presidente da República encaminha:: ao t:xr~mt· do E.-enado Fcd;. • 
pl-eito da Prefeitura Municípal de Várzea. C:ra.n.de (!Nf~-... 4.~ < ,.;
jetiva contratar, junto à. Caixa Económica 1i'etleral. est.a na qra
lidade de agente financeiro do Banco Nacivna;l da H .... it!!.t~.y~; ... 
seguinte operação de crédito; 

"caracteristic.a da úlJet""a.çã.<i>: 
A - Valor: Cr$ 98.927. 843,4~ 
(corr_esponcfente a 230. '708~59 tJi.PC a:e ~- ~- 42~~~ ..... em out:...:. 
bro/7g); 
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B- Prazos: 
1 - de carência: 2 .(dois) anos; 
2 - de amortização: 2~ (vlnte) anos: 
C- Encargos: 
1 -juros: 3% a. a. (2% a:. a. para o BNH e 1% para 
o agente financeiro); 
2 - eorreção monetária: de acordo com o Plano de Cor
reção Monetária (PCM:) ; 

3-- Taxa de Serviços: 1% sobre o valor do empréstimo; 
4 - Taxa de- Administração: 1% sobre o valor do em
préstimo; 
D - Garantias: vinculação de cotas do Fundo de Pa:rtici
pação dos Municípios (FPM) até o limite de 34.600 UPC e 
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (IOM) para 
o 'restante; 
E - Destinação dos recursos: implantação do Projeto 
CURA II (Comunidade Urbana. para Recuperação Acele
rada) nas áreas de Cristo Rei e Vila Fragelll." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por -ent-endê-lo té_cnica e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na: execução or
çamentária dos próximos exercícios. 

No- mérito, o empreendimento se enquadra no Plano Nacional 
de Desenvolvimento, no tocante ao reaparelhamento das médias 
e pequenas cidades, atra:vés da dotação de uma infra-estrutura ·so
cial .capaz· de incorporar melhor as camadas de baixa renda. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 

PBJOJEI'O DE RESOLUÇãO N." 169, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal 1de Várzea Grande 

(MT) a elevar em Cr$ 9&.927 .843,39 (noventa e oiro mi
lhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta 
e· três cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de 
sua dívida conso!idadà. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 1: a Prefeitu·ra Municipal de Várze" Grande ('MT), 

nos termos do att. 2.0 da Resolução n.0 93, de ll cfe outubro de 
1976 do Senado Federal, auto-rizada a eleYar em ............. . 
Cr$ '98. 927.843,39 (noventa e oito milhões, novecentos e vinte e 
sete mil, oitocentos e quarenta e três cruzeiros e trinta e nove 
centavos)_ o montante de sua dh:ida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de Igual valor, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de agente financei·ro do 
Banco Na-clonai da H:>)litação. destinado à implantação do Projeto 
CUiRA II nas áreas de Cristo Rei e Vila Fragelll, naquele Muni
cípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor lia data de sua pu
b!lcação. 

Sa:la ~as Comissões, 27 de novembro de 1980. - Teotónio Vi
lela Presidente - Vicente Vuolo, Relator - Tancredo Neves -
Ber~dino Viana- Orestes Quércia- Lenoir Vargas. 

PARECER N.O 1.253, DE 1980 
Da C<>missão de Constituição e .Justiça. Sobre o Pro

jeto de Resolução n.0 169, de 1980, da ComiSSão de Eco
nomia., que "autoriza_ a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grànde (MT) a elevar em Cr$ 98.927, 843,39 (noventa e 
oito milhões, novecentos e vinte e sete :nlil, oitocentos e 
quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centavos) o mon
tante de sua. dívida consolidada". 

Relator: :Senador Berna.rdino Viana 
o presente Projeto de Re.solução, da Comissão ele Economia 

dO Senado Federa1
1 

como conclusão de seu parecer sobre :<t Men
sagem n.0 /80, autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande 
(MT) a contratar empréstimo no valoo: de Cr$ 98.927.843·,39 (no
venta e oito milhões, no\"'ecentos e vinte e sete mil, oitocentos e 
quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centavos-) destinado a 
financiar a Implantação do Projeto OUIRIA II, naquele MUnicípio. 

o pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando;>, por 
conseguinte, a não obSel'!Vância dos limites fixados no ru-tigo 2.0 

da Reso!ução n.o 62, de 1975, também do Senado Federal. 
No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 

pleito •iável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elB.iborada 
consoa:nte as pr-escrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 

. merec-endo, por issO, o nosso encaminhamento favorável, no que 

tange aos aspectos de cnnstitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

Sala das ComiSSÕes, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício --Bernardino Viana, Relator - Moacyr 
Dalla - Aderbal Jurema - Lenoir Vargas i- Murilo Badaró -
Aimir Pinto- Raimundo Parente- Leite Chaves- Hugo :Ramos .. 

PARECER N.0 1.254, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Sob exame, Pr.ojeto de Resolução da Comissão de Economia 
dú Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande <MTJ a contratar empréstimo no valor de ............. . 
Cr$ 98.927.843,39 (noventa e alto milbões novecentos e vinte e 
sete mil, oitocentos e quarenta e três crUzeiros e trinta e nove 
centavos) destinado a financiar a implantação do Projeto CURA. 
II, naquele 1Município. 

•A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se ravora
Yelmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucfonaU
dade, jur!dicidade e técnica Jeglslatlv!t. 

. No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas ope
~~~~~ã6~s do BNH e_ é de grande re~evància para o município em 

Ante o exposto, somos pela aprovação cto Projeto. 
\Sala das Comissões, 2 ele dezembro de 1980. - Orestes Quércia, 

Presidente em exercício - Benedito Canelas, Relator - Jutahy 
Magalhães~ A1mir Pinto - Lenoir Vargas- Murilo Bada.ró -
Amaral Furlan - José Sarney - Raimundo Parente. 

PARECERES N•s 1.255, 1.256 e 1.257, DE 1980 

PARECER N• 1.255, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem nO? 285, de 1980 
(n<:' 518/80 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itapetin
ga- BA, a elevar, em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, 
quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e 
setenta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada lnter~ 
na. 

Relator: Senador José Lins 

O Senhor Presidente da República encaminha, ao exame do Senado Fe~ 
deraf (art. 42, item VI, da Constituição), propo-sta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Itapetinga - BA, autorizada a elevar em 
Cr$ 92.583.279:,79 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 
duzentos e sententa e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo jun
to dO Banco do Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A.- DESENBAN
CO, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
destinado à realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Progra
ma CURA, naquele MunicípiO, com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 92.583.279,79 
(correspondente a !69.367,92 UPC de Cr$ 546,64, em abril/80; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 13 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 4% a.a.; 
2- correção monetária: idêntica à das ORTN; 
3 - taxas de administração: I%; 
4 - taxa de acompanhamento técnico: 1 %; 

D -Garantia: vinculação de cotas do ICM; 

E- Destinação dos recursos: realização de obras de infra~estrutura 
urbana, através do Programa Comunidade Urbana para Recupe
ração Acelerada- CURA." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame é viável económica e financeiramente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n9 355, de 12 de maio de 1980, autorizadora da operação. 
b) Exposição de Motivos (EM n• 263/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal; e 
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c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operações 
com Títulos e Valores MobitiâriQS, favorâvel ao pleito. 

4. Trata-se de operação extra/imite a que, por força das disposições 
contidas no art. 29 das Resolução n'? 93, de 1976, não se aplicam os limites
(itens I, II e III)- fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, ambas do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 170, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura de ltapetinga - BA, a elevar em 
Cr$ 92.583~279, 79 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitentu e três 
mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Itapetinga, Estado da Bahia, nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, 
quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e setenta e 
nove centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvol
vimento do Estado da Bahia S.A.- DESENBANCO, este na qualidade de 
agentl! financeiro do Banco Nacional da _Habitação, destinado à realização de 
obras de infra-estrutura urbana, através do Programa CURA, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central de Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Càmissões, 27 de novembro de 1980. """":""Teotônio Vilela, Presi

dente-José Lins, Relator - Bernardino Viana --Orestes Quércia - Tan~ 

credo Neves- Vicente V~olo - Lenoir Vargas. 

PARECERES N•s 1.256 E 1.257, DE 1980 

Da CoiDissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n<:t 170, de 1980, da Comissão de Economia que Hautoriza a Prefeitura 
Municipal ~e ltapetinga-BA, a ele•·ar em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dols mi
lhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e seten
ta e nove centavos) o montante de sua dívida consolida~a interna". 

PARECER N• 1.256, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Moacyr -Oalla 

Apresentado pela Com"iSsão de Economia, o projeto de resolução em 
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Itapetinga, Estado da .Bahia, nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a elevar em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, quinhentos e 
oitenta e três mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e setenta e nove centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna a fim de que possa contra
tar um empréstimo jurito ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia 
S.A.- DESENBANCO, este na qualidade de agente fmanceiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado à realização de obras do Programa CU
RA, naquele Município. 

2. A operação se enquadra ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976 (alterou a Resolução n'? 62, de 1975), pois os recursos serão provenientes 
do Banco Nacional da Habitação e, assim considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n'? 355 de 12 de maio de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da Re
pública e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeU- às normas legais (Resoluções n'?s 62, de 1975 e 93, 
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. ~ Aloyslo Chaves, Presi
dente em exercício -l\1oacyr Oalla, Relator- Lenoir Vargas- Murilo Ba
daró- Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Almir Pinto- Raimundo Pa
rente - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER N• 1.257, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 
Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 285, de 1980, do 

Senhor Presidente da República, a Comissão de Economia apresentou proje
to de resolução que, pelo seu artigo 19, '4é a Prefeitura Municipal de Itapetin
ga, Estado da Bahia. nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 92.583.279,79 
(noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e 
nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A.- DESENBANCO, 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinado à realização de obras de infra-estrutura urbana, através do Programa 
Cura, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo~ 

2. Na forma do_art_. 29, item IV, da Resolução n9132, de 1979, do Senado 
Federal, as proposições que erlvolvem operações de crédito internas e exter
nas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte inte
ressada", deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta estâ relacionado com recursos vinculados ao Pro" 
grama CURA, do Banco Nacional da Habitação. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980.- Orestes Quércla, Presi
dente em exercício - Almir Pinto, Relator - Benedito Canelas - Jutahy 
Magalhães- Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Amara) Furlan- José Sar
ney - Raimundo Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à 
publicação. --

A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Paranã, o Ofício 
S/45, de J9 do corrente, solicitando, nos termos do art. 42, inciso IV, da 
Constituição. autorização do Senado a fim de que aquele Estado possa con
tratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares norte-americanos), para o fim que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
to que vai ser-fido pelo Sr. 19-Secretârio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 586, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n9 
46, de 1980 (n• 2.574/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que declara de utilidade pública, para fins de desapro
priação, ações- da Companhia Pontagrossense de Telecomunicações- CPT, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980- Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Aprovado o requerimento, 
a matéria a que se refere figurará na Ordem do Diã da sessão extraordinãria 
das 18 horas e 30 minutos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 587, DE 1980 

Nos termos do arl 356 do Regimento Intemo, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 122, de 1980. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980- José Lins. 

REQUERIMENTO N• 588, DE 1980 

Nos termos do art. 35:6 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 123, de 1980. 

Sala das SesSões,-3 de dezembro _de 1980 - José Lins~ 

REQUERIMENTO N• 589, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 124, de 1980. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980. -José Llns. 
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REQUERIME;NTO NO 590, DE 1980 

Nos termos do art. 356 dci ·Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 147, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - José Llns. 

REQUERIMENTO No 591, DE 1980 

Nos termos do art. 35.6 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução no 148, de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. -José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Aprovados os requerimen
tos, passa-se à imediata apreciação das redações finais. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução no 122, de 1980. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. - - • 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vaí à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução no 123, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. s-enadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução no 124, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista)- Em discussão a redaçà,Q fi-
nal do Projeto de Resolução no 147, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro--a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução no 148, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declarO-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs: Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à proinulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
tos que serão lidos pelo Sr. 1'1~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 592, DE 198() 

Requeremos, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento Interno, ur
gência para o Projeto de Lei da ("âmara n9 60, de 1977, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional- FU
NAEX, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980.- Paulo Brossard- José ~ins. 

REQUERIMENTO No 593, DE 1980 

Requeremos, nos termos do artigo 371, b, do Regimento Interno, urgên
cia para o Projeto -de Lei da Câmara n'l 94, de 1980, que transforma a Fun
dação Faculdade Cafólica de Medicina de Porto Alegre em Fundação Facul
dade Federal de Ciênáas Médicas de Porto Alegre; e dâ outras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980.- Pa_ulo Brossard- José Lins. 

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os requerimentos lidos se
rão, nos termos regimentais, votados após a Ordem do Q.ia. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pclo Sr. l9~Secretário. 

E lida a seguinte 

SENADO FEDERAL 
GABINETE DO LI DER DO PMDB 
OF. No 71/80 

Senhor Presidente 

Brasflia, 3 de dezembro de 19&0 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêrteí.a que esta Liderança deli
berou Propor a substitUição do Senhor senador Mauro Benevides, titular da 
Comissão de Assuntos Regionâis, pelo Senhor Senador Ozires Pontes. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa E:s:celência os protestos 
de alta estima e consideração. - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista)- Serã feita a substituição so-
licitada. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mulher representa hoje ponderável força de 
trabalho no Brasil: somos mais de 10 milhões de mulheres trabalhadoras. 

São mulheres que, dia a dia, lutam ao lado do homem para a manu
tenção de suas famílias e para o crescimento do País. 

- Este ingresso ein massa da mulher no mercado de trabalho não a liberou, 
contudo, das obrigações do lar, menos ainda da missão de mãe e educadora 
dos seus filhos; conseqüentemente, vem acumulando jornada dupla d~ traba
lho, sobrecarregada ainda pelo esforço da gravidez, do parto e do aleitamen
to. 

Sem urna estrutura capaz de lhe dàr apoio, tal corno creches, escolas ma~ 
temais e semi-lnternatos, muitas mulheres profissionais não têm conseguido 
conciliar as responsabilidades da profissão e do lar e têm abdicado da carreira 
em favor dos filhos, e quando voltam, se voltam, 8 ou 10 anos depois, estão 
absolutamente defasadas; frustrados os sonhos profissionais, resta-lhe ser 
uma funcionária de segunda categoria. 

Cito um fato concreto: 
Outro dia, reconheceu-me 113· rua uma moça, que disse: 
- Senadora, estou enfrentando um sério problema: sou engenheira, com 

especialização num ramo em qae só exi~tem mais dois colegas em Brasília, 
mas estou hoje pedindo demissão, pois-não consegui que a empresa me conce
da trabalhar num só expediente e, como não posso abandonar meu filho, es
tou abdicando de minha profissão. 

Aquela moça estudou com difi~ldade, sempre em colêgios públicos, o 
que significa que o País investiu em s.ua formação profissional e, agora, terã 
que se esquecer dos cálculos e projetos e, pior, dos sonhos de realização pro
fissional, porque não lhe foi possível, dentro da exigência de 8 horas de traba
lho diárias, conciliar su.a condição de mãe e de profissional. 

Ora, Srs. Senadores, crianças fortes, saudâveis e educadas não represen
tam interesse apenas da mulher, elas se constituem no mais alto interesse da 
Nação; não há, pois, Como negar o fato evidente de que somos hoje indispen
sáveis :hó mercado de trabalho e continuamos insubstituíveis como mães. 
Dentro desta linha de raciocínio, proponho à consideração de meus nobres 
pares Projeto de Lei que acrescenta parágrafo único ao art. 373 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito a 
jornada de trabalho reduzida, com remuneração proporcional. 

Desejo enfatizar que não hâ na medida nenhum desejo de privilégio, jâ 
que propõe .. remuneração proporcional". 

Nosso anelo é dar à empregada com prole um horário que lhe permita 
conciliar o trabalho fora do lar com os cuidados que deve dispensar à família 
e aos filhos. 

Os empregadores não sofrerão nenhum prejuízo, eis que pagarão remu
neração proporcional e, naturalmente, proporcionais serão os encargos so
ciais correspondentes. 

É de se assinalar que, em outros países, a opcionalidade de horários é 
1:1.ma prática assegurada não só às mulheres, como aos homens, que têm dado 
excelentes resultados, já que o trabalhador ajusta o horário de trabalho às 
suas conveniências pessoais. 

O Direito Social está em constante evolução, acompaqhando o desenvol
vimento da sociedade. Assim, as normas válidas em 1943, quando veio a lume 
a Consolidação das Leis do Trabalho, quando a mulher participava com 9% 
da força de trabalho do País, não atende mais às necessidades hoje, quando 
representamos mais de 30% desta mesma força de trabalho. 

Impõe-se, pois, pelas razões expostas, seja efetivada a providência pro
posta, que beneficiará táda a família e, por extensão, a Nação, não acarretan
do prejuízos às empresas, públicas ou privadas. 
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Pelos motivos indicados, certa de que representa um ato de justiça à mu
lher e à criança brasileira, temos convicção de que o projeto merecerã acolhi
da dos ilustres membros desta Casa, o qual se redigirá da seguinte forma: 

Art. Iº O art. 373 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de (9 de maio de 1943, passa a viger acrescido do se
guinte parágrafo únicO: -

"Art. 373. 
Parágrafo único. _A empregada com pfoie é assegurado o di

reito de optar por uma jornada de trabalho de 4 ou 6 horas, com di
minuição proporcional de remuneração." 

Art. 2~" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Muito obrigada. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Lê o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, faleceu ontem na Capital acreana o empresário 
Jamil Félix Bestene. Figura das mais respeitadaS-e estimadas do meu Esta'd6, 
principalmente do vale do Purus, desapareceu após enfrentar com resignação 
e coragem uma pertinaz doença. 

Jamil, libanês de nascimento, descendente de tradicional família do 
Líbano, que ofereceu ao seu país intelectuais, militares graduados, jornalis
tas, filólogos, diplomatas e políticos, chegou ao Brasil em 1925, contando 
apenas 19 anos de idade. 

Deixou sua terra mate r não só atraído por elementos de sua família jâ 
aqui radicados desde o século passado, mas pelo seu espírito inquieto, urna 
constante dos filhos da velha Fenícia. 

Ao encontrar-se com a nova terra, extasiou~se ante a hospitalidade e a 
grandeza brasileiras, identificando-se com os nossos hábitos e logo elegeu o 
Brasil como sua nova pátria, dedicando-lhe todo o -SeU afCto e dinamismo. 

A saudade natural que sentiria nos primefros teriipos de sua adaptação 
não o afetou, como ere mesmo me cO-niaVa;ant.e a acolhida fraternal que en
controu entre as cidades de Salvador e Ilhéus, na Bahia, onde iniciou sua ati
vidade de comerciante, adentrando-se pelo sertão baiano e nordestino, que 
palmilhou a pé ou cavalgando, o que fazia com a disposição que tanto o en
grandecia. 

Alegre, era por excelência uma figura singular, que ao primeiro contato 
prendia as pessoas que o cercavam, encantando o ambiente com a sua loqua
cidade, simpatia e sHnplicidade. 

Mais tarde, ainda levado pelo seu temperamento inquieto, sempre em 
busca de novos .. mundos'\ desloca-se para o Acre, radicando-se entre as ci
dades de Xapuri e Brasiléia. E apesar de prosperar no seu comércio, preferiu 
lançar-se ao rio, viajando pelo rio Acre, indo e vindo, enfrentando os per
calços naturais~ mas sempre sorrindo, talvez como forma de minimizar o so
frlinent6 que enfrentava, principalmente na fase Cstival, quando as âguas se 
tornam insuficientes para o tráfego normal, exigindo dos que navegam es-
forço sobre-humano. · 

Fazia da sua atividade comércial também um melo de aproximação entre 
os patridos ribeirinhos insulados nos seringais. E dos estreitos resultados fi
nanceiros auferidos destinava parte à assistência social aos seus semelhantes, 
sofredores como ele. Era por assim dizer um verdadeiro bálsamo vivificador 
para aquela gente humilde que vivia resignadamente numa área então difícil. 
Pode-se dizer que o Jamil se transformara num verdadeiro mensageiro da 
bondade! 

E essa conduta espontânea do "turco" Jamil, como era carinhosamente 
conhecido entre os humildes, o tornou ainda mais credor do reconhecimento 
e da gratidão de quantos o conheceram entre Xapuri, Brã.silêia e AssiS Brasil, 
na longínqua fronteífa- Brasii-Bolívia~Peru, onde a floresta ínvia limitava o 
horizonte daqueles que, como Jamil, tentaram penetrar. Mas não se deteve. 
Corajoso -e decidido, â Serrielhança de outros bravos que por ali perlustraram, 
deixou marcada sua presença. 

Mais tarde fixou-se na cidade de Xapuri, onde continuou a desenvolver 
sua atividade, associando-a, e com intensidade, à social e filantrópica. 

Boníssimo esposo, leal amigo, companheiro dedicadõ, bondoso pai, sou
be infundir uma moral elevada e educação primorosa aos seus filhos, todos 
casadl1S e que, seguindo o seu exemplo, trabalham pela terra em que nasce
ram-o Acre. 

O querido amigo Jamil Félix Bestene deixa viúva a senhora Erotildes 
Barroso Furtado Bestene e os filhos: médico e deputado estadual Félix Beste
ne. casado com a advogada Vera Meira; Antonieta, casada com o empresário 
João Uns: Nabirra, casada com o sociólogo Hélio Koury; bancãrio José Bes~ 
tenc. Cas:1do com Fátima, e mais oito netos. 

Pranteamos a fig~ra de ia!UÚ B~steéle,--Que soube morrer como viveu: 
bravo e alegre. Bra~ileiró pa~u~alizâ.do, _tornou-se desde os_primeiros dias de 
Brasil um intransigente defç:nsor de nossa pátria, que elegeu como sua. Seu 
desaparecimen~o repres_e~tou ·u~á gqmde pefda para o Estado do Acre, cujo 
progresso ele, à semel~ançá dos seus ant~passados, ajudou a construir. 

Era o que fiilhá a. dii~r.·.s·r:Pfeiident6. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Í,ourivai, Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Moac~i D;Il~à .. 

O SR. MOACYR'DALLA (PDS -.ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr, 
Presidente, Srs. Senadores, :ao termo de mais um ano desta difícil conjuntura 
histórica e econômic3 iuiéioqal e muJ?.dial, cabe salientar a tranqUilidade em 
que vive o Brasil e; em· P.atticu1ar," o Distrito Federal, mercê de Deus e uma 
Admínistração segur~ _e-pla~ificaq.a, que tem primado pela simplicidade, uma 
das características inata~ de S. Ex• 'o Governador Aimé Lamaison. 

Em sua gestãof nada se improviSa. Exemplo disso, foi para nossa satis~ 
fação, constatatr que os·prOblémas tão angustiantes do chamado Setor "P" da 
Ceilândia já vinhéim se~ dá -objeto de estudos bãstante acuradOS por parte do 
GDF, os quais culminaram ·com assinatura de um convênio com o MINTER 
que garantirá a aplicação.de CerCfl·de dois bilhões de cruzeiros em obras de 
infra-estrutura no referido conjuntç habitacional. 

Não foi uma solução adotada açodadamente, ou para atender emergên
cias criadas com as últimas chuvas que inundaram logradouros e vias públi
cas naquela localidade. As providências o i-a em curso foram cuidadosamente 
equacionadas, desde hà algum tempo, após o exame de alternativas e vários 
projetes. 

A tanto contribui .a larga experiência do Governador Lamaison, Admi
nistrador competente que é, o qual tem sabido, como poucos antecessores, 
aplicar os conceitos da moderna Administração científica na condução dos 
destinos de nossa Capital. 

Permitimo-nos fazer breve exposição dos trabalhOs desenvolvidos pela 
atual gestão, que, sem alarde ou publicidade, vem realizando notável progra
mação de obras e cujos resultados já se refletem beneficainente para toda a 
coletividade brasiliense, a despeito da exigilldade dos recursos orçamentários 
e da austeridade nos gastos públicos. 

Tal se tornou possível pela convicção nos postulado de que .. o Homem é 
o princípio, o meio C: o fim de todas as coisas"_, o qual inspirou o ~·slogan" 
muito difundido na Capital Federal: "Nossa gente, nosso maior monumen
to." 

À atual Administração do Distrito Federal credita-se, só no corrente 
exercício, a implantação de: 

- 200 km de pavimentação asfáltica; 
- 32 km de galerias de águas pluviais; 
- 30 km de meios-fios. 

Extraordinário esforço foi dedicado ao setor educacional, que experi
mentou acréscimo de 596 salas de aula à rede oficial de ensino, o que repre
senta o invejável índice de quase duas salas de aula construídas em cada dia 
de governo. -

Esta performance encorajadora propiciou a matrícula de 295.211 escola
res nos estabelecimentos de )9 e 29 graus, o que equivale a 25% de toda a po
pulação do Distrito FederaL 

A sua vez, no que tange à valorização do magistério, a situação do pro~ 
fessorado local pode ser considerada uma das melhores, em confronto com a 
maioria das UnidadeS da Federação. Nesse particular1 a ação do Governo 
Lamaison orientou-se segundo dois vetores substanciais: a melhoria da remu~ 
neração docente e da qualificação dos professores da rede oficial. 

Não descurou, também, da alimentação es·colar- e o alcance social des
se programa de complementação alimentar avulta à vista de que 95% do aten
dimento são dados às populações carentes das cidades-satélites. Apenas em 
1980 o programa já ofereceu nada menos que 40.000.000 de refeições. 

Mas a assistência ao educando prossegue e diversifica·se em outras mo
dalidades, a exemplo da distribuição de 950,000 livros didãticos, da prestação 
de assistência odontológica, com 150.000 casos de atendimento, além da rea· 
lização de numerosos exames de acuidade visual, exames médicos, clínicos, 
inclusive encaminhamento a clínicas especializadas, num total de 80.000 ca
sos. 

O GDF conferiu ainda prioridade à função de assistência ao menor, com 
a implantação dos Serviços Integrados de Atenção ao Pré-Escolar Carente 
(SIAPEC), que dinamizou dois tipos de atendimento: a creche tradicional e a 
creche domiciliar -esta última modalidade, uma experiência vitoriosa em 
marcha. 

A creche domiciliar concentra o maior esforço do Poder Público, que de
senvolve novos mecanismos operacionais e metodologia de atuação. Assim" 
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as crianças que requerem cuidados permanentes e ·cujas mães-n-ecessitam de 
trabalhar fora do lar recebem toda atenção em um domicilio vizinho. A dona
de-casa responsável, chamada .. crecheira", recebe treinamento e orientação 
permanentes por parte dos técnicos e orientadores da_ Fundação do Serviço 
Social. 

Outros projetas de relevância são os de Serviço Integrado de Promoção e 
Assistência ao Menor (SIPAM), em convênio com a FUNABEM, e o de ins
talação de Centros de Bem-Estar do Menor, tendo sido implantados no pre
sente exercício dezessete desses Centros. 

Setor importantíssimo que inerece destaque especial da Administração 
da CaPital da República diz respeito aos Serviços Públicos, sendo forçoso re
conhecer que lhe coube enfrentar o problema da poluição do Lago Paranoá, 
em relação ao qual as Administrações anteriores se mostraram imp-otentes ou 
desatentas. 

A despoiuição desse importante lago constitui obra portentosa, cuja 
magnitude justifica toda uma obra de Governo. __ As primeiras providências 
nesse sentido jâ foram deflagradas, com a ultimação do sistema de esgotos sa
nitáriOs da Bacia do Paranoâ e, até o final do Governo Lainaison, o Lago Pa
ranoá será-- entregue à população inteiramente recuperado. 

A implantação de urn eficiente sistema de transportes de massa é outro 
ponto altamente positivo da Administração Lamaison. Esse programa foi 
subdividido em vinte e dois subprogramas, e, para que se tenha idéia da mag~ 
nitude do empreendimento, vale mencionar que foi necessária a construção 
de mais 14 km de novas pistas destinadas a faixas prioritârias para ônibus nos 
Eixos Auxiliares Sul. 

Por outro lado, a frota de ônibus foi aumentada em 100% e serão criadas 
14 novas linhas de rnicroônibus, com um total de 1.200 viaturas. 

A função planejamento é uma conStante ·na Cúpüla administrativa e nos 
escalões superiores do GDF e, cOmo jâ acentuamos, nenhuma decisão é to
mada sem aprofundados e criteriosos estudos de viabilidade e alternativas. A 
esse propósito, introduziu-se o Sistema de Informações Técnicas e Estatísti
cas para subsidiar e instruir o processo decisório no planejamento governa
mental, advindo daí as chamadas .. linhas referenciais'', que nada mais são do 
que diretrizes administrativas em ação. 

Desta forma nasceu, eni c0i1jtiri.f0 com os Estados vizinhos, o estudo das 
potencialidades dos municípios "que compõem a Região Geoecotlômica do 
Distrito Federal. Com a disponibilidade desse instrumental formidável, pode 
o Governo Lamaison mobilizar recursos e orientar a geração de novos pólos 
de atração e investimentos, que irão propiciar o desenvolvimento das ativida
des econômicas adequadas a cada localidade e dar suporte aos núcleos habi
tacionais constituídos em cada ãrea, respeitando~se sua vocação agrícola, in
dustrial ou comercial. 

Espera-se, por esse modo, fixar na periferia de Brasília os contingentes 
populacionais que, normalmente, viriam exercer maior expectativa e pressão 
sobre os equipamentos sociais de Brasília. 

A ligação asfâltica com Unaí (MG), numa extensão de 67 km, recente
mente iniciada e com um trecho de 25 km jâ concluído, é fruto dessa política 
que inúmeros benefícios trará àquela região, uma das coinpohentes da bacia 
leiteira do Distrito Federal. 

Aliás, sob este enfoque, o do abastecimento, cumpre assinalar que 
Brasilia estâ dando passo importante para atingir a auto-sUficiência no setor 
de hortigranjeiros, através do Programa Especial de Financiamento à Horti
cultura. 

Outro programa de real valia e enorme projeção, por seus efeitos multi
plicadores, consiste no Projeto de Assentamento Dirigido, que é uma expe
riência agrícola vitorioSa, basicamente voltada para as grandes culturas ex
plorando as potencialidades dos cerrados. 

Esse programa permite antever um futuro promissor para a região, que 
não estâ condicionada por grandes variações climâticas, inobstante a baixa 
fertilidade do solo. Devid_amente corrigidas e tratadas, as terras agricultáveis 
dos cerrados apresentam resposta imediata e satisfatória, como ocorre com as 
culturas de soja, trigo e arroz, cuja-produtividade ultrapassou a média nacio
nal. 

Este desempenho anima a expectativa em torno da transformação do 
Distrito Federal num centro multiplicador de sementes e grãos, jâ que as suas 
disponibilidades de âreas rurais são limitadas. 

Em conclusão, Sr. Presidente, o Governo do Distrito Federal orienta e 
dimensiona sua atuação, através dos diferentes escalões decisórios e executi
vos da Administração, à altura do magno desafio e da missão superior que 
lhe foi confiada, de dar continuidade ao processo de consolidação da Capital 
de República, hoje uma metrópole moderna, âgil e exuberante. 

Podem o Governador Lamaison e sua equipe de Admiministração 
orgulhar-se do primoroso elenco de realizações, invariavelmente associadas 
aos anseios e necessidad_es da população brasiliense e das comunidades adja-

centes ao Distrito Federal, que marcarâ a lúcida e profícua passagem de S. 
Ex' pelo GDF e o recomendarâ à gratidão e reconhecimento das gerações 
atuais e vindouras. 

Era o que tinha a dizer. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ano de l947 ~n~?~trou_ a Eu_ropa quase intei· 
ramente arrasada pela guerra recém~finda;-tOdãs as iriStituições e macrossiste
mas claudicavam, face às dificuldades então_ enfrentadas. 

Naquela ocasião, o Secretário de Estado norte-americano, George C. 
Marshall, após declarar que a posição política dos Estados Unidos não era 
"contra nenhum país ou doutrina, mas sim contra a fome, a pobreza, o deses
pero e o caos", anunciou aos europeus a disposição de seu País em examinãr 
com boa vontade alternativas realistas de recuperação da Europa, em termos 
que representassem os verdadeiros anseios de seus povos. 

Nesse sentido foi realizada, em Paris, sob a liderança da Inglaterra e da 
França, a Conferência do Plano Marshall, com representantes de 16 nações, 
quando se constituiu o Comitê para Cooperação Econômica Européia, 
estimando-se a necessidade de recursos entre US$ 16.4 e US$ 22.4 bilhões 
para período de 4 anos. 

Em dezembro de 1947, o Presidente Truman sub~eteu ao Congresso o 
"Programa de Recuperação Européia", que previa a alocação de recursos na 
ordem de US$ 17 bilhões, como empréstimos e subsídios por um período su
perior a 4 anos. 

O programa, autorizado pelo Congresso em abril de 1948, teve sua im
plantação iniciada em meados daquele ano e beneficiou 17 nações, com a 
aplicação de quase US$ 13 bilhões. Desse total, cerca de 77% (US$ 10 bi
lhões) foram aplicados em apenas cinco países- Inglaterra, França, Itâlia, 
Alemanha Ocidental e Holanda. 

Mundialmente conhecida como ~'Plano Marshall", a iniciativa atingiu 
plenamente seus objetivos em menos tempo e com menor custo do que o pre
visto: é_do conhecimento geral que esses países, embora duramente castigados 
pela guerra, ascenderam a posição de destaque no cenário econômico interna
cional. 

A ajuda econômica americana, se atualizada para valores de 1979 segunM 
do o índice de preços ao consumidor do Joint Economic Committee, repre
sentaria cerca de USS 38 bilhões. 

É importante observar que a dívida externa brasileira cresceu, somente 
de 1975 a junho de 1980, US$ 34,4 bilhões- ou US$ 40 bilhões, se utiliza
dos os índices do Joint Economic Commíttee, para atualizâ-los aos valores de 
1979. 

Pasmém Vossas Excelências: O INCREMENTO DA DIVIDA EXTER
NA BRASILEIRA, NESSE CURTO PERIODO, SUPEROU OS RECUR
SOS DO PLANO MARSHALL PARA RECONSTRUÇÃO DA EUROPA! 

Tal situação decorreu do elevado crescimento de nossa dívida, a partir de 
1975, à taxa média de 23% ao ano, com regularidade somente quebrada em 
1979, quando registrou apen&s 15%, talvez para compensar os 36% de cresci
mento no ano imediatamente anterior. 

No início da década de I970, quando o Brasiljâ devia US$ lO bilhões, o 
Sr. Delfim Netto satirizava os críticos, afirmando ser a dívida perfeitamente 
administrâvel. 

Em meados da década de 1970, o Sr. Mârio Henrique Simonsen dizia 
que quem deveria estar preocupado com a nossa dívida eram os credores, e 
eles não estavam ... 

Hoje, o Sr. Ernane G,alvêas procura iludir a opinião pública, afirmando 
qi.J.e as exportaçõeS brãsileiras estão crescendo à média anual de 20%, com 
tendência a· se-levar para 25 a 30%, e por isso a dívida externa não deve' assus· 
ta r. 

Mas, de repente, começam viagens inesperadas de Ministros da área eco
nômica à Europa, ao Japão e aos Estados Unidos, sem que a Nação seja es· 
clarecida sobre seus reais objetivos. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSll: RICHA (PMDB- PR)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Senador José Richa, eu hoje li na 
imprensa, em quase toda a imprensa brasileira, uma declaração do diretor da 
área financeira do Banco Central, que informava que os 13 bilhões de cap
tação de recursos externos de que o País precisava para administração de sua 
dívida externa foram completados com empréstimos conseguidos pela A L
COA, 750 milhões de dólares, e pela Itaipu binacional, 200 milhões de dóla
res. Assim sendo, o esquema financeiro para administração da nossa dívida 
externa estaria resolvido para 1980. Eu li hoje na imprensa. 
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O SR. JOSt:: RICHA (PMDB- PR)- V. Ex• traz uma contribuição e 
eu, de qualquer forma, agradeço. Entretanto, não -é bem esse o assunto que eu 
estava a abordar. Estou apenas iniciando, fazendo um intróito para depois 
entrar. Inclusive, parte do que V. Ex• traz como contribuição já está aqui 
para que em seguida eu aborde. 

Eu dizia que repentinamente os Ministros da área econômlcO-finariceira 
começaram a viajar para a Europa, Ãsia, especialmente o Japão, e aos Esta
dos Unidos. 

Enquanto isso, parte de nossa imprensa tece elogios ao sucesso dessas 
missões, a despeito de as autoridades cumprirem no exterior a ingrata tarefa 
de tentar tranqílilizar nossos cre-dores, ocaSião em que são submetidas a ver
dadeiras sabatinas, o que demonstra nossa crescente perda de credibilidade 
junto ao mercado financeiro interriacional. -- ~ ---

0 Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Com muito gosto, Sena~dor Al
berto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Josê~Richa, eu acho que a co
locação que V. Ex• está fazendo é daquelas que deveriam chamar a atenção 
de todos os pares desta Casa. h que realmente é de impressionar que o _Plano 
Marshall, que produziu essa Alemanha, essa potência que está aí, num perío
do de menos de 10 anos, França, Inglaterra, aqui não tenha produzido o mes
mo efeito. Quer dizer,- a dívida brasileira cresceu o valor total do Plano 
Marshall, pelo que eu pude entender. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB- PR)- Maior. Se atualizados os níveis 
a valores de hoje, a ajuda do Plano Marshall a treze países da Europa somou 
cerca de 38 bilhões de dólares, enquanto que, a esses mesmos valores atualiza
dos, a dívida brasileira cresceu, num mesmo período, -pouco mais de 4 a-nos, 
40 bilhões de dólares. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Agora, lembro a V. Ex•, permitindo-me 
um complemento do raciocínio, que_ os Min1Sfros da área económica viajam 
para tentar consolidar a nossa dívida. E a pergunta é a seguinte, SenadOr, e 
creio que nos documentos que V. Ex• tem aí o assunto estâ perfeitamen~e ana
lisado: devemos cerca de 60 bilhões de dólares e temõs que pagar por isso, 
anualmente, 14 bilhões de dólares- ao que estou informado- entre capital 
e juros. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB - PR) - Perfeito. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Com os 12 bilhões de importação de pe
tróleo, vamos para 26 bilhões, e exportamos 22 bilh9es. Não va.i sobrar nada 
para o Plano-de Álcool, por exemplo. Não seri8. a hOrã de negociar esta dívi
da e, ao invés dos 14 bilhões, pagar apenas 7 por ano, jogando para frente os 
outros 7, e aplicar 7 bilhões no Plano do Ãlcool, o que nos permitiria deixar 
de importar petróleo? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB -PR)- V. Ex• tem toda a razão. Esta 
seria - a meu ver - a prãtica mais adequada. Eritretanto, há muitos anos, 
por não ter condições o País de pura e simplesmente -arcar com as -reSponsabi
lidades do serviço da dívida, jâ se vem jogando isso de tal maneira que hoje já 
não há nem mais condições para isto, de negociar na área internacional. 

O sucesso dessas missões torna-se ainda mais duvidoso quando se cons
tata que grande parte dos financiamentos obtidos recentemente não se deve 
ao esforço pessoal de nenhum Ministro do atual governo. Por exemplo: do 
total deUS$ 1,7 bilhão de investimentos e frnanciamentos diversos há pouco 
obtidos no Japão, US$ 880 milhões foram negociados no governo anterior 
para a ALBRÃS/ALUNORTE. 

Da mesma forma, a importância deUS$ [50 milhões destinada à Ferro
via do Aço é fruto de negociação antiga, assim como OS US$ 100 milhões que 
se destinam à construção do Porto de Vila do Conde e à ampliação do Porto 
de Tubarão jã estavam acútados hã meses pelo Ministério dos Transportes. 

Considerando-se que a verba restante estâ diretamente relacionada a in
vestimentos de empresas japonesas no Brasil, nota-se que o proclamado êxito 
da missão delfiniana àquele país não resiste à ma:is superficial das análises. 

O próprio desabafo do Sr. Delfim quando chamou os banqueiros inter
nacionaiS- de covardes - ressalvados os japoneses -por hesitarem em conce
der mais dinheiro ao Brasil demonstra o seu desespeio face à constatação da 
falência da política de endividamento externo adotada pelos governos destes 
últimos 15 anos. 

A recusa de nossas mais tradicionais fontes de crédito ·em aumentar seus 
empréstimos no volume deSejado ê prova cabal da falta de confiança na capa
cidade de o Brasil continuar honrando seus compromissos financeiros. 

O Sr. José Lins (PDS-CE)- Pormite V.Exa. um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB·PR) - Pois nilo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Josê Richa, V. Ex• tem 
razão quando identifica o crescimentO da dívida externa do País nos últimos 
anos. Quanto a isso, não há nenhu~1a dúvida. Todos sabemos que o cresci~ 
mento da dívida não prOvém de despesas excessivas. A pauta de importação 
brasileira, excluído o petróleo, hã anos tem se mostrado estável. O seu cresci
mento se deve, praticamente, ao aumento dos preços do petróleo. Mas 
admira-me também que V.Exa. não reconheça que a dívida pública brasileira 
vem sendo rigorosa e eficientemente administrada. Este ano, não temos e nem 
tivemos maioreS problemas. O que o Governo estã fazendo agora é antecipar
se à solução das questões atinentes ao ano que vem, como V .Exa. bem o iden
tificou, em relação aos anos anteriores. As viagens dos Ministros e os emprés
timos feitos ao País realmente não foram fruto de qualquer mediatismo; os 
empréstimos foram longamente estudados, alguns deles maturaram após 
anos, e o que ·o Governo está fazendo hoje não é nada mais, nada menos do 
que preparar terreno para o ano que vem. Os próprios diálogos do Ministro 
do planejamento e do Ministro da Fazenda com os banqueiros, quejã vêm se 
des~nvolvendo há algum tempo, têm esse objetivo. Como V.Exa. vê, a admi
nistração da dívida está sendo rigorosamente bem conduzida, sem problemas 
maiores para o País. 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB-PR)- V.Exa. não tem razão. Atê agora, 
rigorosamente, todas as viagens dos Ministros da área económica à Europa, à 
Asia e aos Estados Unidos da América foram no sentido de equilibrar o ba
lanço de pagamento deste ano. Isto é o que nós da Oposição estamos há anos 
dizendo: que vai chegai' um determinado momento em que o Brasil não vai 
mais ter condições de renegociar a sua dívida. Já estâ acontecendo. E real
mente V.Exa. só tem razão numa coisa: é que no ano que vem as coisas serão 
piores. Entretanto, para desgosto de todos nós, até agora os Ministros da 
ârea económica-financeira não tiveram nem tempo de pensar em 1981. 

O Sr. José Lins (PDS-CE) - Permite V.Exa. um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB-PR). Porquejã estamos no último mês de 
1980 e, não fossem as reduções de importações de petróleo, que não depende
ram da nossa vontade, mas, sim, da guerra Irã-Iraque, até este instante não 
estaríamos ainda em condições de equilibrar nossa balança de pagamento. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP-SC)- Permite V.Exa. um aparte, nobre Sena
dor? 

O Sr. Bernardino Viana (PDS-PI) - E o aumento de importações? 

O SR. JOSÉ RICHA (PMDB-PR) - Vou apenas continuar mais um 
pouquinho e, em seguida, cederei o aparte. 

O Sr. E~'elásio Vieira (PP-SC)- E por causa da oportunidade, Senador. 

O SR. JOSt:: RICHA (PMDB- PR)- Então, cedo com prazer o aparte ao 
Senador Evelãsio Vieira-. -

O Sr. Evelásio Vieir::t (PP·SC)- Estâ equivocado o Senador José Lins 
quando afirma categoricamente que a dívida externa cresceu em razão dos 
aumento dos preços do petróle, porque o crescimento da dívida externa vem 
desde antes, principalmente a partir de 1968, quando tivemos de aumentar as 
nossas importações porque abrimos a nossa economia ao mercado externo. E 
o cresciffiento da dívida, então, veio em 1969, 1970,1971,1972,1973. Evidente
mente que a partir de 1973, 1974, o aumento foi maiOr, mas já vinha ocorren
do antes em razão da abertura da nossa economia ao mercado externo, por
que as importações em busca de insumos, de matérias-primas essenciais a 
uma indústria voltada ao mercado externo é que nos levou a essa situação. 

Acrescente-se, ainda, o setor de importação de tecnologia, de know-how, 
de serviços e chegamos ao ponto, Senador, de que hoje, realmente, perdemos 
a nossa soberania, porque estamos a cada dia concedendo mais privilégios às 
empresas multinacionais. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB-PR) - Exatamente. Agradeço o aparte 
de V .Ex·a. e, mais para frente, faço referência ao aspecto político dessa si
tuação crítica a que chegamos no plano econômico-financeiro. 

C6ntiriuo, ·sr. Presidente: 

De todo esse contexto, resulta a desenfreada carreira aos cofres interna
cionais- e a conseqüente submissão às mais prejudiciais imposiçõ·es por par
te do mercado financeiro na t~ntativa d~ amenizar o trágico desequilíbrio de 
nosso balanço de pagamento. · 

Buscamos empréstimos apenas para fechar nossas contas externas, mas a rea
lidade é mais dura: a dívida aumenta considêravelmente e com ela os compro
missos com juros e amortização. É fácil verificar que estamos apenas empur
rando os problemas para a frente, pois esta forma de fechar o balanço de pa
gamento termina por comprometer ainda mais o futuro do País. 



7500 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NA('IONAL (S<'~ào II) Dezembro d<' 1980 

A constatação da gravidade do problema de nossas contas externas não é 
recente, pelo menos por parte de observadores extragovernamentais. Reno
mados analistas econômicos jã previam a iminência do estrangulamento de 
nosso balanço de pagamentos e, mesmo assim, o Governo insistia em desco
nhecer tais previsões, mantendo o ritmo de endividamento ibalterado. 

O primeirO homem de governo a reconhecer publicamente essa situação 
foi o ex-ministro Kados Rischbieter, que, em janeiro deste ano, jã alertava 
para a possibilidade de um déficit de US$ 4 bilhões na balança comercial em 
1980 e a necessidade de buscarmos no exterior US$ 13 bilhões, reduzindo 
nossas reservas na ordem de US$ 3 bilhões. 

Essas anãlises constavam de um relatório sobre a evolução de nossas 
contas externas preparado a partir de dados fornecidos pela CACEX, Banco 
Central e SEPLAN. Na época, chegou-se a afirmar que o trabalho, apresen
tado por Rischbieter ao Governo, era produto de um ministro sem experiên
cia na ãrea! 

Por estar à frente do Banco Central na ocasião- portanto, gozando da 
confiança do então ministro -e por haver participado peSsoalmente da ela
boração do relatório, o mínimo que se-pOde afirmar da atitude do Sr. Ernane 
Galvêas, que sucedeu Rischbieter na Fazenda, é que foi bastante deselegante, 
jâ que logo após a divulgação do documento endossou prontamente as críti
cas de Delfim Netto e sua equipe às previsões de Rischbieter. 

Visívelmente agastado com a falta de seriedade com que seu relatório foi 
recebido pelo governo, afastou-se do cargo de Ministro da Fazenda o Sr. 
Karlos Rischbieter. 

Homem de idéias reconhecidamente justas e firmes, competente o bas
tante na ãrea financeira para detectar as crescentes dificuldades do Brasil no 
exterior e a desconfiança dos banqueiros internacionais com relação ao futu
ro do País, Rischbieter vê agora suas previsões plenamente confirmadas pelos 
fatos. 

Como é do conhecimento público, jã temos um déficit de mais deUS$ 3 
bilhões até outubro. E vejam que os empresários brasileiros sabem muito bem 
a razão de o déficit ilão ser ainda maior hoje: é que as gavetas da CACEX es
tão abarrotadas de guias de importação não liberadas, numa 4'operação tar
taruga" que adia para os próximos meses o maior volume possível de impor
tações, o que não passa de um reles subterfúgio. 

Vejamos uma anãlise que bem revela nossa grave situação perante a co
munidade financeira internacional: é a opinião do escritor francês Jean
Jacques Servan Schreiber, em seu livro "o desafio mundial", comentado em 
artigo do jornal O Estado de S. Paulo, de 31 de outubro passado, do qual re
produzimos alguns pontos: 

''O Desafio Mundial dedica um capítulo à situação econômica 
que o país atravessa, definindo-o como um exemplo a não ser segui
do pelos demais países em desenvolvimento. Para Servan Schreiber, 
a situação do país aparece tão comprometida que o crack bancãrio, 
temido por todos, é esperado com a maior ansiedade pelo Brasil. Se
gundo o autor, os quatro maiores bancos norte-americanos empres
taram ao Brasil o equivalente à totalidade de seu capital. Hoje, 
acrescenta, o país estã com uma dívida deUS$ 57 bilhões, soma que 
o obriga comparecer, anualmente, diante de seus credores com US$ 
13 bilhões. 

Por isso, s-eus noVOS pedidos de crédito não são aceitos, pois es
ses USS 13 bilhões servem apenas para pagar juros de dívidas con
tratadas anteriormente. "Paraíso do capital estrangeiro" anos atrãs 
o Brasil, de um momento para o outro, passou a ser considerado 
malsão, restando-lhe apenas uma única arma: a chantagem. Schrei
ber explica o termo "chantagem" pela explosão que envolveria ore
gime num "nacionalismo popular", cujos chefes estariam prontos a 
declarar, pura e simplesmente, anuladas as dívidas do país, o que, 
segundo a expressão pudica do semanârio inglês The Economist, não 
teria um efeito interessante sobre o sistema bancário internacional. 

Em seu livro O Desafio Mundial, Servan Schreiber afirma que o 
Brasil foi o exemplo dos economistas que consideravam que uma in
dustrialização segundo o modelo dos países desenvolvidos permiti
ria aos países pobres atingir, etapa por etapa, o mesmo nível de de-
senvolvimento dos ricos. O maior dos países tropicais, é verdade, al
cançou o grupo dos 16 países conhecidos como ••novos paíSes indus
trializados". Mas o autor chama a atenção para dois brasis: o das 
desigualdades gritantes e agravadas e o modelo de desenvolvimento 
que tornou mais insuportãvel ainda a sorte dos miserãveis. Cita, 
também, o aumento da superfície plantada de cana-de-açúcar, que 
começa a substituir o petróleo dos automobilistas e, com issot em 
sua opinião, o governo praticamente abandonou a maioria dos pro
jetes de cultura alimentar. 

Hoje, o Brasil é obrigado a importar mais de US$ I bilhão em 
trigo para alimentar a população de suas cidades, acrescenta. 

Até 1980, afirffia o autor, a decolagem econômica desse supers
tar entre os países em desenvolvimento, "sobre quem tanto se espe
culou e tanto se ganhou", foi obtida ao preço de uma infinita mi· 
séria dos trabalhadores do campo, da "erradicação sangrenta dos 
opositores" e da baixa efetiv3 do nível de vida de 70 milhões de bra
sileiros sobre 120 milhões. Tudo isso, porém, com indulgências de 
todos e créditos também". 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex'" um apatte, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- Permito ao Senador Josê Lins 
mais um aparte. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Josê Richa, o escritor Servan 
Schreiber é realmente um dos mais deliciosos escritores que conheço pelas 
suas apreciações sobre ãrea econômica. Entretanto, bastaria esse engano cita
do por V. Ex'") de que os juros da dívida brasileira correspondem a 13 bilhões 
de dólares, para desmerecer os comentãrios do jornal lidos por V. Ex•, sobre 
o que escreveu aquele escritor. Quanto ao problema do trigo, jã não é de hoje 
que o Brasil importa o trigo; V. Ex• sabe que o País sempre importou esse ce
real. 

O SR. JOSt RICHA (PMDB- PR)- ll bem verdade, mas nem sem
pre importou arroz, feijão, milho, cebola, alho. Essas coisas nem sempre iro~ 
portou. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quase sempre o País importou gêneros 
alimentícios. Quando não o milho, importa o feijão, ou a cebola. O trigo 
constantemente é urn produto de importação. Ninguém duvida, nobre Sena
dor, que temos difiCuldades. Entretanto, o lado bom da economia do País 
ninguém repara, ninguéril diz que o País hoje exporta 20 bilhões de dólares, 
com perspectivas de 26 bilhões no ano que vem. Ninguém cita a grande e vital 
evolução da indústria do País, que hoje nos coloca em posição privilegiada. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR)- Mas V. Ex•, mais uma vez, estã 
equivocado, porque quando eu faço referência aos 13 bilhões nã'o quero dizer 
que estes valores se referem somente a juros. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Peço a V. Ex• que releia a parte do seu 
pronunciamento ... 

O SR. JOSt RICHA (PMDB - PR) - Os serviços da dívida é que 
atingem, na realidade, a mais de 13 bilhões. Este ano a previsão é de 14 bi- _ 
lhões de dólares. 

O Sr. J~sé Lins (PDS - CE) - f:: possível que eu me tenha enganado. 
Mas se eu não me engano, V. ExJ teria citado o comentário de umjorna!, com 
o que seria um erro do Sr. Servan Schreiber, sobre os juros pagos pelo País. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - E o próprio orador jã desfez a 
dúvida ... 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB -PR)- Certamente houve um engano 
porque, na realidade, se refere aos serviços da dívida externa. 

Mas não são apenas esses dados que nos assustam: o Chase Manhattan 
Bank acaba de publicar relatório onde prevê inflação de 150% no Brasil em 
1981. Segundo o trabalho, nossa dívida externa deverã atingir USS 67 bilhões 
no próximo ano e US$ 116 bilhões em 1985. Nosso Produto Interno Bruto 
cairia 3% em 1981 e, o que é pior, se o desemprego já ê gritante, imaginem o 
que acontecerã se tivermos reduzida nossa produção no próximo ano. 

Hã também a expectativa de que o Brasil vã precisar de mais USS 20 bi· 
lhões no ano de 1981 para equilibrar o balanço de pagamentos. Seriam USS 3 
bilhões para cobrir o deficit estimado para a balança comercial, US$ 10 bi· 
lhões para o rombo da balança de serviços e mais US$ 7 bilhões para amorti
zar as dívidas que vencem no próximo ano. 

Enquanto isso, o Sr. Delfim continua a enganar a Nação, tratando os 
brasileiros como cobaias e o País como campo de experimentação para sua 
absurda política econômica embrulhada em "pacotes" casuísticos de com· 
provada ineficiência. 

Como se pode confiar no Ministro Delfim Netto se o seu passado só 
aponta contradições? Não é ele o responsável pelo umilagre" do início dos 
anos 70? Não é ele o Ministro que negou a mã distribuição de renda? 

Como se pode levar a sério este ministro-pêndulo, oscilante em suas po· 
sições, capaz de desdizer hoje o que afirmava com veemência e convicção, on
tem? 

Como pode o País organizar·se e trabalhar confiante, se, a cada mês, são 
revistos os instrumentos da política económica, deixando completamente de
sorientado o empresariado nacional? 
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Não existem planos. Como o empresariado pode se mobilizar para parti
cipar do esforÇo naciorial, se, a cada semestre, modificam-se os objetivos e as 
regras do jogo? E o mais grave, nó moiriento, p3.ia 6 empresariado, empreitei
ras e consultores, é que o Governo não paga, jã há alguns meses, os serviços 
prestados. Isto é calote - o empresariado está esvaindo-se, elevando os cus
tos futuros para cobrirem as despesas financeiras- presentes, o desemprego 
existe, os fornecedores estão com dific.uldades de manter seus compromissos, 
é o caos. E o Prof. Delfim Netto, a própria im-agem da opulência, continua a 
enganar, dizendo que está tudo bem, sob controle e que, em breve, o País re
tornará à normalidade. 

No final de 1979, o ímportante era modificar a política salarial, para ga
rantir o poder aquisitiVo do trabalhador frente à infla_ção _avassaladora. Em 
meados de 1980, a mesma política era uma das causas da inflação e precisava 
ser modificada. 

No final de 1979, a correção monetária e a variação cambial foram prefi
xadas- mais uma fonte inflacionária que precisava ser combatida, mesmo à 
custa da poupança da população, que, mais uma vez enganada, não teria pre
servado o poder aquisitivo do seu dinheiro. No final de 1980, a ridícula pro
posição de que a poupança interna é que garantiria O desenvolvimento do 
Brasil e, portanto, voltariam com taxas realistas de correção monetária e va
riação cambial. 

Em março de 1980, o Ministro Emane Galvêas repetia a lição do czar da 
econ01:nia, afirmando: ''não precisamos modrficar a correção monetária pre
fixada em 45% para 1980, o de que precisamos é fazer baixar a inflação, o que 
vai acontecer a partir do mês de julho" .. E o que temos: 109,7% de inflação em 
12 meses e taxas superiores a 8% em agosto, a 7% em outubro. Quem ousaria 
afirmar, diante dessas constatações, que este é um Governo sério? 

Aponto ainda outra contradição dos titulares da economia brasileira: 
após seguidas declarações garantindo que o País não recorreria ao Fundo 
Monetário Internaciona_l, o próprio Ministro Emane Galvêas, em entrevista 
ao jornal O Globo de 23-11-80, pàrece·estar, sutilmente, lançando um balão 
de ensaio nesse sentido, aÔ afirmar: .. não há nehuma preconceito por parte 
do Brasil em recorrer aos mecanismos a que tem direito no FMI". 

Ora, como se sabe, o Brasil é um País carente de investimentos capazes 
de garantir a criação de mais de 1,5 milhão de emprego por ano, não poden
do, portanto, submeter-se à política recessiva imposta por aquele organismo 
internacioríai. 

Não podemos pagar o preço social de uma recessão, que implicaria con
gelamento de salários, desemprego, restrições ao crédito- principalmente às 
pequenas e médias empresas- corte de investimentos em geral, medidas tra
dicionalmente adotadas pelo FMI. 

Além disso, há o Preço político: nossa soberania ficaria inevitavelmente 
comprometida, já que precisaríamos abdicar do poder de decisão na área eco
nómica. 

Depois de ter conduzido o País a uma situação tão crítica, o Governo 
vem candidamente apelar aos brasileiros para que se unam na luta coi:l:tra as 
adversidades que nos afligem. Hoje, propostas dessa natureza são fatalmente 
recebidas pela população com apatia e, at~ mesmo, com ironia. O povo sabe 
que vem sendo enganado, usado e espoliado através de engodos e mentiras. 

O povo reconhece e acompanha traumatizado todos os casufsmos e ma
labarismos verbais engendrados "na calada da noite, nos porões do Palácio 
do Planalto''; como bem o descreveu o nobre Senador Saldanha Derzi. 

As últimas manifestações do Senhor Presidente da República, canela
mando o povo a colaborar com o Gav~mo na busca de soluções para os 
problemas-nacíonais; certamen1e-n-ão -encontrarã-o ecO~ -p-ois-tais -apelo-s-p-res;.. 
supõem recíproca confian-ça. O Governo, porém, nunca demonstrou um 
mínimo de confiança no povo. Os brasileiros, por sua vez, há muito não con
fiam no Governo. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)-- V. Ex•. me. permite mais um aparte? 

O SR. JOSE: RICHA (PMPJ3 ....,.. PR) ...,..Se a Mesa me permit1f;- esfou 
apenas concluindo o meu disctir.&-ó:e çórrijriuUOj)raz"ei ouço o Vice-Líder do_ 
Governo. 

O SR. PRESIDENTE (L.uiz Viana)- (Fazendo soar a campainha.)....,.. 
É que o tempo de V. Ex~ já terminou. 

Eu gostaria que_ 'I_. Ex' concluísse e acabasse de ler o seu discurso, por
que palavra puxa pal.3:vl-a e V. Ex• terá que responder ao aparte, o que· é natu-
ral. .. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Apenas, Sr. Presidente, para considerar 
que o Presidente da República." nunca deixou de merecer a confiança do povo. 
Esdrúxulo seria que SUa Excelência não reiterasse a busca e a confirmação 
dessa confiança. O povo-sabe ,que tem tido da parte do Presidente a melhor da 
sua d~dicação e boa vontadé. ' 

O SR. JOSE: RICHA (PMDB - PRJ - Eu ~e~on~eÇo isso; ~ou até 
além, Senador José UnS, pór isso-eu não personaliZei ciua!ldó digo que não há 
confiança do povo. Não i:Hsse que essa falta de confiança está cOncentJ:aiia no 
Presidente; disse que essa falta de confiança do povo é_ com o Governo. Reco· 
nheço até, indo além no seu próprio aparte, que o Presidente seja u_m_ homem 
de boas intenções; entretanto, como o Presidente- até agor'à' não assumiu o 
Governo deste País (não apoiado) ele está por fora de tudo O cjue acontece ao 
seu redor. . . _ ' .. · ., ·. _ ..... ·_ . _ . 

O Sr.José Lins (PDS- CE)~ Não apoiado! V. Ex• diz que não' se refe
re ao Presidente, mas volta para at'I'rma:r qt.ie o Pfesidente .ainda não assumiu. 
Fica o nosso protesto. - · · - - · · · · 

O SR. JOS[ RICHA (PMDB- PR)- Não. Senad'or, S. Ex• assumiu 
nesse sentido qu.e v.· Ex' quer emprestai"" ao intérpretar as minhas palavras. 
Ele pura e simPl~rt:l.ente... · 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Não sei, realmente, o sentido que V. Ex• 
quer dar as suas .Palavras. V. Ex' tem r~ão. Ninguém entende a dupla po
sição que V. Ek".·pretende assumir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - (Faz soar a campainha.) 
O SR. JOS[· RICHA (PMDB- PR)- Jã que a Mesa me adverte, que

ro apenas, para con~luir:a resposta ao seu aparte, dizer que, em realidade, o 
Presidente não coflsegUiu assumir as rédeas no sentido de entender tudo o-que 
está acontecendo, sobretudo na área. econômico-fininceira e, em razão 'disso, 
praticamente, ele não tein Podef de .d.ec~~ã,o nesta ãrea e tem que confiar ou 
não confiar no superpàdei:'oso Ministro do._Planejamento .. 

Sr. Presidente, conclUindo. o meu dis·cu'rSo, eU ·quero ··dizçt' .qtie.até agora 
o povo tem sido f!.penas espectador ;--··e, diga,.se cte ·p_a.Ssagem, e.spectador 
muito paciente - pois lhe tem sido negado ~ dii'eito .de.'Opinai e·influir nas 
decisões de interesse para o País. Não há ·~n.ais·- d~· participação. 

Urge mudanças, a começai pelo modelo polític;o- a principal causa de 
toda a atual desorganização econômico-social. A única solução é a democra

, cia --.:.. sem adjetivos e, portanto, sem tutelas ---:- com a participação irrestrita 
de todos os segmentos de nossa sociedade. 

Para essas mudanças, só nos resta uma conclusão: é preciso- ter a cora
gem e o bom senso de admitir qüe o caminho mais rápido, seguro e eficaz é a 
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem! :P,Jilmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra para uma bre
ve comunicação ao Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. seqadores, no dia 9 de novembro p.p., faleceu em Na
tal, vítima de um ataque cardíaco, o Dr. Claudionor Telógio de Andrade, ad
vogado dos mais destacados entre a sua classe, Promotor Público, Catedráti
ç_o da Cadeira de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e seu professor emêrito, Presidente da Ordem dos Advogá
dos, Secção do Rio Grande do Norte, d_urante 15 anos, Presidente do Institu
to dos Advogados do Rio Grande do Norte, autor de vários estudos de Direi
to, Presidente da Academia Potiguar de Letras, Secretário-Geral do Estado; 
Prefeito de Natal, Deputado Estadu~, Suplente de Deputado Federal, Secre
tário de Segurança Pública, SecretáriÕ de Interior e Justiça, Consultor Jurídi
cO do Estado, sendo que estas três_ últimas funções exerceu durante o meu 
Governo, organizador do Partido Social Trabalhista e seu Presidente. 

A morte veio surpreendé-lo em plena atividade profissional. Inteligente, 
culto, orador fluente e impecável na forma. Lhano no trato, com uma simpa
ti-a-irrad-ian-te-e uma- bondade-inata-.- Eis- os-fraços- m-a-r-cantes- da -persona-lidade 
de Claudioqor. 

Coni_"O_ seU desaparecimento, perco eu um dos amigos mais queridos e o 
Rio-q:ra~J~--~Nqr~l~, uma das melhores figuras_ de sua geração. 

Contaya ele 71 anos de idade. Rio-grandense-do-norte, de São José de 
Mipibu, êleixa viúva, D. Maria Wancy Aquino de Andrade, e dez filhos, Dr. 
Fr_ancisco Cartihdê Aquino de Andrade, Dr. Epitácio Lira Aquino de Andra
de, Dr. Claudionor de Andrade Júnior, Dr. Clén"io Aquino de Andrade, Dr. 
Alexandre Alberto Aquino de Andrade, Dr. Roberto Luiz Aquino de Andra
de, D. Abigail de Andrade Souza, esposa do ex-deputado Ney Lopes, D. Ma
ria Hildete de Andrade Rebouças, D. Maria do Socorro de Andrade Moreira, 
D. Maria Lúcia de Andrade Azevedo. 

Senhor Presidente, fazendo este: rápido registro sobre o desaparecimento 
de um dos melhores homens _públicos do meu Es~ado, peço a V. Ex.• fazer che
gar à família enlutada a expressão mais sentida do nosso profundo pesar, que 
é também da bancada do Rio Grande do Norte neSta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma breve 
comunicação, o nobre Senador Itamar Franco. Em seguida, darei a palavra 
ao nobre Seriado_r Oziiis Pontes. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para uma breve comuni
cação. Sem revisão ·do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos che
gando ao fim do ano desalentado e pessimista, descrente das coisas e às vezes 
dos homens. Estou inscrito para falar hoje e vou aguardar a minha hora para 
complementar o meu pensamento sobie o meu desalento, mas queria apenas 
fazer dois apelos a V. Ex' O primenro apelo é em relação ao veto do Senhor 
Presidente da República colocado numa matéria de interesse fundamental 
dos funcionários do Distrito Federal. 

Esse veto parcial, Sr. Presidente, precisa ser aprovado ou ser rejeitado 
por esta Casa ainda que do recesso, porque, se rejeitado, funcionários do Dis
trito Federal poderão ter um abono especi:d. Não importa a quantia, se ela é 
pequena ou se é grande; o que importa ê que este abono· seja concedido. 

O segundo, Sr. Presidente, já é a minha dCscrença_porque hâ quatro anos 
eu pleiteio da Mesa o estâgio dos Universitários. Há quatro anos, há quatro 
anos que espero! 

Eu queria também de V. Ex' um palavra final, porque lamentavelmente 
quando interpelo V. Ex', como foi ontem no Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores, a minha palavra não tem validade. Mas, tão logo o Líder 
do PMDB pediu que se ouvisse a Comissão de Relações ExteriOres, V. Ex' 
prontamente atendeu. 

Peço a V. Ex' que, pelo menos antes do recesso parlamentar, me atenda e 
coloque o veto do Senhor Presidente da República em discussão. E, em se
gundo lugar, que aprove ou não o estágio dos universitários. ~o apelo que di· 
rijo, sempre respeitosamente, a V. Ex'. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Inicialmente, devo dizer a V. Ex• 
que na decisão tomada, ontem, pela Mesa, em relação ao parecer da Comis
são de Relações Exteriores, se V. Ex• recorrer às notas taquigi-âficas verificará 
que eu o fiz atendendo justamente à solicitação de V, Ex' O que me dã muito 
prazer. 

Agora, evidentemente o debate me esclareceu, o debate naturalmente fez 
com que eu tivesse mudado de idéia, mudado de pensanlento, o que acho -que 
deve ser sempre admitido, sobretudo quando se muda para melhor. E V. Ex• 
deve reconhecer que, no caso, eu mudei para melhor. 

Quanto ao veto, tomarei as providências jUnto à Diretoria da Mesa, para 
fazer todo o possível para que seja votado, de acordo com a sugestão de V. 
Ex•, que considero realmente procedente e importante, 

Quanto aos estagiários, é um assunto que êstá em pauta nas reuniões da 
Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
Oziris Pontes. por delegação da Liderança do PMDlt 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem, como Lfder de PMDB! 
O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discur

so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: se eu sou Lider do PMDB, quero apro· 
veitar a oportunidade para convidar o Senador_birceu Cardoso a se inscrever 
no meu Partido, sobretudo porque dou corpo a esta Liderança conseguindo 
sua adesão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Associação Comercial do Ceará, graças 
à oportuna iniciativa do seu operoso Presidente,: Vicente Linhares, promoveu 
uma mesa de debates sobre o Plano de Desenvolvimento do Vale do Acaraú, 
tendo como principal expositor o Engenheiro~Chefe da 2' Divisão do Depar
tamento Nacional de Obras contra as Secas, no Ceará, o diligente Dr, Almir 
Távora. 

1 

Dos comentários elogiosos feitos acerc~ dessa proveitosa reunião, 
cumpre-me destacar o que foi publicado pela T~ibvna do Ceará, na '"orelha" 
de sua edição do último sãbado, pelo alto sentido de sua anãlise. 

A Zoua Norte do Ceará, onde se fixou meu,enraizamento político, de hâ 
muito necessita de executar os planos que deverão openliOOeseilVoTvimento 
global dessa importante e vasta região do nossç Est3do, que ~biange o vale 
do Acaraú, o vale do Poti e o da Vertente Ocidental da lbiapaba, destacando
se a ponderabilidade do primeiro, que será objeto de minhas __ ÇIDtsiderações, a 
bem de uma mais breve execução das obras constantes de projetas executivos 
jâ aprovados oficialmente, dentro de um estudo abrangente e minucioso. 

O Departamento Nacional de Obras contras as Secas contratou esse le
vantamento global das possibilidades econômicas do vale do Acaraú, com 
uma competente empresa de planejamento mineira, conhecida no Brasil atra
vés de sua sigla SEEBLA, cujos trabalhos aind.a, não foram _ _1~rminados. Mas 
o andamento que lhe foi impresso penfiitiu qt:e ~ semana passada, em Forta
leza, suas conclusões fossem conhecidas e debatidas nessa reunião promovida 
pela Associação Comercial do Cearâ, através de cada um dos pilares desse 
promissor plano da SEEBLA. 

Certo estou de que a parte mais importante se refere a área de busca dos 
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, para o assentamento dos proje
tas de irrigação, piscicultura, lavoura de sequeiro e agroindústria. 

Como esse importante Plano Diretor diagnosticou e fixou as grandes li
nhas desse planejamento global, não há dúvida alguma de que conhecido o 
valor aproximado do seu custo, logo se verificou a grave perspectiva de 
apreensões que já se oferece aos responsáveis pela execução de tão urgente 
obra. No primeiro discurso que pronunciei nesta Câmara Alta do País, abor
dei ligeiramente esse problema da falta de recursos financeiros, quando me 
referi à urgência da construção do açude Serrote, básico para a mineração de 
urânio em Itataia, nO Município de Santa Quitéria. 

Não obstante o interesse da própria NUCLEBRÁS em serem iniciadas 
as obras de tão importante açude, ainda não foram assegurados os recursos 
financeiros de que necessita o Departamento Nacional de Obras contra as Se
cas. 

Confirma-se agora a oportunidade do meu apelo, através da descrição 
constante da edição de 29 do mês passado, do Jornal Tribuna do Ceará, que 
me permito transcrever: 

"Conforme explanações do engenheiro Almir Fernandes Távo
ra, o Programa de Aproveitamento do Vale do Acaraú, abrangendo 
urna área aproXimada de IS mil quilômetros quadrados, cuja viabi
lidade técnico-econômica e social já foi levantada, apresentando 
grandes perspectivas, tem o início de sua execução previsto para ja
neiro do próximo ano, desde que o Governo Federal contribua no 
sentido de que sejam conseguidos os recursos necessários." 

Verifica-se, portanto, as próprias autoridades do Departamento Nacio
nal de Obras Contra as Secas já se encontram alarmadas ante o risco de não 
poderem ser iniciadas as obras à falta dos recursos financeiros, justificada
mente calculados. 

Assim é que a Tribuna do Ceará. noticiando esse aspecto do debate, de
monstra que somente existe uma fórmula de ser contornado e superado esse 
impasse surgido, antes de se iniciar a próxima execução orçamentária. 

Volto a transcrever outro tópico do artigo uchegou a vez do Acaraú", que 
bem esclarece o único meio de serem conseguidos esses recursos financeirOs: 
"Para isto, mister se faz que o Planalto dê o sinal verde para contrapartida 
exigida pelo Governo da Alemanha, que concordz em transferir os "investi
mentos da ordem de um bilhão de cruzeiros, que seriam aplicados no Projeto 
de Irrigação de Morada Nova, que já se encontra concluído." 

Se existe e:sse saldo de um financiamento alemão para o aludido Projeto 
de Morada Nova, cuja entrega depende apenas do pagamento dessa co:!tra
partida em cruzeiros, e somente com ele poderão ter início as obras do Plano 
Diretor de Desenvolvimento do Vale de Aracaú, urge uma concentração ~otal 
de esforços, para ser conseguido o sinal verde do Planalto em faVor do recebi
mento desse saldo de um bilhão de cruzeiros, de que não mais necessita o Pro
jeto de Irrigação de Morada Nova, a que já se fez referência. 

Tudo leva a crer, tendo em vista as declarações do engenheiro Almir Tá
vora, que o próprio Departamento Nacional de Obras Contra as Secas já 
deve ter iniciado o processo de transferência desse saldo, do Projeto de !\1-'ora
da Nova para o Plano Diretor do Desenvolvimento do Vale do Acaraú. 

O r..oticiário da Tribuna do Ceará não é claramente explícito a esse respei
to, mas as lideranças da Bancada do Ceará, na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, devem verificar o quanto antes a localização desse financia
mento alemão ao DNOCS, para uma atuação conjunta em favor da liberação 
dessa contrapartida, sem a qual não se terá o pagamento do saldo já referido. 

Hã dois projetas executivos em condições de serem imediatamente ini
ciadas suas obras: o aumento da capacidade irrigatória do açude Araras e a 
construção do açude Serrote. 

Deve-se evitar, a todo custo, que se repita a velha contingência da des
continuidade administrativa, à falta desse sinal verde a que se referiu o articu
lista da Tribuna do Ceará. 

Se o governo anterior contratou a feitura pela SEEBLA desse projeto de 
desenvolvimento do vale do Acaraú, e se há obras que podem e devem ser ini
ciadas no início próximo exercício financeiro~ não hâ como se negar ao 
DNOCS o direito Oe receber esse saldo, para executá-las. 

Caso nã!:l se obtenha esse sinal verde, ter-se-â configurado mais um grave 
e prejudicial caso de uma condenável descontinuidade administrativa. Volto 
a transcrever, por expressarem fielmente o meu pensamento, o apelo final da 
Tribuna do Ceãtâ,-na sua "orelha". ••chegou a vez do Acaraú": "Resta Ago
ra que se estabeleça uma união de esforços, envolvendo o Governo do Esta
do, a representação política cearense nas duas Casas do Congresso e as clas
ses empresariais, parà que realizem um trabalho de conscientizaçãú junto ao 
Governo Federal, de maneira a que sejam vencidos todos os obstáculos que 
porventura apareçam contra a aprovação da proposta do Governo Alemão 
que proporciona condições para a realização de tão importante empreendi
mento". 
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O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB - CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- V. Ex•, como representante do Cearâ 
nesta Casa, especialmente da Zona Norte do Estado, do Vale do Acaraú, 
cumpre muito bem o seu dever em propugnar da Tribuna do Senado Federal 
melhoramentos como este que V. Ext- deseja, de ordem econômica, para a re~ 
gião norte do Estado do Ceará. O Vale do Acaraú deverã ser aproveitado, e 
creio que o serã. V. Ex' sabe que o DNOCS é um órgão executor, e os recur
sos demandam da SUDENE, através do Ministério do Interior. E nos senti
mos honrados de dizer que ê Superintendente da SUDENE um homem da 
cultura de José Salmito, que também é cearense, e elejamais.tergiversàtía, po~ 
dendo ajudar àquela região de nosso Estado. Parabenizo a V. Ex•, porque no 
momento V. Ex• interweta, no meu entender, o pensamento de toda a Banca
da do Cearã no Senado Federal. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB -CE) - Eu agradeço o aparte do 
eminente Senador Almir Pinto, e a minha pi'esença na Tribuna, neste momen
to, é justamente para alertar a V. Ex• e ao eminente Vice~Líder do Governo, 
que aqui vão continuar, a fim de que acompanhem este projeto, com verba in
dicada e com dinheiro suficiente, e o Nordeste, principahneritC a--iriínha re
gião, que é o Vale do Acaraú, não seja sacrificado. Eu sairia pesaroso desta 
Casa, se hoje não fizesse este pronunciarri.ento,·qu·e é, sobretudo, do meu de~ 
ver, e daí eu apelar para que V. Ext-s, eminentes Senadores José Lins e Almir 
Pinto, dêem continuidade a este meu pronunciamento, que representará a re
denção da minha região. 

Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•s 
Concordo, finalmente, com a conclusão do articulista da Tribuna do 

Ceará, quando justifica a necessidade de ser feita essa postulação ao Governo 
Federal em tom de exigência, e não como um justificado apelo, pois sem tom 
imperativo de quem exige o reconhecimento de um direito, não alcançará êxi
to esse esforço conjunto, que se deve fazer, com a máxima urgência, tendo em 
vista a proximidade do recesso congressual. Sentir~me~ia sumarrtente com
pensado dos meus esforços, se a Bancada cearense nas duas Casas do Con
gresso Nacional viesse logo ao encontro .de minha justificada sugestão. 

Minha breve passagem no Senado Federal, como demonstram meus pro~ 
nunciamentos, expressam minha ansiedade em ir ao encontro das mais vitais 
necessidades da terra e do povo de que procedo, buscando formas para o seu 
atendimento. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE) - Pois não, nobre Senador 
José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador Oziris Pontes, V. Ex• 
nos deu uma incumbência das mais honrosas, mas também das mais pesadas: 
a de continuar o ingente e profícuo trabalho que V. Ex•, em tão poucos dias, 
iniciou nesta Casa. Esse trabalho, nobre Senador, só enaltece, só engrandece 
a V. Ex', não apenas perante o Congresso mas, principalmente, perante o 
Ceará e o povo do Vale do Acaraú. Até pouco tempo sabíamos que a Zona 
Norte era uma das mais desassistidas do Nordeste. Todavia, como V. Ex' 
bem vê, hoje tem ela urna ampla possibilidade de oferecer melhores condições 
de vida a seu povo através da irrigação. O grande rio está lã para ser aprovei
tado. O projeto a que V. Ex• se refere será, certamente, a redenção de vários 
municípios-. ·os 40 mil hectares que o Acaraú pode irrigar, com a ãguajâ acu~ 
mulada poderão corresponder a 800 mil hectares não irrigados, com a dife
rença de que serão hectares em produção contínua e totalmente independente 
da seca. V. Ex' fique certo de que muito nos honrou c.om a incumbência de 
continuar o seu trabalho, nós o faremos com o maior prazer e, sobretudo, 
com a maior honra. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Agradeço o aparte do emi
nente Líder do Governo, Senador José Lins, que conhece muito bem a 
problemática nordestina, como técnico dos mais emin_e.nte_s que é, e acredito 
que S. Ex•, que também pertence à minha regifo, assumiu, neste momento, 
com esse aparte, um compromisso solene perante o povo cearense de batalhar 
indormidamente a fim de que sejam satisfeitas as aspirações da nossa região. 

Espero em Deus que se forme, urgente, esse esforço conjunto, em que 
tanto confia a Tribuna do Ceará, para serem iniciadas as obras do Plano Dire
tor de Desenvolvimento do Vale do Acaraó., no ·próximo exercício e pela for
ma apresentada pelo próprio Departamento Nacional de Obras Contra as Se-
cas. 

De minha parte, estarei sempre disposto a servir a minha terra e ao meu 
povo. 

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

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra, como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, como Líder, 
ao nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Como Líder. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo, juntamente com compa
nheiros do meu Partido, de regressar do Nordeste, onde fizemos uma viagem 
cívica. 

A cada vez que se vai ao Nordeste, Sr. Presidente, a nossa sensibilidade e 
a nossa brasilidade se aguçam, no testemunho duplo de se visualizar as difi
culdades da Região e, ao mesmo tempo, de se constatar, com alegria, a cres~ 
cente conscientização da população daquela zona-problema do Pais. 

No nosso Nordeste, Sr. Presidente- e digo nosso com muito orgulho, 
em perceber que o Congresso Nacional é chefiado por uma das mais ilustres 
figuras do meu Nordeste- nossa presença no nosso Nordeste- repito, Sr. 
Presidente - serve de testemunho de uma transformação sociológica que 
desponta aos olhos do mais fugaz observador. ~a conscientização de injus
tiça que cresce de maneira diretarnente proporcional às dificúldades de uma 
Região absolutamente injustiçada durante estes anos todos. 

Quando sobrevoamos as sernidesérticas áreas daquela região e, ao mes
mo tempo, no chão, temos consciência da potencialidade e da riqueza daRe
gião, perguntamos o que é que continua a impedir que o Nordeste alcance 
realmente a pujança para que foi destinado por essas riquezas imensuráveis 
que se encontram encerradas naquele território. 

Essa conscientização, que parece, à primeira vista, elitista, está-se entra
nhando profundamente, até nas mais humildes camadas da população daque~ 
Ia terra. 

Talvez seja pela vivência do século das comunicaçõ~, talvez pelo milagre 
da televisão e do rádio, o nordestino, que foi e continuará a ser, sobretudo, 
um forte, está conscientizado de que não pode mais continuar pisando em ri~ 
quezas de pés descalços. Tanto isso é verdade, Sr. Presidente, que todas as 
manifestações públicas e políticas de que participamos no Nordeste foram 
marcadas por uma extraordinária presença das camadas mais pobres e mais 
sofridas daquela Região. Assim foi no Rio Grande do Norte, quando, junta
mente com valorosos companheiros e com a honrosa presença do Presidente 
do Partido Popular, fomos surpreendidos por uma manifestação política, da 
qual as minhas retinas não têm memória semelhante. Milhares de pessoas, 
Srs. Senadores, absolutamente espontâneas, cercavam e saudavam nossa ca
ravana, a caravana da Oposição, nas largas e ensolaradas avenidas de Natal, 
como se aquilo signifiCasse- como realmente significa -uma nova tomada 
de conscientização e de posição daquele Estado nordestino. 

Se por um lado, Sr. Presidente, a concentração popular nos encheu de 
alegria e de esperanças, no sentido de que retratava o fim daquele estado cre
puscular, quase sonolento, do Nordeste, e passava a ser uma tomada de po
sição, consciente e responsável, do papel que aquela Região representa para o 
Brasil, ao mesmo tempo, e infelizmente, significava tudo aquilo que pensáva
mos encerrado definitivamente na vida pública do nosso País, porque, mal
grado o clima pacífico que felizmente vivemos, hoje, no nosso País, nos de
frontamos no Rio Grande do Norte com uma verdadeira concentração do 
Poder Público, na propaganda partidâria. 

Ora, Sr. Presidente, ninguém estã aqui a se rebelar contra um governo 
partidário. Governar um Estado é uma função política, que obviamente tem 
que derivar de um partido político. No entanto, hâ uma diferença fundamen~ 
tal e primordial entre um governo partidário e o governo a patrocinar um 
partido político. 

E o que vimos no Rio Grande do Norte, Sr. Presidente, onde o governa
dor, ostensivamente, com fundos que não sabemos bem quais sejam as ori
gens, contratou todas as emissoras de rádio disponíveis na Capital, anunciou 
a distribuição de 20 mil camisas num comício, proibiu, terminantemente, que 
partidários da Oposição, que ao mesmo tempo fizessem parte do governo es
tadual como meros funcionários públicos, tivessem a oportunidade de ouvir a 
outra opção, a opção das vozes oposicionistas. 

Esse quadro, que me parece inusitado no Nordeste, porque se desvirtua 
do sentido democrático que se quer dar ao País, foi muito mais grave, muito 
mais ostensivo no Estado do Piauí, onde nos dirigimos depois daquela magní
fica concentração no Rio Grande do Norte. 

O _Piauí, todos sabemos, emparelha-se com outros Estados do Nordeste 
dentro do incompreensível quadro de conviver na miséria, sabendo~se rico. 
Um Estado de um potencial maior do que muitos países do Mundo. IgualM 
mente ao Maranhão, por exemplo, igualmente ao meu querido Sergipe, o me~ 
nor Estado da Federação, cujas jazidas minerais, decantadas hâ décadas, con
tinuam jazidas, porque jazem abaixo do chão. 
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Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no Piauí, potencialment~ um 
dos mai~ poderosos territórios abaixo do Equador, o convívio da opulência 
oficial com a miséria, é uma demonstração àe que muita coisa errada estâ 
acc-ntecendo neste Pais. No entanto, o que nos chocou, sobremaneira, nãc foi 
essa -dualidade de civilizações -os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada 
vez mais pobres - e sem toda um estrutura do Estado, que, por princípio, 
por moral, por ética, pór respeito, deveria ser posta a faVor do bem.comum, 
sendo ostensivament: lançada em favor de uma facção partidária. 

Tanto é verdade, Sr. Presidente, que a ameaça não velada, mas pública 
do Sr. Governador a seus auxiliares, que não deveriam ou·,rír a mensagem da 
Oposição, Crist(llizada no prestigio indescritível do nosso colega Senador da 
República pelo Piauí, Alberto Silvai se fez de tal maneira ostensiva q'Je exis
tiam funcionários do Governo no Aeroporto e na concentração popular, para 
que anotar os fucionários públicos que ali estavam. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - V. Ex• dá licença para um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Gilvan Rocha, estou ouvindo, 
com muita atenção, o·discurso de V. Ex•, relatando com fidelidade os aconte
cimentos que se seguiram à caravana do Partido Popular no Nordeste, e a 
precisão com que V. Ex• coloca a existência das potencialidades nordestinas e 
o pouco que se tem feito para fazer com que elas apareçam, tanto na terra de 
V. Ex•.quartdo fala nas riquezas que j('iem,COmo na minha, como no Rio 
Grande ào Norte, como no Nordeste como um todo, o que evidencia a falta, 
evidentemente, de governos que, naquela ârea, se dediquem com maior afinco 
à solução daqueles problemas. Mas V. Ex• falou naquela colocação ostensiva 
do Poder Público do meu Estado contra a realização de uma concentração 
popular, absolutamente livre e democrática, que o Partido estava fazendo na
quela área para lembrar a V. Ex• que pior foi. O Partido anunciou que have
ria aquela concentração, pelos únicos meios de que dispõe, porque no meu 
Estado o Partido Popular não tem direito à televisão, ao râdio,nem ao'S jor
nais. Quem pertencer ao Partido Popular deve ter muito cuidado, se for fun
cionário público, porque estã sub judice, pode ser transferido, pode ser demi
tido ao emitir uma opiii.ião qualquer. Disse muito bem V. Ex• que havia es
piões naquela concentração para anotar funcionários. Quero revelar a V. Ex• 
coisa estarrecedora que foi dita ao Presidente do nosso Partido no aeroporto. 
Duas funci01'râtias brasileiras, que tinham desejo de conhecer o grande ho
mem que é Tancredo Neves foram ao aeroporto para falar com S. Ex•, e de
pois de conferenciar Com S. Ex• alguns minutos, verificaram alguém anotan
do a sua presença. O grande Senador min~iro, o grande brasileiro Tancredo 
Neves voltou estarrecido da minha terra, ser possível, nos dias que correm, 
acontecimento desse jaez. O pior de tudo, Senador Gilvan Rocha, V. Ex• que 
conferiu aquele volume, aquela quantidade de populares que compareceram 
a nossa concentração, e que as pessoas menos empenhadas nesse problema, 
pessoas absolutamente neutras, avaliaram em 50 mil pessoas, é que durante 
esses quatro dias o Governo colocou veículos na rua anunciando que não ia 
haver mais a concentração e pedindo desculpas, em meu nome, que o Sena
dor Tancredo Neves não iria mais ao Piauí, que S. Ex• pedia desculpas à po
pulação por não haver mais aquela concentração. Este é o Estado governado 
por uma oligarquia que V. Ex• viu de perto durante aquelas poucas horas que 
passou no meu Estado. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- Mesmo assim, V. Ex• há de ficar 
tranqüilo com a demonstração de sua liderança. 

A concentração humana, jamais preSenciada por nenhum dos seus com
panheiros, em nenhum lugar deste País, demonstra, perfeitamente, que o 
Nordeste não é aquele amontoado de tolos que o Governo pretende seja. 

Mais grave que tudo, sabe V. Ex•, sabe a Casa, sãbem principalmente os 
nordestinos que nesta singularíssima República socialista do Pais, onde prati
camente o único patrão no Nordeste é o Estado, sabe v. Ex• que nem aquela 
coerção, que nem aquela perseguição está conseguindo empanar o despertar 
do Nordeste que ê evidentíssimo, menos para os míopes do Palãcio do Planal
to. 

Sr. Presidente, esses procedimentos de pressão que se pretendia, encerra
dos na vergonhosa História da República Velha ne_ste_País, renasce num rit
mo que nos deixa trantornados no Nordeste. No meu Estado~ o pequenino 
Estado de Sergipe, o Sr. Governador do Estado só permite inscrição de casas 
populares quando paralelamente à ficha de inscrição existe a outra, ficha de 
inscrição no Partido do Governo. 

Agora, não perde o Sr. Governador por esperar, porque aqueles homens 
que troxeram a miséria ou que p-rorrogaram a miséria do Nordeste, fizeram 
também a imprudência de levar as comunicações de televisão colorida para o 
mesmo Nordeste, e esses considerados tolos pelo Planalto, vêem o fascínio do 

mundo do consumismo deste Brasil, sentem a parte do Brasil desenvolvido, 
esses, conscientemente ou não, cada dia se julgam mais injustiçados. E n~o é 
por um compromisso imposto de assinar a ficha do Governo que eles vão dei
xãr com a senmida.de com que sempre se houveram, de dar a resposta através 
do voto direto e secreto. 

O Sr. Hclvídio Nunes (PDS -~PI)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Ouço o nobre Senador Helvídio 
Nunes. 

O Sr. Heb:ídio Nunes (PDS- PI)- E!lli~ente Senador Gilvan Rocha, 
não fosse o apreço ·pessoal que tenho por V. Ex• e não fosse a seriedade que 
V. Ex" imprimiu às palavras com as quais está descrevendo aquilo que em 
poucas horas lhe foi dado observar no Nordeste, especialmente do Rio Gran~ 
de do Norte e do Piauí, eu não ousaria interromper o discurso de V. Ex". 
Mas, eminente Senador, V. Ex• ao fazer uma referência ao Rio Grande do 
Norte, afirmou que o Governador havia exibido um potencial muito grande 
de camisas coloridas, se não me falha a memória, no sentido de afastar n 
povo da concentração cívica realizada pelo Partido Popular. Jã no Piauí, à 
falta de elementos materiais, acena-se com peSsoas que estariam tomando 
nota de nomes de funcionários pàra uma pOSterior punição por parte do Po
der Executivo estadual. Ora, veja V. Ex' que isso é de um ridículo que não 
tem tamanho e V. Ex' me permita taxar assim esta informação porque, pelo 
menos, no meu modo de pensar eu me julgo cred.enciado para um exame mais 
ou menos desapaixonado. f: que o Piauí sabe que faço restrições, no âmbito 
do meu Partido, à conduta em determinados setores da atual administração, 
da mesma forma que fiz a anterior e que fiz tainbêm à anterior à anterior. 
Mas, não é o momento agora para examinar os problemas internos da políti
ca do Piauí. Também, como V. Ex•. sei das potencialidades do meu Estado, 
sobretudo no setor mineral, setor que foi recentemente esquecido a troco de 
outros que não proporcionariam vantagens ao E:;tado, mas que trariam van
tagens pessoais aos detentores do poder. Que o Piauí é pobre, todos sabem ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Solicitaria que o nobre Colega 
fvsse breve, porque estou ocupando o horãrio da liderança, e como V. Ex• 
sabe são poucos minutos. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Desculpe-me. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Lembro-me a V. Ex• que seu tem
po estã esgotado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- O Presidente está me advertindo 
nesse sentido, nobre Senador. Eu estimaria que V. Ex• usasse do mesmo expe
diente e falasse pela liderança, porque acho que esse assunto é fundamental 
para uma visualização do posicionamento político. Esse apelo jã não é meu 
só; agora é meu e do Sr. Presidente. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Infelizmente, eminente Líder, eu 
não sou Líder, e parece que todas as vezes ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)-Mastemenvergadura de Líder e 
poderia falar· pela liderança do seu partido, Excelência! 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS ~PI)- ... em que eu procuro intervir, há 
um chamamento especial à ordem. De maneira que eu tenho a impressão de 
que durante esses dois anos jamais us-ei abusivamente da tribuna. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP~ SE)- V. Ex• certamente está-se diri
gindo à Mesa, porque eu não tenho esse tipo de autoridade para V. Ex• 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Infelizmente, eu vou ter que inter
romper, com os meus pedidos de desculpas a V. Ex•, porque eu desejava foca
lizar, ainda, outros aspectos que me parecem importantes. Mas, o essencial é 
isso: a política do Piauí não é diferente da política do resto do Pais. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Infelizmente, Ex•! 
Sabe V. Ex", Sr. Presidente, que estã se tentando regredii no País no sen

tido de que se volte ao tempo do coronelismo nordestino, só que agora o co
ronelismo ê oficial, o coronelismo agora é governamental. E para que S. Ex• 
não pense que eu estou cometendo injustiÇa, eu remeto V. Ex• ao seu ilustre 
Governador, que em plena convenção partidária- estã em todos os jornais 
- advogou todos os casuísmos possíveis no sentido de que o Governo não 
perdesse eleições, enquanto que um Deputado Federal do Partido de V. Ex• 
dizia alto e bom som que o novo tipo de assistência médica que se pretende 
fazer no Pais, o Prev-Saúde, seja feito partidariamente. 

Em _qualquer país civilizado, Sr. Presidente, isso daria impeachment no 
governador, um governador que, ao invés de ser magistrado, advoga qual
quer que seja o tipo de jogo desleal no sentido de se manter no poder. 

Para c.oncluir, Sr. Presidente, o meu Partido, as oposições brasileiras ad
vertem ao Senhor Presidente da República que não é com mecanismos desse 



Dl'J:l'mhro de 1980 DIÂRIO DO CONGRESSO 1'\A( I01"1\I. iSl·t:io 11) (.}uinta-feira -' 7505 

tipo, qu~ não é com alneaÇãs do Presidente do Partido Oficial, que declara 
que se o Partido do Governo perder a maioria é ruiril para o País- é uma ad
vertência c!arlssima às Oposições-- que não é com as-deseducadas palavras 
do Senl.or P1 esidcnte da República, referindo-se às Oposições como margi
nais a s~rviço da subversão, não é com isso quedes vão substituir aquele sen
tid'J de independência e de conscientização que, mel-Cê de Deus, comeÇa a se 
despertar no Nordeste, maior do que qualquer força, porque falam muito 
mais <lltO o e3tômago c o ccraçào do que as ixPlicações do Sr. Minisf.ro do 
Planejamento, que, ao invés de encher as panelas dos pobres, como prome
tt:u, promete agora lO milhões de cartilhas para explicar o seu fracasso. 

Era o que tiul.a a dizer, Sr. Presidente. (MUito- 6Cil1! -Palillas.) 

O Sr, H.er'íi.li•) Ncncs (PDS- PI)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma conlU'licaçàu. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
vaJor Helvídio Nunes, para uma comunicação. 

O S~. J !ELVIDIO NUNES (PDS- PI. Para uma comunicação.)- Sr. 
P~esidente e Srs. Senadores, a minha comunicação pode ser sintetizada numa 
única frase. --

O eminente Senador Gilvan Rocha pediu que nós do Piauí tivéssemos, 
ou pediu que nós tenhamos um cuidado especial em relação ao Gcvcrnador 
daquele Esü:.do, Sr. Lucídio Portella. 

Eu quero neste instante- dirigir-me ao Senador Líder do PP. dizendo-lhe 
o s-eguinte: eminente Senador Gilvari RoCha, tome cuidado, redobre os cuida~ 
dos com o s-=:u correligionário do Piauí, objeto de muita preocupação &té à úl
tima semana. 

O Sr. Alberto Sil>a (PP --PI)- Sr. Presidente, eu fui citado nominal· 
mente e V. Ex• vai~me permitir que me defenda aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• tem a palavra, para uma 
explicação pessoaL · 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Para uma explicação pessoal.)
Sr. Presidente, as palavras do Senador indireto do meu Estado são descorte
ses e desrespeitosas para com o seu colega do Piauí. 

Não existe nenhuma dúvida sobre a minha atitude pública como repre~ 
sentante do meu Estado. Se S. Ex• assim pensa, em virtude do discurso con· 
tundente do Líder do Partido Popular, com relação à concentração que supe
rou todas as espectativas no meu Estado, que se contenha nas suas palavras, 
para que não me venha a forçar a dizer, daqui, o que eu não desejo. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira- Aloysio Chaves--:- Gabriel Her
mes- José Sarney - Dinarte Mariz- Maurício Leite- Aderbal Jurema 
-Marcos Freire- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy.Magalhães
João Calmon- Hugo Ramos- Roberto Satumino- Tancredo Neves
Amaral Furlan - Franco Montoro -Orestes QiJércia - Heri.rique Santillo 
- Benedito Canelas- Affonso Camargo- Leite Chaves- Lenoir Vargas 
- Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana}- Sobre a mesa, projetos de lei que 
serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 340, DE 1980 
Acrescenta parágrafo único ao art. 373, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jorna· 
da de trabalho reduzida, com remuneração proporcional. 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. !• O art. 373, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto~lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger acrescido do seguin· 
te parágrafo único: 

"Art. 373 
Parágrafo único. À empregada com prole é assegurado o di

reito de optar por uma jornada de trabalho de 4 ou 6 horas, com di
mir.uiçãá propOrCiOnai de remuneração. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
(Feita oralmente) 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980. - Eunice Michiles. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto .. lei n' 5452, de I' de maio de 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 373. A duração normal de trabalho da muiher será de oito horas 
diárias, I.!Xceto nos casos para os quais for fixada duração inferior, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 341, DE 1980 
Simplifica e desburocratiza o proces~o de operações financeiras, 

permitindo que os documentos firmados pelas Instituições Financeiras 
sejam autenticados mediante chancela mecânica. 

O Congresso Nacional decreta: 

A ri. l9 ·o arti8o 19 d3. Lei r.' 5.589, de 3 de julho de l~no, emendado 
pela Lei n9 6..3.04, de 15 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a segumte 
redação, mantido o seu parágrafo único: 

~'Art. 1 ~ Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou 
obrigações, suas cautelas representativas, de emissão das sociedades 
anôniinas de capital aberto, as duplicatas emitidas ou endossadas 
pelo emitente, bem como os contratos de compra e venda de moeda 
estrangeira e quait;quer outros documentos firmados pelas Insti
tuições Financeiras podem ser autenticados mediante chancela me~ 
cánica, obedecidas as normas baixadas pelo Conselho Monetârio 
NacionaL" 

Art. 29 A presente Lei entraiã em vigor na data de sua publicação revo
gadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A presente proposição resulta de sugestão que nos foi formulada pelo 
Instituto dos Advogados Brasileiros, presidido pelo eminente jurista Otto 
Eduardo Vizou Gil (oficio PR-382/80) e sua fundamentação estâ contida na 
substanciosa e er<.Idita indicação n'i' 41/80 que, a seguir transcrevemos em su~ 
maior rarte, a saber: 

"Indicação n• 41/80 
Autor. Dr. Abrahim Tebet 
Assunto: "Chancela Mecânica em Documentos" 
Relator: Dr. Luiz Felizardo Barroso 

Em boa hora o ilustre consórcio Dr. Abrahim Tebet submete à 
apreciação desta Casa, para merecer seu pronunciamento formal, 
anteprojeto de lei que prevê a utilização de chancela mecânica em 
contratos de câmbio, assim como em todos os demais títulos e doeu~ 
mentos subscritos pelas instituições integrantes do Sistema Finan~ 
ceiro Nacional. 

2. A iniciativa do anteprojeto em causa é das mais louvá veis e 
se enquadra, perfeitamente, dentro. do espírito de desburocratização 
de que está possuído o governo. em_todos o_s seus escalões, salvo seja 
nos de menor graduação ou precedência ainda um tanto resistentes 
a nova ordem estabelecida, devido aos inúmeros anos, a fio, de prá
ticas altamente burocratizantes. 

3. Em verdade o anteprojeto por estender a medida a todos os 
demais títulos e documentos subscritos pelas instituições integrantes 
do Sistema Financeiro NaciorÍal, estã em consonância com as deter~ 
minações do Exm9 Sr. Ministro de Justiça, preocupado com apare
cimento de um sem número de leis, uma lei nova para cada instituto 
a ser criado versando, todavia, sobre a mesma matéria. Tal proceder 
torna cada vez mais distante o sonho da consolidação legislativa de 
que é inimiga ferrenha a famigerada expresão "revogam-se as dispo
sições em contrário", como bem ressaltou o Sr. Ministro em entre
vista recente à imprensa. 

4. Sobre o assunto Chancela Mecânica em Contratos de CãmM 
bio, jâ nos manifestamos anteriormente quando apresentamos, em 
nome do Banco do Brasil, como integrante da Assessoria Jurídica, 
de sua Carteira de Operações Cambiais, sob a orientação segura e 
esclarecida de seu ilustre Assessor, Dr. George Rodrigues Siqueira, 
tese aprovada pelo XIII Congresso de Bancos que se realizou ano 
passado em Belo Horizonte. 

5. Naquele trabalho tivemos a chance de assinalar: 
~'Visa o Banco do Brasil com a presente indicação a trazer uma 
contribuição a maior racionalização e agilização dos serviços 
bancários na ârea das Operações de câmbio, aliviando os ope
rad_ores de _pr~cedimentos de rotina, que como tais resultam 
apenãs em allinento desnecessário dos seus tarefosos encargos. 

Trata-se de viabilizar a assinatura, por chancela mecânica, 
dos contratos de câmbio, que representam numa carteira de 
câmbio o grande e assoberbante volume de papéis que devem 
ser firmados pelos responsáveis diretos. 
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A nossa legislação vigente já consagrou com real proveito, 
a aposição de chancela mecânica em diversos títulos e docu
mentos. Assim é que hoje, exvilegis, são firmados titules ou 
certifiCãdos de ações, debêntures ou obrigações bem como suas 
respectivas cautelas, cheques e duplicatas. A esse elenco sugere 
o Banco do Brasil que se acrescente o contrato de câmbio". 

Chancela 
Mecânica nos Contratos de Câmbio. 

I - A Conceituação do Termo Chancela Mecânica. 
6. A conceituação, talvez até agora definitiva, dO que seja 

uchancela Mecânicã.", vamos encontrá-la no inciso I do Regula
mento para utilização da Assinatura Impressa por Processo Mecâ
nico em Cheques, anexo à Circular n9 103, do Banco Central do 
Brasil, de 29-11-67, a saber: 

"A chancela mecânica, também denominada assinatura ou 
autenticação mecânica, ê a reprodução exata da assinatura de 
próprio punho, resguardada por características técnicas, obti
das por máquinas especialmente destinada a esse fim, mediante 
processo de compressão". 
7. Tal conceituação de chancela mecânica nos leva necessaria

mente, a uma breve incursão no próprio conceito da "assinatura", 
uma vez que aquela nada mais é do que uma exceção a esta, confor
me, aliás, nos informa o Doutor Martins Napoleão, então Consul
tor Jurídico do Banco do Brasil Sj A, em parecer datado de 2·4-71: 

"Entende-se na terminologia jurídica por assinatura a apo
sição do nome em papel ou documento, feita de próprio punho, 
ou manuscrita, quer por extenso, quer abreviada, quer por 
meio de rubrica usual. Sem ela por forma hológrafa, não se 
obriga a pessoa. 

Constituem exceções à regra: assinatura por procuração, a 
assinatura a rogo c a assinatura por chancela mecânica, cujo 
emprego se vai tornando necessário, acdnfluxo de novas exi
gências da vida moderna". 

8. No mesmo sentido o Dr. José Augusto Moreira Guima~ 
rães, então Consultor Jurídico do Banco do Brasil Sf A, asseverando 
inclusive a perfeita identificação da parte, qUe manifesta de modo 
igualmente inequívoco sua vontade, através da chancela mecânica, 
com pouquíssimas possibilidades de fraude, graças ao estágio 
avançado de nossa tecnologia, na confecção das máquinas apropria
das, assim se manifestou: 

.. Insuprível, na espécie, ê a inquestionável caracterização 
da vontade de obrigar-se, mediante a perfeita identificação de 
quem, com tal escopo, assina a cártula. E essas exigências, os 
processos mecânicos resultantes do atual desenvolvimento tec
nológico, tudo indica, permitem cumpridas por meio de utili
zação de máquinas apropriadas, com remotas possibilidade de 
fraude, atendidas, desse modo, a primacial segurança em que 
repousam as relações negociais". 

9. Estabelecida a perfeita identidade entre a assinatura ma
nuscrita e a mecânica, no âmbito doutrinário, resta saber se esta, 
uma vez aposta, poderia, à vista do direito positivo brasileiro, inva
lidar o ato, por traduzir omissão de requisito essencial. 

II - O Direito Positivo Brasileiro. 

10. É inconteste que a "lei brasileira emprega a palavra assi
natura em sentido restrito, para significar a firma do pi'óprio-punho 
do emitente ou de seu procurador" _(Cun_hª _Peixoto, Comentário à 
Lei de Duplicatas). 

11. O Decreto n• 52.113, de 7-6·63, legislado para os órgãos 
públicos e autarquias federais, sobre as.sinaturas,_ firmas e rubricas, 
em documentos e processos, estatui em seu artigo segundo que: 

"as assinaturas, firmas ou rubricas deverão ser manuscri~ 
tas à tinta ou à lápis tinta." 

12. Daí, também, porque as exceções, atê hoje conhecidas, te
rem sido objeto de dispositivos legais permissivos. 

Assim, temos para o cheque o art. 17 da Lei n9 5.143, de 20-10-
66, inserido no diploma legal que instituiu- ó Irrij:)õStõ Sobre Ope-
rações Financeiras: , 

"O Cons~elh_Q_Monetârio Nacional, p~derá permitir que "a assi~ 
natura no cheque seja impressa, por prOCesso mecânico, atendidas 
as cautelas que estabel_ecer". 

13. Para a autenticação de títulos ou. certificados e cautelas de 
ações e debêntures das sociedades anônimas de capital aberto, te
mos o art. )9 da Lei n9 5.589, de 3-7-70, que assim dispõe. 

"os títulos ou certificados de ações, debêntures ou obrigações, 
bem como suas respectivas cautelas, de emissão das sociedades anô
nimas de capital aberto, poderão ser autenticadas mediante utili~ 
zação da chancela mecânica, obedecidas as normas a serem baixa
das pelo Conselho Monetário Nacional, dentro de 90 (noventa) 
dias, a partir da publicação da presente lei": 

14. A assinatura mecânica das duplicatas, foi contemplada re
centemente com diploma legal específico permissivo, a Lei n9 6.304, 
de 15~12-75, que dá nova redação ao art. J9 supracitado, fazendo 
iserir a expreSsão .. e as duplicatas emitidas ou endossadas pelo emi~ 
tente'', e acrescentando um parágrafo sobre o uso indevido ou irre
gular do instituto, com o evidente intuito de fortalecê-lo. 

"Estende às duplicatas o processo de autenticação mecânica, 
nos termos do artigo I• da Lei n• S.589, de 3 de julho çle 1970. 

Art. I• O artigo 1• da Lei n• 5.589, de 3 de julho de 1970, 
acrescido de um parágrafo, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. {9 Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou 
obrigações, bem como suas çautelas representativas de emissão das 
sociedades anônimas de capital aberto, e das duplicatas emitidas, ou 
endossadas pelo emitente, podem ser autenticadas mediante chance
ia mecânica, obedecidas as normas baixadas pelo Conselho Mone
tário NacionaL 

Parágrafo único. Aquele que utilizar a chancela mecânica, 
ubriga-se a responder integralmente pela legitimidade e valor dos 
títulos e endossos, assim autenticados, inclusive, nos casos de uso 
indevid,o ou irregular de tal processo, por quem quer que seja". 

. 15; O Decreto n• 52.113, de 17.-6·63, citado que determina se
jam apostas as assinaturas, firmas ou rubricas de próprio punho em 
documentos e processos_s_eguidas da indicação completa do nome e 
da função do signatário (art. 19), refere-se às .. autoridades", dando 
a entender que o mandamento em causa teria endereço certo, qual 
seja pessoas de direito público, Com evidente exclusão das de direito 
privado. 

16. A julgar pelo Decreto n• 52.113, de 17.6-63, que fala em 
uautoridade", o Banco do Brasil S/ A, como entidade de direito pri
vado que é, conquanto várias vezes aja por ordem e conta da União, 
não estaria abrangido pelo mandamento legal nele contido, logo po~ 
·deria usar a chancela mecânica livremente nos papéis e documentos 
que emitisse . 

17. Indagada a respeito da possibilidade de serem chanceladas 
meCanicamente as guias e aditivos de importação, a Assessoria Juri
dica·da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/ A, opi
nou de forma breve, porém favoravelmente, por entender que não 
hâ dispositivo legal determinando que as guias de importação ou de 
exportação sejam assinadas manualmente, da mesma forma que não 
hã texto legal impedindo que para a autenticação desses documen
tos as ·assinaturas sejam apostas mediante chancela mecânica. 

18. Situado o problema na esfera estritamente administrativa, 
de ordem interna do Banco do Brasil S/ A, conclui a Assessoria Jurí
dica da CACEX pela sua adoção, resguardadas as mesmas cautelas 
observadas para os instrumentos que possuem permissivos legais, 
como o cheque, por exemplo. 

19. Sabemos que "guia de importação é documento emitido 
pela CACEX que permite ao importador providenciar a internação 
no país de produtos estrangeiros sujeitos a esta formalidade" (Vic~ 

. tor Zerbini, Câmbio e Comércio Exterior - PrinCípios e Práticas, 
Editora Resenha Universitária, 1975, pág. 61). Há importações su
jeitas à obtenção de guias,- outras isentas do preenchimento deste re
quisito formal. As importações si.Jjeitas à obtenção de guia se subdi· 
videm, por outro lado, em importações com emissão prévia ao em
barque da mercadoria e com erp.issão posterior a ela. 

20. Sabemos, afinal, que a guia de importação é mero formu
lário, em modelo padronizado, sendo inclusive emitida, nos casos de 
importação sem cobert\lra cambial, em hipQteses especialissimas e 
sempre que não geram direitos ou obrigações exequíveis ein moeda 
estrangeira. 

III -A Experiência Estrangeira. 
21. As Leis Uniformes (Convenções de Genebra para adoção 

de lei uniforme em matéria de letra de câmbio e nota promissória e 
lei uniforme em matéria de cheque) remete o problema para o âmbi-
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to de sistema nacional de cada país, no que tange a cheques e letra 
de Câmbio ou nota promissória, imprimindo, todavia, ao termo as
sinatura, um significado bastante amplo para designar todo o sinal 
material que sirva, segundo os usos de cada país, para identificar, 
.quanto aos papéis e ef~i~os, para emitir a pessoa de seu emissor. 

22. Pelo uRapport du comité de Redaction", cm que se contém 
uma interpretação autêntica dessas Convenções, verifica-se que o 
termo "assinatura", é empregado, de maneira lata, ••para designar 
todo sinal material que sirva, segundo os usos do país, para identifi
car, 110s papéis ou efeitos comerciais, a pessoa daquele que o apo~ 
nha". O esclarecimento foi registrado em razão do costume adOtado 
no Japão, de uapor no título não a assinatura manuscrita, mas o si~ 
nal ou signo privativo do emitente ao lado ou abaixo da designação 
do seu nome". Esse sistema foi reconhecido pela Convenção como 
"perfeitamente compatível com a exigência da assinatura, tal como 
está formulada no n9 6, do artigo primeiro". 

23. Sindicância realizada polo Banco Central do Brasil, para 
instruir a tese sobre adoção de chancela mecânica nos cheques, 
umostra que, no contexto das nações, importantes Estados, ainda 
não se detiveram no trato da matéria, podendo-se citar como para
digma a Itália. Outros, entretanto, jâ o fizeram, como é o caso da 
França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suíça e doCanadã, 
entre poucos mais. 

24. Sobre alguns, as investigações dão conta de que apenas não 
adotam o processo, como por exemplo, Suécia, a Tchecoslováquia e 
o Paraguai. 

25. Nos Estados Unidos e na Inglaterra o uso da assinatura não 
de próprio punho, ~prática corrente. de livre convenção das partes. 

26. Na Suíça, a lei veda expressamente a utilização de processo 
mecânko para a assinatura de documentos-. 

27. No Canadã, a chancela mecânica ou tipografica restringe-se 
à emissão de papel-moeda e títulos governamentais. 

· 2&. A Lei Francesa n• 66.380, de 16.06.66, dispõe no art. I•: 
"0 inciso 89 do artigo 110 do Código Comercial é assim 

completado: 

esta assinatura é aposta tanto do próprio punho como por 
todo processo não manuscrito". (Chancela Mecânica. Trabalho 
apresentado pelo Banco Central do Brasil, ao VI Congresso Na
cional de Bancos). 

IV - A Natureza Jurfdica do Contrato de Câmbio. 

29. Como a lei é silente na matéria cm exame, no que tange ao 
aspecto específico dos instrumentos em que se consubstanciam as 
operações de compra e venda de moeda estrangeira, parte adjetiva, 
resta-nos apelar para a parte substantiva, perquirindo, ainda que su
mamente, quanto a natureza jurídica desse Contrato. 

30. O Contrato de Câmbio, instrumento através do qual se for
malizam as transações em moedas estrangeiras, é hoje, no Brasil, 
imprescindível nas transaçõcs internacionais, e no Qual intervêm, 
obrigatoriamente, corretores dCvidamente credenciados. 

3 I. Celebraáos dentro do espírito de mais estrita boa-fé, acarre
tam ampla repercussão, possuído, ademais, grande importância 
para a economia nacional, tendo em vista o vulto e a natureza dos 
negócios que consUbstanciam. 

Sob o ponto de vista estritamente jurídico, trata-se de um con
trato eminentemente consensual, sinalagmãtico, comutativo, onero
so, situando-se no âmbito dos contratos de compra e venda por se 
tratar de um contrato atípico ou inominada, isto é, que não' pos
suam regulamentação especial em lei. 

32. É indiscutível, porém que os contratos de cámbio uma vez 
protestados, assumem a dimensão de título-de dívida extra-judicial, 
o que lhe ê conferida pela Lei de Mercado de Capital, Lei nll 4.728,~ 
de 14 de julho de 1965. 

V - O que eXiste ainda em matéria: de imposição legal. 

33. Mas que d_ocumentos e processos seriam aqueleo; de que nos 
fala o citado Decreto n9 52.113? Seriam os papéis de credito, como 
tais entendidos os taulos de crédito e dentre estes os cheques, as 
a-;ões, também as duplicatas e o próprio papcl~mocda, todos agora 
passíveis de serem chancelados mecanicamente por permissivo le
gal? 

34. A aplicação da chancela mecânica nos contratos de câmbio 
não se enquadra dentro dos permissivos legais existentes. 

35. A legislação específica no que tange às pessoas de direito 
privado sobre a matéria se não autoriza, também não repugna exM 
pressamente o emprego da assinatura mecânica nos contratos de 
compra e venda de moeda estrangeira. Não há, por conseguinte, 
qualquer empecilho legal expresso condenado o seu uso. 

VI - A necessidade de Autorização Prévia. 

36. O Banco Central do Brasil, na tese que apresentou ao IV 
Congresso Nacional de Bancos para a adoção da chancela mecânica 
em cheques, fundamentou seu trabalho na necessidade de desvincu~ 
lação do administrador moderno, dinâmico, por excelência das , 
obrigações de rotina. 

37. Só no âmbito do Banco do Brasil, em suas dez maiores ur
gências, são apostas, anualmente, um milhão, trinta e seis mil, qua~ 
trocentos e oitenta e seis assinaturas em contratos de câmbio, o que 
nos dá uma média mensal de 86.374 e diãria de 4.319 assinaiura. Se 
passarmos a considerar todas as firmas aposta nos contratos de 
câmbio emitidos pelos demais bancos privados ou estatais, podemos 
elevar as cifras acima em mais de 50% (cinquenta por cento). 

38. Tal desvinculação; hâ muito jã era sentida. J.X. Carvalho 
de Mendonça, em seu clãssico Tratado de Direito Comercial Brasi
leiro (vol. V Livro III, n• 518, pág. 124, Edição de 1934), preconiza· 
va a adoção de chancela macânica quando se tratasse da emissão de 
título em grande escala: uQuando se trata da firma autêntica do 
emissor, os título contenham o fac si mi/e mecânico deste, por outra, 
a reprodução da assinatura verdadeira por meio emissor, que se 
obriga, deve ser autografada e de acordo com as leis de sua organi
zação se se trata de pessoa jurídica. 

Conclusão 

39. ••quando a lei diz assinatura, refere~se à autógrafa, e de 
próprio punho. Não se concebe título de obrigação ou dívida, sem a 
assinatura do punho do devedor" (J .X. Carvalho de Mendonça -
Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol. VI, la. parte, pág. 
141, nota I, Ed. Freitas Bastos, 1934). 

40. Para a formalização de certos atos, para o preenchimento 
de determinado requisito essencial de alguns institutos e com respei
to a determinadas pessoas de direito público, a lei exige como indis~ 
pensâvel, a assinatura, entendida esta, como sendo ••hológrafa ou de 
próprio punho". to que ocorre, por exemplo, com os testamentos, 
e com os órgãos públicos e autarquias federais. 

41. Assim é que sempre se entendeu que "não valeria assinatura 
artificial, exemplo, por meio de timbre, como nas emissões de apóli
ces do Governo Federal, de papel~moeda e etc." (J .X. Carvalho de 
Mendonça. op. cit.) 

42. Coritudo, os tempos mudaram, e o Direito, vivo por exce~ 
lência, tende necessariamente, a acompanhar os fatos. econômicos, 
procurando dar-lhes os contornos que sua existência e definição, as
sim exige. 

43. Hoje, "quem adota para atos repetidos outro meio de assi~ 
natura (e.g. à \iáquina, e carimbo) expõe~se a que se dê, sem a assi
natura holográfica, a individualização da manifestação da vontade. 
Não assim, para atos que se exige, como essencial, a assinatura, qual 
se dá com o testamento." (Pontes de Miranda- Tratado de Direito 
Privado, vol. 3, pág. 366- Ed. Borsoi :..._ 1970.) 

44. A Lei Uniforme, iesPeitéindo os usos e costumes de cada 
país, imprimiu uma amplitude sem precedentes, no significado do 
termo assinatura para igualá-lo a qualquer sinal material que possa 
identíficar a pessoa a que se refira. 

45. Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão utilizam~se da 
chancela mecânica, sem qualquer restrição por permissivos legais, 
expressos ou não. 

46. No Brasil, aquele que utilizar chancela mecânica obriga~se a 
responder integralmente pela legitimidade e valor dos títulos e en~ 
~ossos assim autenticados. E o mandamento legal contido no pará
grã.fo único do artigo }9 da Lei n~ 5.589, de 3 de julho de 1970, apli
cável a todo o processo de autenticação material. 

47. Os títulos de crédito propriamente ditos, como as debêntu
res. duplicatas e cheques, e os impropriamente assim chamados, 
corno as ações de sociedades anônirnas, pela sua dimensão como 
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institutos jurídicos, podem hoje ser chancelados mecanicamente em 
nosso país por força de permissivos legais expressos. 

48. No âmbito administrativo interno, as guTãs de importação 
expedidas pela CACEX, como vimos, já são chancelados mecanica
mente, independentemente de autorização legal, talvez por se cons
tituírem em meros formulários padronizados, cujo preenchimento 
nem sempre corresponde a uma obrigação em moeda estrangeira, 
quando envolve, por exemplo, importação sem cobertura cambial. 

49. Aperfeiçoando-se o contrato de câmbio, compra e venda 
mercantil que é, pelo só consentimento das partes (art. 191, do Cod. 
Comercial), este consentimento poderâ externar-se pela chancela 
dos contratantes, seja manuscrita ou mecâi)_iç:_a, 

50. Não fora, porém, a inserção -no riltrndo dos contratos de 
câmbio prenhes de profundos e amplos reflexos na economia nacio
nal e nas obrigações do país perante o exteríõi"~ tão zelosamente cui
dados pela autoridade monetãria que dele se utiliza como instru
mento de aferição de nosso balanço de pagamentos e da dívida ex
terna, talvez se pudesse adotar a chancela mecânica espontaneamen
te como o fez a CACEX, em suas guias de importação ou, por exem
plo, em quaisquer outros instrumentos que se aperfeiçoam pelo só 
consentimento das partes. 

51. Ocorre, porém, que o contrato de câmbio desfruta de uma 
dimensão outra, altamente valorizada pelos seus reflexos no âmbito 
público e privado nacional e estrangeiro, quer na órbita econômica, 
quer na justiça, onde se apresenta após o seu protesto, Como título 
de dívida extrajudicial, ombro a ombro com os demais,_ inclusive os 
títulos de crédito. Mas não é só um mero instrumento contratual, 
nele é incluído um mundo de elementos estatísticos, estranhos a sua 
natureza jurídica, mas a eles agregados, como condicionantes da 
execução pactícia. Aos contratos de Câmbio, vinculados à expor
tação e à importação, aderem outros instrumentos fiscais, sem falar 
no importantíssimo pacto adejecto denominado "'adiantamento 
sobre o contrato de câmbio". 

52. Assim é que a adoção da chancela mecânica nos contratos 
de compra e venda de moeda estrangeira, por seu crescente volume e 
necessidade premente de segurança, é medida que realmente se im
põe dentrO dos mais modernos cânones de administração das insti
tuições financeiras, mais carece efetivamente de autorização prévia 
legislativa, para cuja cOnsecução a autoridade monetária não negou 
seu apoio, eis que a medida trará benefícios a todo o Sistema Finan
ceiro Nacional. 

Chancela mecânica nos demais títulos e documentos 

53. A fim de ampliar estes benefíciOs, tornando cada vez menos 
onerosa a participação do investidor no mercado de capitais, sabia
mente o anteprojeto em exame cogita, ainda, da extensão da medida 
a todos os títulos e documentos emitidos em massa, eis que servem 
de instrumento de captação das poupanças públicas. 

54. A condição de títulos emitidos em larga escala, todavia, não 
é imposta n-o- an.tep-rojeto", podendo ser, destarte, assinados por 
meios mecânicOs, qualquer título ou documento desde que neles in
tervenham as instituições finance.~ras, observadas as determinações 
que sobre a matéria vierem a ser baixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, esta última, sim conditio sine qua non para a subscrição 
daqueles instrumentos sob a forma prevista. 

55. Como se sabe, a chancela mecânica, conquanto idealizada 
para abreviar o trabalho estafante, enfadonho e repetitivo que en
cerra a emissão de títulos em massa, possui, ainda, a característica 
do perfeito resguardo e à segurança, eis que de mais difícil falsifi
cação. Este resguardo à segurança mereceu guarida no anteprojeto 
que prevê a responsabilidade integral do emissor do título ou docu
mento em caso de fraude. 

56. Aliás, pelo parágrafo único do artigo 19 da Lei n"' 5.583, de 
30-7-1970, aquele que se utilizar da chancela mecânica obriga-se a 
responder o integralmente pela legitimidade dos títulos e endossos 
assim autenticados, inclusive nos casos de uso indevido ou irregular 
cle tal processos, por que quer que seja, o que não- ácontece com a 
assinatura manuscrita desde que fique comprovado a sua falsidade 
ou falsificação. 

57. De tal expediente de segurança, verdadeira presunção de 
autenticidade, decorre, com certeza, uma maior garantia de pro
teção ao portador do título, público -inveStiâor 011" poupador. 

58. Esta ênfase à segurança tanto mais se justifica quando se 
sabe que anteprojeto de Instrução da ComisSão de Valores Mobi-

liários, ao dispor sobre o uso da chancela mecânica pelas Compa
nhias Abertas, amplia a conceito expedindo na circular 103 do Ban
co Central, de 29-11-67, eis que admite a impressão da assinatura 
que chama de uimpressões de segurança", não necessariamente por 
máquina, quando estatui expressamente que: 

I - Observadas as condições estabelecidas na presente Ins
trução, os certificados de ações, debêntures e partes beneficiárias de 
companhias abertas que tenham títulos admitidos à negociação em 
bolsa de valores, podem ser autenticados com chancela mecânica, 
mediante reprodução exata das assinaturas de próprio punho das 
pessoas autorizadas. 

II - A Chancela mecânica deverâ ser resguardada por carac
terísticas técnicas obtidas por impressão de segurança ou por má
quina especialmente destinada a esse fim (o grifo é nosso)." 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980. - franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI No 5.589- DE 3 DE JULHO DE 1970 

Autoriza a utilização de chancela mecânica para autenticação de títulos 
ou certificados e cautelas de ações e debêntures das sociedades anônimas 
de capital aberto; de nova redação ao§ 10 do art. 34 e ao art. 74 da Lei n"' 
4.728, de 14 de julho de 1965; altera o art. 13 do Decreto-lei no 401, de 30 
de dezembro de 1968; dá nova redação ao inciso II do § 39 do art. 52 da 
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; altera os arts. 88 e 129 do Decreto 
no 2.627, de 26 de setembro de 1940, e dâ outras providências. 
O Presidente da República - Faço saber que o Congresso Nacional de

creta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 Os títulos ou certificados de ações, debêntures ou obrigações, 

bem como suas respectivas cautelas, de emissão das sociedades anônimas de 
capital aberto, poderão ser autenticados mediante utilização de chancela me
cânica, obedecidas as normas a serem baixadas pelo Conselho Monetário Na
cional dentro de 90 (noventa) dias a partir da publicação da presente Lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de ~esolução que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

.t lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 171, DE 1980 

Altera a Resolução n<? 58, de 1972, do Senado Federal, no que 
concerne à subordinação de órgão da Representação do Senado no Rio 
de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 O Órgão de que trata o inciso II do parãgrafo único do artigo 

62 da Resolução n"' 58 de 1972, passa a subordinar-se diretamente a_o Diretor
Geral do Senado Federal. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com o presente Projeto de Resolução se pretende alterar a subordinação 
hierárquica de órgaõ dã. Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

O que se tem observado por ocasião do trato de problemas relacionados 
com os Serviços Auxiliares da nossa Representação no Rio de Janeiro é que o 
Chefe daquele órgão dirige-se diretamente ao Diretor-Geral da Casa, e não, 
como deveria ser nos termos do Regulamento, ao titular do Órgão Especial 
de que trata o inciso IV do artigo 69 da Resolução n9 58, de 1972. 

Há de se convir, além do mais, que a medida seria de certa forma desbu· 
rocratizante, pois observa-se-ia um contato direto daquele setor com a 
Direção-Geral, cabendo, ainda, esclarecer que aquele Serviço tem corno prin· 
cipal atribuição tratar de problema relacionados com viagens dos Senhores 
Senadores ao Exterior e meSmo ao Rio de Janeiro, necesSitando, deste modo, 
de manter contatos diretos com a Direção-Geral da Casa, para um perfeito 
funcionamento do setor. 

Sala da Comissão Diretora, 3 de dezembro de 1980. - Luiz Viana -
Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes- Lou
riYal Baptista - Gastão Müller. 
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·O SR. I'RESII>ENTE (Luiz Viana)- O projeto serã publicado e, em se
guida, ficará sobre a mesa, durante 3 sessões, a fim de receber emendas. No 
fim deste prazo, serã despachado às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica que, em 
referência ao Projeto n9 139, de 1980, que institui para servidores regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho direito à percepção, durante o recesso 
dos Trabalhos legislativos, do quantum médio por serviço extraordinário, que 
de acordo com o item 39 do art. 97, do Regimento Interno, é da competência 
da Comissão Diretora, em caráter prívativo e por ato pfó'Pfio; fixar vanta
gens para os servidores do Senado. O citado projeto versa vantagens para os 
servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e para os estatu
tários, ferindo assim frontalmente dispos!Çõe"sfegimentais. 

Nestas condições, a Presidência, no uso daS atribuições que lhe confere o 
Regimento, nega tramitação ao projeto, embora esclarecendo que há projeto 
em curso que deverá ser aprovado, possivelmente antes do recesso, cuidando 
da ascesão normal dos senhores funcionários do-Senado. 

O SR. l'llESil>ENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. J9-Secretãrio. 

P lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 594, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nQ 
168. de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Ceará, a contratar ope
rução de empréstimo externo no valor deUS$ 30,000,000.00 (trinta milhões 
de dólares norte-americanos), para o fim que especifica, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1980. -José Lins. 

O SR. I'RESIIJENTE (Luiz Viana)- Em votaÇão o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami-
nh;:lr u votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR.IJIR('Elf CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. O requerimento de urgência, 
de autoria do nobre Senador José Lins, pede a dispensa de interstício e prévia 
distribuiçüo de avulsos para o Projeto n.., 168. 

Sr. Presidente, 18 projetes sobre empréstimos constam. da nossa pauta. 
Quarenta e dois foram preparados pela Comissão até às 4 horas da manhã. E 
um funcionário desmaiou, hoje de manhã, porque trabalhou a noite inteira 
preparando três, em cada projeto, três relatórios das Comissões Competen-
tes. 

Portanto, Sr. Presiâente, nós vamos ficar abarrotados- votando hoje, 
amanhã, dia e noite; COrrendo coxia, de noite e dia, "com a cabeça cheia e a 
barriga vazia" até votarmos 126 projetas. E agora o Senador José Lins, a 
quem eu muito prezo, a quem eu estou vislumbrando o futuro Líder da Ban
cada do Governo, vem pedir dispensa de interstício e Prêvia-distribuição de 
avulsos para o projeto do Ceará. Já são 128, Sr. Presidente, é uma enxurrada. 
Desculpe, em bom termo ou como dizia o teatrólogo, com todo o respeito, 
um;:I enxurrada de 128 Projetes. Nós vamos votar dia e noite. 

Então, Sr. Presidente, eu vóu votar contra, apenas por uma posição éti
ca. não contrariando o Ceará onde vou receber um título, para mim honrosís
simo, de cidadão do Massapê. í.: o menor município do Cearã, mas, dentro da 
minh:.1 :.1dmiração e do meu conceito, e do meu reconhecimento, é o maior 
munic.·ípio do mundo, depois do meu. 

Sr. Presidente, infelizmente, sou contra esse pedido de dispensa de in
terstício formuh1do pelo futuro Líder do PDS em quem saúdo uma das ca
b~.--ças gloriosas da Bancada do Governo. 

O Sr. Jost' Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente peço a palavra, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Para encaminhar a votação, 
~.·oncedo a palavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR .. JOSf I.INS (PDS- CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Pre
sidente c Srs. Senadores. não pode criar espécie que uiJú_e_Presentante do Cea
rá peça dispensa de interstício para um ernpréStíino do seu Esta-do. 

Hú duas razôes, Sr. Presidente, pelas quais me sirtto absolutamente tran
qUilo: primcini, porque a dispensa não vai prejudicar a qualquer outro Esta
do: scgund~1. porque todos os nobres pares reconhecem que o Ceará tem sido 
um dos Estados do Nordeste mais castigados pela seca. Há dois anos a seca 
nos nwhr<~:;;, Estnrnos com mais de 200 mil empregados nas obras de emer-

gência, e no momento, precisamos mais do que nunca desse empréstimo, para 
a manutenção de uma sêrie de atividades que criam mais empregos. Se esse 
empréstimo não for aprovado agora, certamente advirão sérias dificuldades 
pãra o povo do Ceará. 

Tendo tudo isso em conta e considerando que não haverá prejuízo para o 
andamento da apreciação de outros empréstimos que estão na Casa; tendo 
em vista as dificuldades do meu Estado, senti-me na obrigação de pedir aos 
meus pares que aprovem esse requerimento. Era o que tinha a dizer, 

Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar a votação, dimensionando a posição do Ineu Partido. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Quero esclarecer ao ilustre Se
nador Benedito Ferreira que, no encaminhamento de votação, só pode falar 
um Senador de Partido e o autor da proposição. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Mas, Sr. Presidente, o Senador 
José Lins falou como autor. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Logo após, concederei a pala
vra a V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha, como Líder do PP. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, apesar do convívio civilizado, fraterno entre as Bancadas do Se
nado, evidentemente que isto aqui não é um clube de amigos. É uma Casa da 
mais alta responsabilidade, inclusive no que diz respeito à vigilância das des
pesas, dos empréstimos, em suma, da estrutura financeira brasileira, malgra
do as nossas dificuldades constitucionais de exercer plenamente esta nossa 
função de vigilância. É necessário, então, principalmente por parte da Opo
sição, a mais acendrada vigilância e cuidado, no sentido de que o erário não 
seja ultrapassado por velocidades que podem comprometer sutilezas que de
pendem de um acurado exame de cada propositura na área financeira. Por 
tudo isto entendemos que a quebra da normalidade legislativa, no sentido do 
exame desses projetas, não pode ser concedida, senão excepcionalmente. A 
alegada necessidade de um Estado, para que possa aumentar o seu poder de 
endivídamento, terá que ser uma generalização ent todo este País, mergulha
do na mais profunda crise econômica de sua história. Não procede, portanto, 
este pedido de excepcionalidade, premiando um só Estado. 

Por isto mesmo, e fiel ao propósito de examinarmos, detidamente, o que 
leva tempo, essa enxurrada de empréstimos QUe o Senado recebe no apagar 
das luzes deste ano legislativo, não podemos, de maneira alguma, subscrever 
o requerimento do nobre Líder do PDS. 

O PP se posiciona, portanto, contra o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Benedito Ferreira, para encaminhar a votação. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para encaminhar a vo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós recebemos, ainda hã pouco, 
uma lição deveras válida. Até bem pouco nós não sabíamos, por desinfor
mação, que aqui não era um clube de amigos. O que nós sabíamos, Sr. Presi
dente, é que aqui era uma Casa de homens responsáveis, de amigos entre si, 
mas com a precípua finalidade de impedir que os menores, os mais fracos fos
sem esmagados pelos mais poderosos. E tal, realmente, não vem ocorrendo. 

Logo, nós temos o Cearã, flagelado pela seca, com seus açudesjã baixan
do a ãgua, causando pânico na população, e nós verificamos o que, Sr. Presi
dente? Nós verificamos Senador nos dando lição, para nos admoestar e nos 
advertir que isto aqui não é um clube de amigos. E o que mais, Sr. Presidente? 
Nós verificamos, com muito pesar, que a função do Senado não vem sendo 
cumprida. Enquanto o Brasil todo enquanto o Brasil pobre contraiu 413 mi
lhões de dólares de empréstimOs externos, três uitidades da Federação con
traíram 487 milhões. Essa é a dura verdade. Isso aqui não é um clube de ami
gos, mas também não está cumprindo com a sua finalidade, que é impedir o 
esmagamento dos menores pelos maiores. Repito, Sr. Presidente, enquanto 
no Brasil pobre, todas as unidades da Federação contraíram 413 milhões, de 
dólares de empréstimos, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro con
traíram 497 milhões de dólares de empréstimos. 

Logo, Sr. Presidente, contra São Paulo, que tem o poder da imprensa, 
que intimida pelo seu poder econômico, pelo seu poder político, os Senadores 
da Oposição, realmente, não fizeram a oposição que se verifica aqui, agora, 
diante da pobreza e da fraqueza do Ceará. 

Não, Sr. Presidente, enquanto São Paulo fazia 5 empréstimos ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- São três Ou quatro emprêstimos do Cearâ. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO)- V. Ex• está equivoca
do. Está equivocado. Mas verdade é que São Paulo tem a máquina de publici
dade na mão, e isso COage-mais do que o dever, do que o nosso compromisso 
com a Federação, de impedir, aqui, os excessos políticOs pela Casa política, 
que é a Cârharà dos Deputados. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Bros_sa_r_d. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS- Como Líder. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu fico muito à vontade, Sr. Presidente e eminentes colegas, eu fico muito à 
vontade, porque o meu voto, hoje, foi o voto que emiti ontem, foi o voto que, 
em sucessivas ocasiões, tenho emitido nesta Casa, inclusive em relação ao 
meu Estado. o Rio Grande do Sul. 

Fiz assim no ano passado, fiz assim este-ano, hão faz muitos dias. Já an
teriormente havia assim procedido em relação à Prefeitura Municipal de Por
to Alegre, exigindo na Comissão de Finanças. infonri:aÇões que entendia ne-
cessárias. -

De modo que, hoje, estou muito à vontade, posso estar errado, mas pos
so dizer também que não mudei de orientação, não mudei meu voto. 

Tenho dito aqui, várias vezes, da minha preocupação acerca do crescente 
e para mim alarmante endividamento dos Estados e Munidpios. 

Agora, Sr. Presidente, ouço expressões que me Obrigam a dizer duas pa
lavras. 

Em primeiro lugar devo dizer que, de algum tempo para cã, em conse
qüência desta catadupa de empréstimos que têm chegado a esta Casa, parece 
que houve um despertar coletivo da consciências, tanto assim que passou a 
ser objeto de deliberação de Bancadas, nesta Casa. Primeiro, relativamente 
aos empréstimos externos, que, aliás, são aqueles que mais me impressionam; 
depois, em relação a empréstimos, em geral. 

Os jornais de domingo noticiavam que, por telefone, o Conselho Mone
tário Nacional havia decidido encaminhar ao Senado, que é o órgão compe
tente para apreciar conclusivamente sobre o assunto, mais de 60 empréstimos 
minicipais e não sei quantos empréstimos estaduais. Pelo telefone! 

Tive o prazer de verificar, nesta Casa, de parte da ilustre Maioria, uma 
reação a isso. E, ontem, a casa ouviu nem mais nem menos do Líder do Go
verno, do eminente Senador Jarbas Passarinho, uma declaração que a mim 
tranqUilizou e com a qual eu me congratulei. S. Ex• disse que os empréstimos 
que estavam em trânsito ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E confirmo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... e confirma, diz S. Ex• 
aqui, e não precisava confirmar porque a sua palavra é uma só, basta uma 
vez, mas S. Ex" quis reafirmar agora, neste momento, que confirmava o que 
ontem dizia: que aqueles processos que estavam andando, parece que toman
do o rumo do Senado, que não seriam apreciados com o seu voto, com a sua 
ajuda, nesta sessão. Eu digo, ouvi com prazer e me congratulei. E, agora, V. 
Ex• testemunhou a reafirmação desta afirmativa. 

Então, pergunto, Sr. Presidente, o que é isto? Isto, no meu modo de ve1, 
é a consciência que vai tomando conta da Casa, da gravidade, da responsabi
lidade que pesa sobre ele, ao autorizar esses empréstimos. 

Estou falando em caráter impessoal, não estou examinando caso a caso: 
não estou examinando este caso ou essa personalidade. 

Agora, ouvir, como eu ouvi que o Estado de São Paulo, que é um grande 
Estado, que tem uma grande Imprensa e que esta intimida os Senadores da 
Oposição, que por isso são complacentes em relação àquele Estado, eu peço 
licença, sem alterar o tom da minha voz, mas eu peço licença para rejeitar 
essa imputação, que vou dizer mais, considero-a até injuriosa. E volto a dizer, 
bem ou mal eu tenho lido esta orientação. 

Dizer que o Estado de São Paulo, e não só o Estado de São Paulo, mas 
os grandes Estados têm uma máquina publicitária que coage, não pOsso acei
tar isso. No dia em que eu não puder resistir, e, não resistindo, me deixar le
var por uma máquina publicitária, eu não poderia ser Senador. 

Agora, volto a dizer, fico muito à vontade, porque comecei votando con
tra o projeto do meu Estado. E_ quando o ilustre Governador Amaral de Sou
za teve a delicadeza de me telefonar e foi no dia em que eu pedi vistas do pro
cesso na Comissão de Justiça, eu disse àquele ilustre amigo, meu antigo com
panheiro na Assembléia, meu antigo colega na Câmara, eu disse: o meu voto, 
infelizmente, é contrário ao projeto. E dei as razões do meu voto. E vou dizer 
mais, Sr. Presidente. No dia em que esta Casa votou aquela elevação do nível 
de endividamento, e que votei contra, achei de meu dever retribuir ou, pelo 
menos, dar uma demonstração de atenção para com o Chefe do Governo rio-

grandense, e telefonei a S. Ex•. Mas, foi curioso; tentei telefonar, telefonei a S. 
Ex• nãO estava. E depois, quando pela segunda vez tentei telefonar, naquele 
momento S. Ex" tentava ligar-me de Porto Alegre. Para quê? Para agradecer. 
E eu ainda disse: mas, votei contra. S. Ex'- disse: "Eu sei, sei qual é a sua po
sição, mas agradeço." 

De modo que eu acho que essas questões não podem ser colocadas em 
termos de coação da máquina publicitária, de um Estado poderoso e que os 
Estados poderosos coagem os Senadores fui coagido e nunca me deixei coa
gir. E quando está envolvido o meu Estado, assumo a responsabilidade devo
tar contra, quando acho que devo votar contra. Posso até estar errado, não 
quero dizer que o certo seja eu. Mas, estou convencido, e corno respondo pe
los meus atos, tenho que praticã-los à luz da minha consciência. 

Eu queria dizer isso, Sr. Presidente, porque não me pareceu justo atiibuir 
ao poder da Imprensa, ao poder da máquina publicitária dos grandes Estados 
-foi mencionado- O Esiado de-S. Paulo- para justificar os empréstimos. 
Não atribuo à Maioria,-que tem aprovado estes empréstimos, que tenha feito 
por ter sido coagida pela Imprensa dos grandes Estados, pela máquina publi
citãria. Entendo que a Maioria julga que está precedendo bem. Discordo, di
virjo, mas não vou atríbuir uma razão menos riobre. 

De modo que era isto que, nesta oportunidade, entendi que devia dizer. 
Agora, vou pedir licença para dizer duas palavras a respeito de um caso 

concreto; do requerimento que pede dispensa de publicação e eu terstício 
para que o emprés_timo do Ceará possa ser- apreciado na Sessão seguinte. 

Eu sou suspeito para falar do Ceará, tanto que gosto daquele Estado. Te-
nho especial afeição por ele, desde que o conheci e jã faz alguns anos, tive o 
prazer de o conhecer. Guardo, de lá a melhor das impressões da terra e da 
gente. Há, ainda, uma particularidade. É o Governador daquele Estado o 
nosso querido amigo Virgilio Távora, nosso colega ilustríssimo e estimadíssi
mo que sempre gozou, na Oposição, de regalias especiais, e mercê das suas ra
ras qualidades de político, de cavalheiro, de parlamentar. É até um perigo 
chegarmos perto do nosso Virgílio Távora tal o seu poder de envolvimento. 

De modo que tudo me levaria a aprovar um assunto que dissesse respeito 
ao Ceará e ao meu amigo Virgílio Távora. 

Mas veja a Casa em que situação me encontro: se fizer isso não poderei 
deixar de fazer isso em relação a qualquer outro Estado, ainda que não tenha 
afeição pelo Estado e não tenha estima pelo Governador, porque aqui não 
podemos votar em função da estima e_das afeições. Devemos orientai' nossO 
voto, exclusivamente, pelo critério do interesse público. 

De modo que se eu fizesse isso em relação ao Ceará, não poderia ter ou
tro procedimento em relação a todos os outros empréstimos também; Não 
poderia ter. E como estou convencido da gravidade do problema sou coagi
do; o coração, o sentimento, me mandaria que eu votasse, a razão me impede 
que eu vote. 

O nosso eminente colega por Goiãs, o Senad~r Benedito Ferreira- que 
é um velho e querido amigo, meu colega da Câmara dos Deputados, nosso 
colega, estou vendo lá o Senador Luiz Cavalcante, V. Ex', Sr. Presidente, o 
nobre Senador Dirceu Cardoso, o Senador Lenoir Vargas, companheiros da 
Câmara, companheiros também do Sr. Benedito Ferreira -me fez um apelo 
ingente, caloroso, e estou nessa dificuldade; não posso atender. Porque, se 
abrir o meu coração para um, não posso fechar para os outros, e estarei a de
cidir pelo coração e não pela razão. 

Agora, tenho diante dos olhos esses dados que acaba de me fornecer o 
Senador Mendes Canale. Gostaria de transmitir à Casa esses números: segun
do S. Ex', pelo levantamento que fez, estão na Casa, não são aqueles que es
tão incluídos aqui, são aqueies que estão por vir, estão na Casa, encontram-se 
na Casa, processos de empréstimos envolvendo: 25 bilhões de cruzeiros, 35 
milhões de marcos alemães e 178 milhões de dólares. 

O levantamento não foi feito por mim, foi feito pelo nobre Senador 
Mendes Canale, que nos transmitiu. Se houver algum equívoco não deve ser 
de grande monta. M~s esses números mostram, volto a dizer, Sr. Presidente, a 
importância do problema em que estamos. E, infelizmente, esse problema se 
aguça, Ou as suas dificuldades se somam, pelo momento em que temos- de de
cidir, que é exatamente este, quando a Sessão Legislativa está por encerrar. 

De modo que, Sr. Presidente, com o coração nas mãos, devo dizer que 
não posso dar o meu apoio à proposição em debate e em votação. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 

O Sr. Eundro Carreira (PMDB- AM)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Evandro Carreira, pela ordem. 

O SR. EV M.:ORO ÇARREIRA (PMDB- AM. Pela ordem. Sem revi
são ,do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: diante da inequívoca falta 
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de quorum para funcionamento da sessão, eu pediria a V. Ex'- que constatasse, 
ou não, o fato. 

Parece-me que não temos onze Senadores em Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria a V. Ex'- que fizesse a 
contagem, pois fiá veríficar que temos mais de onze Senadores em Plenário. 

O SR. E\'ANURO CARREIRA (PMDB- AM)- Então, permita-me 
constatar, pois está tão rarefeito o Pleriário qUe merece uma verificação. 
(Pausa.) 

Parece-me que são onze, precis-amente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estão presentes onze, que é o 
mínimo. 

O SR. EVANURO CARREIRA (PMDB-AM)- Veja como eu tinha 
razão para pôr em dúVida. ----

sa.) 

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em ·votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Elandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Vai-se proceder à verificação 
solicitada. 

Suspenderei a sessãO a fim de aguardai---a chegada a plenário, dos Srs. Se
nadores que se encontram em seus gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas, a sessão é reaberta às 17 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ reaberta a seção. Não hã 
número para verificação e, nem para prosseguimento da sessão. Antes de en
cerrarmos os nossos trabalhos, a Presidência comunica ao Plenário que resol
veu cancelar a sessão conjunta convocada para hoje, às 19 horas, do Congre.
so Nacional, ficando mantida a convocação do Senado para às 18 horas e 30 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 2 minutos.) 

ATA DA 200~ SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDltNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite- Aderbal Jurema --Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te- TeotôníO Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista---:- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana --Dirceu Cardoso- João Calmon
Moacyr Dalla -Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino
Itamar Franco - Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan -
Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferieira - Henrique San
tillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Míiller - Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- José Rícha- Leite Chaves- Evelásio Vieira__: Jaison Barreto
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário piocederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N's 1.258, 1.259 e 1.260, DE 1980 

PAREOER N.0 1.258, DE 1980 

Da :Comissão de ·Econ-o.mia. Sobre a :Mensagem n. o 317 
de 1980 (n.0 5891 de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da 1Repúbliea submetendo à aprovação do Senado . Federal 
prop.osta para que seja .autoriza.dQ ;o Governo do Estado 
de Mato Grosso do Sul" elevar em Cr$ 1.785.62&.157,75 
(u:m bilhão, setecentos e oitenta (e cinco milhões, seiscen
tos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta 
e cinco centavos) 1 o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor :Pre
sidente da República encaminha ao exame do senado Federal plei
to do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que objetiva con
tratar, junto ao Banco do ·Bras!l S/A, e.ste na qualidade de ag:ente 

financeiro do Banco Nacional da Habitação, a' seguintes opera
ções de crêdlto: 

"Características das operações 

I -IDU 

A - Valor: Gr$ 1..179-535.500,00 (correspondente a ..... . 
1.950.000 UPC, à razão de Cr$ 604,89, em julho/80); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 27 meses; 

2 - de amortização: 2ffi meses, por melo de 7il presta
ções trimestrai.s; 

. } - Encargos: 

1 ~ juros~ 10% a.a. (2% a.a. para o Agente Financeiro e 
8% a.a. para ó BNH), exigíveis no últ:mo dia de cada tri
mestre, inclusive no período de carência, 
2 - taxa de administração: 1% sobre o valor do emprés
timo, 
3 - correção monetária: igual à das ORTN; 

D - Garantía: vJnculação de cotas do Imposto sobre a 
Cir-culação de Mercadorias (IiClM:); 

E - Destinação dos recursos: auxiliar o IDstado a implan
tar o Programa Cidades-Pólos nos Municípios sul-mato
grossenses de Camapuã, Gorumbá, Coxim, Jardim, Guia 
Lopes da Laguna, Naviraí, Nova Andradina, Paranaiba e 
Ponta Porá. 

II- CUi1M 

A - Valor: Cr$ 606.084.657,75 (correspondente a 
1. 00l.S75 UiPIC, à razão de Cr$ 604,89, em julho/80); 

B- Prãzos: 

l ____. de carência: 24 meses, 
2 - de amortizaçã'o: 240 meses, em prestações mensais; 

c - Encargos: 

1 - juros: 3% a.a. (1% a.a. para o Agente Financeiro e 
2·% a. a. para o BINH); - -

2 - taxa de adminiStração: 1% sdbre o valor do emprés
timo; 

3 - taxa de compromisso: igual à taxa contratual de ju
ros, elevada a 1% após 60 dias, in,cldente sobre a parcela 
do empréstimo não utilizada na época prevista no crono
grama de desembolso; 
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4 - correção monetária: com base na variação das t.nPC 
do BNH; 

D - Garantia: vinculação de cotas .do Imposto sobre a 
circulação de Mercadorias UOM); 

E - Destinação dos recursos: auxiliar o_ Estado a implan
tar o Programa Cidade-Pólos nos Municípios sul-mato
grossenses de Aquidauana, Dourados e Três _Lagoas." 

O Conse:ho. Monetário Naclona1· pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido, por considerá-lo_ técnico e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos g.erar maiores pressões na execução or
çamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, os empreendimentos sa enqu·adram na política eco
nômica traçada para o soerguimento do Estado, ·os quais têm me
recido a aprovação do Senado, até mesmo porque se trata de in
ve-.st"m~ntos reprodutivos que fazem retornar aos cofres públicos 
grande parte dos capitais empregados. · 

Pelo exposto, acolhemos a Mensag.em, nos termos do seguinte 

PROJE'I10.DE RESOLUÇAO N.0 172, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Mato ,Grosso- do Sul 
a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (Ulll bilhãO, seteeentos e 
oitenta ,e cinco milhões, ,seiscentos e vinte :mil, cento e cin-

~~~e~d! =~e Ji~~~r:~~~ e cinco centavos) f~> mon-

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o É o Governo do Estado de Mato Gro.s.so do Sul, nos 

termos do art. 2.0 da Resolucão n.o 93 de L1 de outubro de 1.976, 
do Senado Fed-oral, autorizada a e:evar em Cr$ 1.785.620.157,75 
(um bilhão, s-etecentos e oitenta e cinco Inilhões, seiscentos e vinte 
mil, cento e cinqüenta e .sete cruz.eiros e setenta e cinco centavos) 
o montante de .sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar empréstimos, junto ao Banco do Brasil S/IA, este na qua
lids.de de agente financeiro do Banco Nacional da Ha·bitação, des
tinad-::::s ao financiamento da implantação do Programa Cidades
Pólos em diversos municípios sendo Cr$ 1.7&5.620.157,75 (um bl-· 
lhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil 
cento e clnqüenta e sete cruzeiros e s_etenta e ciilco- centavos) 
atravé.s do Programa do Fundo de Dssenvolvinlent-0 Urbano - FDU 
e Cr$ 606.C84.657,75 (seiscentos e seis milhões, oitenta e quatro 
mil, se:..Scentos e cinqüenta e sete cruZ:21ros e setenta e cinco cen
tavos) pelo Programa CURA, naquele Estado, obedecidas as condi
ções adm:tidas pelo Banco central do Brasil, nó respectivo _pro
C·esso. 

Art. 2.0 Esta Resolu_ção entra. em vi_gor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, de de 19-80. - Teo-tônio 
Vilela, Presidente - Benedito· Canelas, Relator - Vicente Vuolo 
- Luiz Cavalcante- Helvídio Nunes- (Lenoir Vargas. 

PAR,ECER N.0 1.259, DE 1980 

Da Comissão de ,C<>nstituição e Justiça. SObre o Pro
jeto e.c Resolução n.o 172, de 19-SIJ, da Comissão de Econo
mia, que "autoriza o 1Gaverno do Esta·do de ~to Grosso 
d<> Sul a elevar em CrS 1. 785.620.157,75 (um bilhão, sete
centos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, 
cento e cinqüenta e sete cruzeiros te setenta e cinoo cen
tavos) )O montante de 1sua divida consolidada.". 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Se21ado Federal~ como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem 
n.0 317/80, do Senhor Presidente_ da Repú}J~ica, autoriza o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimos no valor 
global de Cr$ 1.700.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e 
cinco milhões, seiscentos c vinte mil, cento e cinqüenta e sete cru
zeiros e setenta e cinco centavos), destinados a financiar a. im
plantação de Cidades-<Pólos em diversos municípios daquele Es
tado. 

o ~dldo foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, pol.' 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.c 
da Resolução n.O 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a Com.issão de Ec-onomia examinou e considerou o 
ple:to viável técnica. e financeiramente, concluindo pelo presente 
projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
oonsoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es})écie, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento_ favorável. no oue 

tange aos as~ctos de constitucionalidade, jur!dlcldade é técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 19-80. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício - Bernardino Viana, Relator - Lázaro 
Barboza - Tancredo Neves - Helvídio NWlcs - Almir Pinto -
Lenoir Vargas - Raimundo Parente - Hugo Ramos - Murilo 
Badaró. · 

PABEOER N.o 1.260, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Benedito Canelas 
SOb exame, Projeto de Resolução da Comissão. de Economia 

do Senado Federal, que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a contratar empréstimos no valor global de Cr$ 
1.785.620.157,7'5 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões 
seiscentos e vinte mil. cento e cinqüenta e_ sete cruzeiros e seten.: 
ta e cinco centavos), destinados a financiar a Implantação do Pro
grama de Cldades-IJ'ólos em diversos municípios daquele Estado. 

:A Comissão de Constituição e JU$tiçÇL pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aos a.spectos de constitucionalidade 
jurWcidade e técnica legislativa. ' 

No mérito, o empreendimento é altamente significativo para 
os municípios beneficiadoo pelo Programa. 

Assim1 concluímos, pela aprovação do Projeto. 
Sala das comlssões, de de L980. - Almir Pinto, 

Presidente, em exercício - Benedito Canelas, Relator - Raimundo 
Parente - Jutahy Magalhães - Aderbal Jurema - Lenoir Var
gas - Amaral Furlan - .1\luri!o Badaró ._ Moacyr Dalla - Lá
:z:aro Barboza --.José Sa.rney. 

PARECERES Nos 1.261, 1.262 e 1.263, DE 1980 

PARECER N.0 1.261, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a. Mensagem n.0 377, 
de 1980 (n.0 , de 1980, n3. origem), do Senhor Pre

-Side:Ute da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Nova Iguaçu a elevar em Cr$ 119.000.000,00 
(cento e dezenove milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins 

Nos termos do arl. 42, Item VI, da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame '(io Senado Federal, plei
to da Prefeit,ura MUiulclpal de Nova Igua.çu (RJ), que objetlva con
tratar,. junto à Caixa Econômica Federal, a seguinte operação de 
crédito: 

"Caraterísticas da operaÇão: 

A - Valor: Cr$ 119.000.000,00; 

B- Prazos: 
1'- de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 6 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 9% a.a.; 
2 -· correção monetária idêntica á dllS ORTNs; 

D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercado
rias (ICM) ; 
E - Destinação dos recursos: cobertura <!e déficit orça
mentáno." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te ao :Pedido por entendê-lo técnico ·e financeiramente viável. não 
devendo os seus encargos gerar ma~o.res pressões na execução or
çamentária dos próximos exercí:cios. 

No mérito, a cobertura do déficit orçamentário às vezes impõe 
como m:edida corretiva de uma conjuntura inflacionária, a fim de 
não se impor nova carga tributária aos contribuintes. 

Ante Q exposto, acolhemo'5 a m-ensagem nos tennos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 173, DE 1980 

Aut.o.riza a Prefeitura Municipal de Nova lguaçu (RJ), 
a elevar em Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões 
de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeit.ura Municipal de Nova Iguaçu CRJ J. ·auto

rlzada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo item 
III do art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975, com as alterações !n
trooUZldas pela Resolução n.O 93/76, amb:.s do Senado Federal, a 
fim de que po.s.sa realizar uma operação de crédito no valor <!e 
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Cr$ 119.000.000,00 (cento e dezenove milhões de cxuzeiros), junto 
à Caixa Económica Federal, destlnll>do a finanelar o déficit orça
mentã,rio, obedecidas as condições ll>dmit!das pelo Banco central 
odo Brasil no Tespectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na. data de sua pu
bll<:ação. 

Sala das comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio VI
lela, Presidente- José Lins, Relator- Tancredo Neves- Bene
dito Canelas - Luiz C&valcante - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas. 

PARECER N.0 1.262, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro

jeto de Resolução n.0 1':3, de 1980, da. Comissão de Econo
mia, que "autoriza a Prefeitura Mnuicipal doe Nova ~pa. 
çu (RJ) a elevar em Cr$ 119. OUO. 000,00 (cento e dezenove 
milhões de cruzeiros) o montante de sna dívida. consoli
dada". 

Relator: Senador ·Hugo Ramos 

O presente projeto de resolução, da Corni'lsão de Eoonomia do 
Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.O 377, de 1980, autoriza a. Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 
(RJ), a contratar empréstimo no V'alor de Cr$ 119.000.000.00 (cen
to e dezenove mllhões de cruzeiros) dest.inMJ<> a finaneia.r o déficit 
orçamentário. 

No mérito, a Comissão de Eecm.omia examlnou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo :presente 
projeto de resolução. 

Em face ao exposte>, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à e.spécle, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, jurldlcldade e técnica 
legislativa. 

Sàla das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysi:o Chaves, 
Presid'ente em exercício -. Hugo Ramos, Relator - Lenoir Va.r
gas - Leite Chaves - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Ader
baJ Jurema- Alruir Pinto- Murilo Badaró. 

PARECER N.0 1.263, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do 
Senado Federal, como conclusão de seu pa.recer sobre a Mensa
gem n.O 377/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 
(RJ) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 119.000.000,00 (cento 
e dezenove milhões de cruzeiros), destinado a financiar o déficit 
orçamentário daquele municipio. 

A douta Coi!l.issão de Constituição e Justiça manifestou-se fa
voravelmente ao projeto, no que tange aos aspectos de eonstitueio
nalida<!e, juridicldade e técnica legislativa. 

No ,mérito, a matéria se destina à cobertura do déficit orça
mentário daquela edilidade e 1 .s'egundo estudo realiza-do pelo Banco 
Central do Brasil, a assunção do compromisso sob exame não de
verá acarretar ao município maiores pressões- ·na execução orça-
mentária dos próximos exercícios. -

Ante o exposto, somas pela apro~aç.ão do presente projeto de 
resolução. -- -- - -- -

Sala das Comissões, 3 de .dezembro ode 19_80. - Al.mir Pinto, 
Presidente ~em exercício - Lenoir Vargas, Relator - Benedito Ca
nelas - Aderbal Jurema - Raimundo Parente - Amaral Furlan 
-· Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla - Lázaro Barboza -- José 
Sarney. 

PARECERES Nos 1.264, 1.265 e 1.266, DE 1980 

PARECER N.O 1. 264, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 357, 
de 1980, ín.0 589, de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para qut! seja autorizada a Prefeitura 'Municipal 
de 'Pal!reira ~os índ!os' {AL) a el~va!' em C!"$ 147.227.896,44 
(cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete 
mil, oitocentos e seis cruzeiros e cinqüenta e quatro centa.
vos), o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Nos termos do art. 42, item VI da Constituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exam.e. do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Palmeira dos índios íAL), que 
objetiva contratar. junto ao Banco do Estado de Alagoas, este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a 
seguinte operação de crédito: · 

"Caracteristicas da operação 

A - Valor: Cr$ 147.227.806,44 (correspondente a 243.396 
UPC de Cr$ 604,89 em julho/80); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 36 meses; 

2 - de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 

1 -juros de 4% a.a. (sendo 3% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para o agente. financeiro) ; 

2 - correção monetária: idêntica à variE!,ção trimestral 
das ORTN (UPC); 

3- taxa de administração: 1% sobre eada liberação; 
D - Garantias: vinculação de cotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (ICM); 

E- Destinação .dos recursos: implantação do Programa de 
Complementação Urbana CURA, em área daquele Muni
cípio." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedldo1 por considerá-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes ope
racionais do Banco Na'Cional da Habitação e tem grande reper
cussão sócio-económico para a área dos projetas. 

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇ-'1.0 N.O 174, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos ín

dios (AL), a elevar em Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta. 
e sete milhões; duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e 
seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Palmeira dos índios (AL) 

nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 147.227.806,44 
(cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oito
centos e seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o mont:.:tnte 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual ·valor, junto ao Banco do Estado de Ala
goas S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação, destinado à implantação do Programa CURA, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotónio Vilela, 
Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - Bçnedito Canelas - Vi
cente Vuolo - Lenoir Vargas -Bernardino Viana. 

PARECER N.0 1.265, DE 1980 

Da COmissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto 
de Resolução n.0 174, de 1980, da. Comissão de Economia, 
que "'autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos ín
dios (AL), a elevar em Cr$ 147.227. 806,44 (cento e quarenta 
e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e 
seis cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Almir Pinto 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Senado Federal1 como eonclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.o 357/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefei
tura Municipal de Palmeira dos índios (AL) a contratar emprésti
mo no valor de Cr$147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, 
duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis cruzeiros e quarenta e 
quatro centavos) destinado a financiar à implantação do Programa 
CURA, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal. implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Reso1ução n.0 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie 
merecendo, por isso, a nosso encaminhamento favorável, no que 
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tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves. 
Pres_idente em exercício - Almir Pinto, Relator - Jleivídio Nunes 
- Moacyr Dalla - Lázaro Barboza - Tancredo Neves - Leite 
Chaves - Hugo Ramos - 1\lurilo Badaró - Be1·nardino Viana -
Aderbal .Jurema. 

PARECER N.0 1. 266, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Sob exame. Projeto de Resoluç_ão da Comissão de Econnmia do 

.Senado Federal que autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeia 
Idos índios (AL). a contratar empréstimo no valor de ........... . 
'Cr$ 147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhõe~. duzentos e vin
:te e .sete mil, oitocentos "e seis cn120~iros_ e _quareUta e quatro cen
tavos) destinado a financiar à tmp1antaç~o do Projeto CURA na-
quele Município. - -- - ' 

A comissão d~ Constituição_ e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposiçao, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. , 

No mérito, a operação -de CI:.'édito sob exame se enquadra nas 
·n01·mas desta Comt~são e tem grande alcance-~ótio-econômico para 
o Município em questão. 

Assim; concluimos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comis~ões, de . .. de 1980. - Almir 
Pinto, Presidente em_ exercicio ._ Rahnundo Pãrente, RelatoY -
Murilo Badaró -:-:-: Aderbal Jurema ---. Len-oir Vargas -- Jutahy 
Magalhães - Amaral Furlan - Benedito Canelas - Moacvr D:dla 
-Lázaro Barboza- .José Sarney. ~ 

PARECERES Nos 1.270, 1.271 e 1.272, DE 1980 

PARECER N.0 1.270, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n.0 330, 
de 1980 (n." 562/80 na. origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que a Prefeitura. Municipal de Caie.) (RN) 
seja autorizada. ,. elevar em Cr$ 78. 586.099,00 (setenta e 
oito milhões,. quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e 
nove cruzeiros) o montante de sua. dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

o Senhor Presidente da Re])ública, nos termos do art. 42, item 
item VI, da Oonstituiçã9, encaminha ao Senado Federal, pleit9 da 
Prefeitura Municipal de Caicó (RN) que objetiva oontratar junto 
ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, ope
racão de crédito no valor de Cr$ 78.586.099,00 (setenta e oito mi
lhões, quinhentos e oitenta e- seis mil e noventa e nove cruz.e1tos) 
com as seguintes principais caracter!st!ca.s: 

"A - D<>stinação dos recursos: elaboração de projetes e 
execução de obras e serviços neeessárip_s __ à implantação do 
Projeto OURA, na sede do Munlcipio; 
B - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercador.las (ICM). 

I - Programa FIPLAN 
A- Valor: 3.784 UPC, correspondente a. Cr$ 2.288.903,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses; 
2 - de amortização: 120 meses; 

C- Encargos: 
1 - juros de 6% a.a. (.sendo 2% a.a. _para o BNH e 4% a.a. 
para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária idêntica. à variação- trimestral das 
ORTN (Ul'CJ; 

3 - taxa de administ~ação do BNH de 1% sobre cada de
.sembolro; 
IR - Projeto CURA 

A- ValQr: 126.134 UPC, correspondentes a CT$ ......•. 
76.297 .-W5,26; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 -meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
1- juros de 5% a.a. (sendo. 2% a.a. para o BN1H e 3% a..a. 
para o Agep.te Financeiro); 

2 - correção monetária idêntica à var.iação tr~mestral das 
ORTN CUPCJ; 

3 - taxa de administração do BNH de 1% sobre cada de
sembolso." 

Como se vê, trata-se de financiamento a_ que por força do pre
oeitua.d~ no art. 2.0 da R~~lução n.o 93, de 1976, do senado Fe
deral, nao se a;pHcam os l1m1tes previstos no art. 2.0 da R&olueão 
1' .. 0 62, de 197.5 também do Senado Federal, pois os recur,sos a se
rem repassados provêm do Baneo Nacional da Habitação. 

De acordo com os esclareciment.Qs do Departamento da Opera
ções com Titulas e Valores Mobiliãrlos do Banco Central do Brasil, 
a situação da dívida interna do Município apresenta-se com as 
seguintes caract(!r!stica$: 

Divida. Consolidada 
Interna 

I - Intra.Jimite 
a) lllm titules 
b) Por contratos 
~1 6·~~r~rantias 

n - Extralimite 
a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 

m - Total Geral 
<I+II> 

POsição em 
31-7-SQ 

Operação 
sob E~ame 

78.680,1 

78.o586,1 

78 .• 586,1 

Cr$ mil 

Situação Pos
terior à Con
tratação Pre-

tendida. 

7E.S86.1 

78.·586,1 

78.•586,1 

Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento 
intra e extrallmite, para efeito de análl.se sobre a capacidade de 
pagamento do. postulante, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ mil 

Dívida intra e 
extraiimite. 
Posição em: 

31-7-80 

Operação 
sob 

Exame 

Situação posterior Limii<!S do art. 
a contratação 2.0 da Res. 62175 

Montante Global 78.586,1 78.586,1 19.725,1 
C17escimen to real 

anual 78 .. 586,1 78.586,1 5.635,7 
Dispêndio anual 

máXimo 6.3946 6.394,5 4.226,8 

A operação de crédito sob. exame, que mereceu o_ encaminha
mento governamental, destina-se a implantaçã.o do Projeto QPRA, 
na sede do Município. · 

AsSim, considerando que a operação se ~quadra 119 pro<:esso 
de desenvolvim-ento económico e social d~ -município •. opinamos 
pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do seJ?;U.Últe 

PR.OJlE'li'O DE RJ1lSOLUÇAIO N."176, DIE 1980 

Autoriza. a Prefeitura. iMunicipal ~ Ca.IOO (RN), a ele
var em Cr$ 78.586.009,00 1(setenta e oito milhões quinhen
tos ,e tOitenta e seis mil, noventa !e (ILOVe cruzeiros) 10 mon
tante de sua divida. ronsolidada interna.. 

o Senado Federill ·reSolvê: 

Art. 1.0 Jll a Prefeitura Municipal de Cllicó, Estado do R\o 
Grande do Norte, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93> de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal,- autorizada a elevar em 
Cr$ 78.>586.099,00 (setenta e oito mi!hõés, quinhentos e oitenta e 
seis mil e n-oventa e nove cruzeiros) o- montante de .sua divida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado do· Rio Grande do Norte 
S.A., este na qualidade de agente flnMICeiro do Banco Nacional 
<la Habitaçã<>, destinado à lmplantaçã.o. do Projeto CIUIR<A, na sede 
do· Municip!o, obedecid'i's a.s eondlções admitida.s pelo Ba.nco Cen-
tral do Brasil, no respectivo -processo. · 

Art. 2." Este Resolução entra em- vigor na data de sua pu-
blicação. · 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotõnio Vilela, 
.Presidente - Berna;nlino· Viana, Relator - Vicente VU!Olo - Be
nedlú:t Canelas - Lenoi,r Vargas - Luiz Cavalcante - Helvídio 
Nunes. 
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PARECER N.0 1. 271, DE 1980 

Da Comissão de Qonstituição e Justiça. Sobre o ;P'rlo
jero de Resolução n.0 176, de 1980, da, Ooimissão de !Eco
nomia que autoriza a 1Prefeitura Municipal de Caicó (RN) 
a elevar em Cr$ 78.586.099,00 ·(setenta e oito núlhões, qui
nhentos e oitenta e seis mU e noventa e nove cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Moacyr Da lia 
Com a Mensagem n.o 330 de 1980, o Senhor Presidente da Re

pública encaminhou acf Senado Federal, nos termos do art. 42, VI, 
da Constituição, pleito da Prefeitura Municipal de Calcó (RN) que 
objetiva contratar junto ao Banoo do ~tado do l!lo _ q~ande do 
Norte S/.\, operação de crédito no valor de Cr$ 78.586.oon,oo (se
tenta e oito mi:hões, quinhentos e oitenta e seis l!).il e noventa e 
nove cruzeiros) destinada à implantação do PrOjeto OUiltA, na 
sede do Município. 

Trata-se de proposição elaborada pela Comissão de Economia 
desta Casa, que lhe examinou o mérito, consoante os esclareci
mentos anexos ao processado. 

A matérta está co-n_forme as exigências regimentais e consti- · 
tuclonals relativas à espécie, estando, portanto, em condições de 
mer-ecer o nosso acolhimento. 

Opinamos, assim, pela aprovação do presente projeto de reso
lução. 

Sal'!- das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício - M-oaeyr Dalla, Relator - Lenoir Var~ 
gas - Hugo ·Ramos ,_ !Leite Chaves Bernardino Viana - Aderbal 
Jurema- Almir Pinto- Murilo Bada.ró. · 

P AREOER ;N. 0 1. 272, de 1980 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador Almir Pinto 

O presente projeto, da Comissão de Economia, autoriza· a Pre
feitura Municipal de Gaicó (RN) a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 78.586.099,00 (setenta e oito m.ilhões, quinh·entos 
e oitenta e seis mil e noventa e nove cruzeiros) junto ao Banco 
do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à Implementação 
do Projeto CURA, na sede do Município. 

A proposição, já examinada nos seus fundamentos, pela Co
missão de Economia, foi considerada constitucional e jurídica pela 
Douta comissão de Constituição e Justiça desta Casa .. 

No que tange aos aspectos dados ao exame desta Comlssão, ou 
seja, os vinculados diretamente à problemática municipal, enten
demos que a operação se enquadra na politica de desenvolvime~!lto 
regional, sendo mesmo de grande interesse para a comunidade a 
que se destina. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do presente projeto 
f.'laborado peJa Comissão dé Economia. 

S~la da.< Comissões, de de 1980. - Jutahy Ma-
galhães, Presidente em exercício - Abnir Pinto, Relator - Ama~ 
ral Furlan - Lenoir Vargas ~-"- Aderbal Jurema- Murilo Badaró 
- Raimundo Parente - Benedito Canelas - Moacyr Dana -
Lázaro Ba.rboza - José Sarne_y. 

PARECERES Nos 1.273, 1.274 c 1.275, DE 1980 

Pi\RECFJl N.0 1.273, DE 1980 

Da Comissão d'c Economia. SobJ.'e a Mensagem n.0 346, 
de 1980 (n,0 578:, de 1980, na origem), do Senhor Presidente 
da R\"p•íb!h·a. s11bmetendo à aprovação do Senado Fe..: 
õeml pro;losta para q~1e seja autorizada_ a Prefeitura Mu~ 
nid.lKt1 dlt" 1\'Eosf.oró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 
( trez('ntos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqíienta e dois cruzeiros e trinta 
e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Uelator: Senador Bernard'ino Viana 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Pr('side-nte dn República encaminha ao ·exame do Senado Federal 

pleito da Prefeitura lV'Iuniclpal de Massoró (R..'''D, que objetiva 
contratar, junto ao Banco do Estado-- dD Rio Grande do Norte 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

44Características da operação 

A- Valor: Cr$ 315.464.652,36 (correspondentes a 521.524 
UPC de 9r$ 604,89, em julho/80), .,endo: 

I- pelo Programa de Financiamento para o Planejamento 
Urbano- FIPLAN: 

a) Valor: Cr$ 9.188.279,10 <15.190 UPCsJ; 

b) Prazos: 

1 - de carência: 6 meses; 

2 - de amortização: 120 meses; 

c) Encargos: 

1 - juros de 4% a. a. (.sendo 2% a.a. para o ·BNH e 2% 
a.a. para o Agente Financeiro); 

2 - correção monetária idêntica à variação trims:-~tral das 
ORTN (UPCJ; 

3 - taxa de administração do BNH de 1% sobre cada 
desembolso; 

II- pelo programa de COmplementação Urbana- CURA: 

-a) ValiOr: Cr$ .:.03.276.~37,26 (500.334 UPCJ; 

b) Prazos: 

de carência: 12 meses; 

2 de amortização: 240 meses; 

c) Encargos: 

1. - juros de 3% a.a. (endo _2% a. a. para o BNH e 1% 
a.a. para o Agente Financeiro); 

2 - correçãó monetária idêntica à variação trimestral das 
ORTN (UPCl; 

3 - taxa de administração do BNH de 1 % sobre cada de
sembolso; 

B - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de 11ercadorias <ICM), complementada com 
quotas do IPTU; 

c - Destinação dos recursos: viabilização dos estudos, pro
. jetos e investimentos do Programa de Complementação 
Urbana - CURA - em áreas selecionadas na sede do 
Município." 

No processo esclarece-se ainda que: 

Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado do Rio 
G:rande do Norte S/'A, a operação de crédito sob exame é viável 
económica e financeiramente. 

Trata-se de financiamento a que por força das disposições 
contidas· no artigo 2.0 da Resolução n.o 9-3, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.o da Reso
lução n.0 6·2, de 28~10-7,5, da niesma Casa do Congresso, haja vista 

r 1ue os. recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da 
Habitação. · 
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De acordo com os _r_ggj.stros do Departamento de Op~rações com Títulos e Valores Mobiliários, do Banco 
Central do Brasil a situação geral da divida consolidad:t interna da interessada apresenta-se conforme o 
a uadro a seguir: 

Posição em Operação sob Situac;ão Posterior i>. 
Dívida Consolidada Interna Contrat:::.ção 31-7-8& Exame Pretentüda. 

I - Intralimite 7.933,1 7.933,1 
a) Em títulos 
b) .Por contratos 7.933,1 7.W3,1 
c) iPor garantias 

II - Extralimite 315.464,7 315.464,7 
a) FDiU 

b) ;FAS 

c) iBNH 315.464,7 315.464,7 

III - Total Geral (I + II) 7.933,1 315.464,7 323.397,8 

Levando-se em conta a soma do endividamento intralimlte e da operação sob exame, para efeito de 

análise sobre a capacidade de pagamento da postulante, teríamos a seguinte situação: 

Divida Inh•alimite 
(*) 

Mon'tP.nte Global 

Crescimento real anual 

Dispêndio anual mtxlmo 

Posição em 31-7-80 

7.933,1 

2.164P 

2.266,6 

1 "'J Jnexiste divi_da extralimite." 

Em face do e~posto, acolhenóu a solicitação constante da Men
Sagem do Senhor Presidente da República, apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLt'ÇAO N.0 177, DE 1980 

Autoriza a. Prefeitura l\Iunicird de :.tlo:='so;ó {R.."'~'} a 
e!evar em Cr$ 315.464.652,36. (trezent~!S e Q!lÍnze milhões, 
quat~occntos e sessenta e quatro mil1 seiscentos e cinqften
ta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de 
&ua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal cie Mossoxó, Estado do Rio 
Grande do Norte, nos termos do art. 2.0 da Re::;olução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhõe,, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e 
trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este 
na qualiCade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado a financiar a L-nplantação do Projeto CURA, na 
sede daquele Município, obedecidas as concllções admitidas pelo 
Banco Central de Brasil, r .. o respectivo processo. 

, Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotônio Viltla, 
Prf!sidente - &rna_rilino Viana, Relator - Vicente Vuolo - Be
nedito Canelas - Lenoir Vargas - Luiz Cavalcante - Helvídio 
Nunes. 

Cr$ mil 

Operação sob 
Exame 

Situação Posterior 
à Contratação 

Limites do 
art. 2.0 da 

Res. n.0 62175 

315.464,6 

1-1.974,1 

25.669,0 

323.39'1,7 

1·2 .810,0 

27.935,6 

83.418,2 

23.833,8 

17.87~,3 

PARECERES N.os 1.274 E 1.275, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto 
de Resolução n.0 177, de 1980, d"l.. Com.isrsão de ~onomia, 
que "autoriza a Prefeitura 1\oiu:rticipal de Mo-ssorn (RN) a 
elevar e!1l Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze m.ilhões, 
quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscento~ e cinqüenta 
t:J, e dois cruzeiros c trinta e seis centavos-) o L,;.ontante de 
sua divida consolidada". 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Econoruia do 
Senado Federal, como conclusão de seu pareeer sobre a Mensa
gem n.0 , d.z 1980, autoriza a Prdeitura Municipal de Mosso
ró (RN) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 315.464.652,36 
{trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis 'Centavos), 
destinado a f!nanciar a implantação do Projeto C'C"RA, naquele 
Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não ob&ervância dos limites fixados no a1 C.. 2.0 d~. 
Resolução n.o 62, de 1975, também do Senado Fedel'al. 

No mérito, a Cúmissão de Economia examinou e con.slderou o 
pleito viável técnica e fins.nceiramente, concluindo pe:lo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as :grescPções legais e regimentais ~.plicáveis à espécie, 
merecendo, por is.so, o nosso encaminhamento favorável no que 
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tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica. 
legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. -- Aloysio_Chave&, 
Presidente em exercicio - Moac~·r DaUa, Relator - Lenoir Varg~ 
- Hugo Ramos - Leite Chaves; - Bernardino Viana -- Aderba~ 
Jurema - Almir Pinto - Murilo Badaró. 

PARECER N1° 1.275, DE 1980 
Da Comissã~ de Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 

Sob exame, projeto de resolução da Comissão de Economia do 
Senado Federal, que autoriza a Pr~feltura. Municipal de Mossoró 
(RN) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 315.464.652,36 (tre
zentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seis
centos e cinqüenta e dois cruz~lros e trinta e seis centavos) des
tinado a financiar a implantação do Projeto CURA, naquele mu
nicípio. 

A Comissão de Constituição e Justiça. pronunciou-se favora.
v·elmente à. proposição, quanto aos aspectos áe constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legl.'llativa. 

No mérito, a ma-teria se enquadra nas diretrtzes que têm. nor
teado a análise desta Comissão, tendo em vista o grande Impacto 
sóclo-econômico para o municiplo em questão. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, de de 1980. - Jutahy 

Magalhãe!;, Presidente em exercicio - Almir Pinto, Relator -
Amaral Furlan....;....., Lenoir Vargas - Aderbal Jurema - Murilo Ba.
daró - Raimundo Parente - Benedito Vanelas - Moaeyr Dalla -
.José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à pubJi. 
cação. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luit Viana) - Tem a palavra o nobre Ser ador 
Mendes Canale, para uma questão de ordem. 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS)- Sr. Presidente, a questão de 
ordem que pretendemos levantar é, exatamente, para demonstrar a impossi~ 
!lilidade da realização da ptesente sessão, o que fazemos calcado no art. 212, 
do nosso Regimento Interno na decluaçào final do Sr. Presidente da sessão 
anterior, cujas palavras me permito aqui repetir: 

uo Sr._ Presulente (Passos Pôrto)- Não hâ número para veri~ 
ficação, nem para prosseguimento da sessão. De modo que, antes de 
encerrarmos os nossos trabalhos, a Presidência comunica ao Pie~ 
nãrio que resolveu cancelar a sessão conjunta, convocada para hoje, 
às 19 horas, no Congresso Nacional e fica mantida a convocação do 
Senado para ~.s 18 horas e 30 minutos." 

Diz, porém, Sr. Presidente, e V. Ex• me permita que leia o art. 212: 
6 'Art. 212. O Presidente prefixarã ..iia, hora e Ordcrr~ do D!a 

para a sessão extraordinâria, dando-os a conhecer, previamente, a .... 
Senado, em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, sendo, no 
último caso, os Senadores avisados, também, por comunicação tele
grâfica ou por telefone." 

Assim, Sr. Presidente, é que não foi anunciada a Ordem do Dia desta ses~ 
são extraordinária que se inicia e, somente agora, é que foi colocada a Ordem 
d.o Dia sobre as bancadas. 

Diante disso, solicito a V. Ex• o encerramento da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Lamento não poder atender à 
questão de ordem de V. Ex• Ocorre que, na sessão anterior, foi aprovado um 
requerimento do Senador Jorge Kalume, pedindo a inclusão na Ordem do 
Dia da próxima sessão, em turno único, em virtude de aprovação e dispensa 
de interstício do Projeto de Lei n~ 46 da Câmara. 

A inclusão, na Ordem do Dia de hoje, dessa matéria independe de ser 
anunciada, uma vez que ela jâ estava determinada pelo Plenário para ser in~ 
cluída na Ordem do Dia de hoje. De forma que não há nenhuma inovação, 
nem surpresa para o Plenário ao apreciar esta Ordem do Dia, que é just~menw 
te compcsta somellte de$te projeto, em virtude de decisão do Plenário. 

O SR. MENDES CANALE (PP- MS)- Sr. Presidente, com o devido 
acatamento a essa decisão de V. Ex•, quero lembrar a y_. Ex• que não está 
aqui em causa o requerimento. Mas, o que levantamos~ que não foi anuncia
da a Ordem do Dia da sessão e o art. 212 do nosso Regimento é muito claro, 
Sr. Presidente. Assim, eu pediria a V. Ex• que revisse bem a interpretação que 
V. Ex" estâdando. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas não era necessário, uma vez 
que já estava determinado pelo Plenário que fosse incluído ne~ta Ordem do 
Dia. De modo que não era necessário. Comumente, aqui, o Plentuio pede 
adiamento para que uma matéria seja incluída no dia seguinte, seja incluída 
em tal dia, seja incluída em tal sessão. Ora, nesses casos, independe de aní.n~ 
cio da Mesa para inclusão dessas matérias na OrJem áo Dia. Foijustãxr.entc 
o que ocorreu e, por isso mesmo. V. Ex• teri~. razão se, na Ordem do Dia des~ 
ta sessão, estivéssemos incluindo outras matérias, quer dizer, Il)at~ria que não 
essa já determinada ou já prefixada pelo Plenário. Justamc:tte em atenção a 
e.":ses dispositivos regimentais, invOcados por V. Ex•, t:: que a Mesa, apenas, 
incluiu na Ordem do Dia esta matéria. 

O Sr. GUvan Rocha (PP - SE) -· Sr. Presidente, pe<,o a palavra, para 
uma questão de ordem. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre Senador. 
Gilvam Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para uma questão de ordem. Sem 
revisão do orador,) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: Pedi a palavra para 
uma questão de ordem vazada no mesmo artigo. mas dando uma intep:pre~ 
tação diferente a V. Ex• 

Não e atribuição do Plenârio fixar Ordem do Dia. O art. 121; extrema
mente claro, é uma atribuição específica, isoiada c única do Presidente. O 
Presidente é quem prefixa dia, hora, Ordem do Dia e quem anuncia a Ordem 
c!o Dia. A interpretãção que a Mesa estã dando ê que nv .curso da sessão, o 
Plenário, por uma atribuição sua. no caso, jâ determinou .:.~ue se trataria do 
assunto numa sessão subseqUente, o que, no rneu entender, não invalida a 
obrigação regimental do Presidente CÍ:iramente anunciar a Ordem do Dia, 
desde que, o parágrafo único diz clararr.ente, também não é obrigatória, a in~ 
clusão da Ordem áo Dia de Sessão Extraordinária, de matéria não ultima.Ja 
na Sc;$Ssão anterior, o que nos deixam em absoluta 9-úvida, nos nossos gabine-
tes, a que assunte se referirh a !::essão, agora convocado. Por isso mesmo, in~ 
sisto na quest?:.o de orJem, que há flagrante irrcgularidürle na convocação da 
presente sessào. 

O Sr. P•ssos Pôrto (PDS- SE)- Peço a palavra, Sr. Prwidente, para 
contr-:.dit ... ~·. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viona)- Ccncedo a pz'•vra ao nobre Se
nador Passos Pôrto, para contraditar a questão de ordem. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Para contraditar questão de m· 
dem. Sem reVisão do orador.)·- Sr. Presirient'!: O artigo do Rt·.gimento, cita· 
do pelo eminente Senador, diz que: 60A.s sessÕ'$ são convocc.da~, de ofi.;:io. 
pelo President= uu comun!cadas a.través do Diário do Con,ressn Nacicnal, e, 
em último caso, comunicado por Leiefone ou por teiegramg, aos Srs. SenadoM 
res.. V. Ex' usou de uma atribuição do Presidente, de oficio convocou a ses· 
são, convocada já na sessão anterior, através dessa Presidência eventual, cuja 
Ordem do Dk. V. E.x• estâ anunciando, agora, fruto da votação feita na ses·· 
c;i!o anterior, sendo nesta estabelecido que o projeto &eria votado na sessdo 
subseqUente. D~ modo qu:;, V. Ex" usa e está dentre do Regirr.er.to ela Casa. 

O Sr. Jarbas Pn!isa.rinho (PJ)§- PA) --Peço a pa~avra, Sr. Presidente, 
pan uma questã1 dt:. orde1a< 

O SR. PRESIDENTE (LL'i' Viana)- Concede a r·Ja';ra ao ~.ob1eSc· 
nJ.dor J&.rbas Passarinho, para ume questão de ordem. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma questão :le o: 
der.:. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Peço a ua1a·
vra, porque não consigui ent:nder aE questões de ordem levantadas, nerri pelo 
Senad\Jr Mendes Canale, nem peío Senador Gilvan Ro;ha. 

O Sr, Gllv"n Rocha (PP -SE) - V. Ex• chegou atra•arlo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA/ - Oüvi !o<la a partici
pação de V, Ex•, e cheguei, qua.1do o Senador Mendes Ce.1ale \..ltimáva a co~ 
locação. 

Ora, do que se tratz? Pelo que c.:stou entendendo, trata~se de impugnar 
que a sessão seja realizada. Não há fJUalquer outro tipo de impedimento, E 
para quê? Para analisar, como V. Ex• salientou, uma matéria que foi objeto 
de deliberação em sessão anterior que determinava ~ue. na primeira sessão 
seguinte, fosse objeto de apreciação pela Casa. 

Quando o Senador Passos Pôrto fez a leitura, ou melhor, fez a explica~"'ã"' 
em rdação à sessão, o próprio Senador ~~endes Ca:~aie, lendo as. notas ~aqui· 
gráficas- r. teve o cuidado de buscâ-las- verificou que S. Ex• di'T.Ía que car·~ 
celava a sessãO do Congresso Nací0n3.1, para inarcar e confirmar a sessão do 
Senado Federal, às 18 horas e 30 minutos. 

Então, a mim, me pare:ce que a qt:estão agora sr transf0rJT1a no segui: 1r,.... 
a título de impedir que esta ses~o se N:a.li;re, p3.:z.. aw::.Es:1r c ç..:: :.stá aq\ 
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que é este projeto de lei da Câmara, os nobres Senadores do Partido Popular 
estão se prendendo a um detalhe de que o Presidente, embora convocando a 
sessão, confirmando-a para as 18 horas e 30 minutos, e tendo S. Ex's partici
pado da sessão que votou o requerimento anterior, e conhecendo que esse re
querimento estava votado, pretendem que tenha havido uma omissão através 
da qual esta sessão não mais pudesse se realizar. 

Ora, então, a mim, me parece claro que não é só excesso de Regimento, é 
algo mais. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MT)- Mas, V. Ex' vai Verj_Q_~ar,- no ano 
que vem, V. Ex' vai verificar muito bem- que não deve haver excesso do Re
gimento, mas é o cumprimento dele. E eu, quando me sentei naquela cadeira, 

.cumpri-o muito bem. Ainda dizia, há pouco, ao Senador Passos Pôrto que· 
tínhamos muito cuidado e nunca deixamos, no final da sessão, de ler a Ordem 
do Dia da sessão seguinte, em cumprimento ao Regimento e em respeito, 
também, aos Senadores que deviam conhecer a matéria a ser apreciada na 
sessão. Desculpe-me porque eu nem podia apartear, mas sei da benevolência 
de V. Ex• em conceder-me, assim, o que é mais um esclarecimento do que um 
aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sjnto-me sempre hon· 
rado com qualquer aparte de V. Ex• Não sabia s_e podia receber regimental
mente o aparte de V. Ex' que é um guardião do Regimento. V. Ext-, que de
fende tanto o Regimento, deu-me um aparte num momento em que eu não 
poderia senão silenciar para não ser indelicado com urna pessoa a quem, ja
mais, quero ser indelicado. _E, de como se prova que, na defesa do Regimento, 
rompe-se o Regimento-; e como- se prova que, para defender o Regimento, 
violenta-se o Regimento, desde que venha segundo o nosso entendimento ou 
a nossa conveniência. 

De modo que, a minha impressão, Sr. Presidente, é que está implícito, a 
Ordem do Dia estaria no n:línirno implícita. Se o Senador Passos Pôrto deixou 
de declará-la e confirmou a sessão- e a sessão foi confirma_d_a em prejufzo de 
uma sessão do Congresso - e a matéria da pauta é exclusivamente esta, a 
ninguém, me parece, é cabível pôr em dúvida a correção com que a Mesa de
cidiu realizar a sessão que V. Ex• indeferiu a questão de ordem. 

Por outro lado, já que estamos tanto dentro do Regimento, todos sabe
mos de cor que sobre uma mesma natureza de matéria não pode haver urna 
segunda questão de ordem levantada. 

V. Ex• já havia indeferido a primeira quando o nobre Líder do PP levan
tou urna segunda sobre a mesma matéria, e, ainda, aduzindo uma nova inter
pretação. 

Então, se é RegimentO, vamos aplicar o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria licença para aduzir um ar· 
gumento que me parece importante. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• me perdoe, estou resolven· 
do a questão de ordem para, depois, dar a palaVra a V. Ex•. 

Se prevalecesse a interpretação que desejam os Senadores Mendes Canale e 
Gilvan Rocha, o Presidente ficava com o arbítrio de não cumprir a decisão do 
Plenário. O Plenário mandava incluir na Ordem do Dia, e o Plenário, neste 
caso, é soberano, o Presidente não anunciava a matéria para a Ordem do Dia, 
e então, ela não poderia ser discutida. 

Esta interpretação pode ser, até, no momento, conveniente à Oposição, 
mas não o é de modo geral, porque daria ao Presidente da Casa um arbítrio 
que ele não quer ter, não tem, não pode e não deve ter. Quer dizer, quando o 
PlenáriO determina que uma matéria deve entrar na Ordem do Dia, ela deve 
entrar, independente de ser anunciada ou não. Aliás, ela é anunciada porque, 
de acordo com o Regimerito Interno, o próprio art. 212, invocado, o Presi- · 
dente deve dar conhecimento previamente ao Senado, em sessão da Ordem 
do Dia. Ora, quando ele anuncia a aprovação do requerimento que determi
nou a inclusão da Ordem do Dia de uma determinada matéria, está dando co
nhecimento ao Senado de que aquela matéria será incluída na Ordem do Dia. 
E o objetivo do Regimento Interno não é outro senão evit;1r que qualquer Se
nador seja surpreendido - isso sim - pela inclusão na Ordem do Dia, de 
uma matéria que não estava prevista. 

No caso em apreço, a matéria estava anunciada, a Mesa deu a conhecer a 
aprovação do Requerimento, pelo Plenário, e ela portanto independia dessa 
formalidade de, no final da sessão anterior, ter sido anunciada pelo Presiden
te que no momento dirigia os trabalhos da Casa. 

Nessas condições, a Presidência indefere a questão de ordem e vai reali
zar a sessão com a matéria anunciada. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, para uma questão de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para uma questão de or· 
dern. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: V. Ex• hã 
pouco disse que o Senado não poderia ser surpreendido com uma conveM 
cação. E V. Ex', então, está exatamente de acordo com o Regimep(Q. 

Quando o Senador Mendes Canale lembrou o art. 212, ele é élaro, e o 
Líder do Governo há de me permitir, pois tenho que insistir no art. 212 e no 
seu Parágrafo Único, porque é claro aqu~: 

"Art. 212. O Presidente prefixará dia, hora e Ordem do Dia 
para a sessão extraordinária, dando-os a conhecer, previamente, ao 
Senado, em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, sendo, no 
último caso, os Senadores avisados, também, por comunicação tele
gráfica ou por telefone." 

Agora veja V. Ex~ o parágrafo único lembrado pelo nobre Uder do Par
tido Popular: 

"Parágrafo único. Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do 
Dia de ·sessão extraordinária, de matéria não ultimada na sessão an
terior ... " 

Então V. Ex~. Sr. Presidente, vai cometer- permita-me V. Ex•- um 
abuso, porque o Regimento é claro. O Senado teria que ser comunicado, em 
sessão, corno? Nós- vamos ser COnvocados para uma sessão extraordinária. 
Mas sobre que ..assunto? Sobre que Ordem do Dia? Essa Ord~m do Dia não 
foi anunciada pelo Presidente, na época, o Senador Passos Pôrto, pelo menos 
de acordo com as notas taquigráficas que chegam às minhas mãos, neste ins
tante. 

Então, não há como V. Ex~, neste instante, convocar urna sessão extraor
dinária sem, previamente, conhecermos a Ordem do Dia. 

V. Ex• é um homem que respeita o Regimento, cometerá, realmente, 
uma violência inopinada, se colocar o Senado Federal nesta sessão extraordi
nária. V. Ex• não tem apoio regimental - permita~me que diga isto, sempre 
com respeito - não tem apoio regiinentaf~ 

A oração intercalada, aqui, é ctara: ••Em sessão", e em sessão não foi 
anunciada a Ordem do Dia V. Ex• há de verificar. Está aqui escrito: 

'"Não há número para verificação, nem para o prosseguimento 
da sessão. De modo que, antes de encerrarmos nossos trabalhos, a 
Presidência comuníca ao Plenádo que resolveu ... " 

Imaginem, resolveu. 

".-;~cancelar a sessão conjunta convocada para hoje, às 19 ho
ras, do Congresso Nacional, e fica mantida a convocação do Senado 
para às 18 horas e 30 minutos." 

E, só. Vejam o absurdo: resolveu, de livre e espontânea vontade, cancelar 
a sessão conjunta do Congresso Nacional. Resolve. Imagine V. Ext- que está 
hoje presidindo a sessão, resolve de repente dizer: não hã mais sessão, vamos 
todos embora para casa. V. Ex• não tem esse arbítrio. O Sr. Senador Passos 
Pôrto não podia, de pronto, cancelar uma sessão do Congresso Nacional, por 
livre e espontânea vontade de S. Ex• Imagine se o Presidente, com o seu arbí
trio- e não tem o arbítrio, é por isso que há o Regimento Interno da Casa
pudesse q~.ncelar as reuniões. Então, V. Ex•, de repente, diria o seguinte: Não 
quero continuar a presidir a sessão; suspendo a sessão e vamos todos embora 
para casa. 

Então, jã houve dois erros, Sr. Presidente: o primeiro do Senador Passos 
Pôrto, cancelando, de vontade própria, urna sessão conjunta do Congresso 
Nacional. 

Seria esta, portanto, a primeira qUestão que eu levantaria a V. Ex•: Em 
que apoio regimental S. Ex• se ateve para fazer esse_ cancelamento? 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Sr. Presidente, permita-me apartear, 
apenas para ajudar a esclarecer ao nobre Senador Itamar Franco. Calcule, V. 
Ex•, no mais alto Parlamento do País, se discutir a convocação de uma sessão 
sem Ordem do Dia. O que é uma sessão do Senado, da Câmara ou do Poder 
Legislativo? Expediente, Ordem-do Dia. Houve a convocação, não houve o 
anúncio da Ordem do Dia. Convocação existe; a sessão existe. Da Ordem do 
Dia consta aquele projeto que foi aprovado pelo Senado, na sessão anterior. 
E coisa clara, Sr. Presidente. E quanto ao cancelamento ou convocação de 
sessões do Congresso, sabe muito bem V. Ex• que é atribuição do Sr. Presi

. dente, também, do Presidente ou do Plenário, De modo que eu gostaria de so
mar esses argumentos à decisão de V. Ex' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Continuo, Sr. Presiden· 
te. Insisto a V. Ext- o seguinte: primeiro, qual o apoio regimental que o ilustre 
Senadcr Passos Põrto teve para dizer o seguinte: que resolveu 9ancelar a ses-
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são conjunta convocada para hoje, às 19 horas? Eu queria apenas que indicas~ 
se qual foi o artigo, e aí Jã nãO_ seria nem o Regimento- Interno do Senado Fe
deral, seria o Regimento Comum, qual o apoio que ele teve do Regimento 
Comum? 

Isso em primeirO lugar. Gostaria de saber qual o artigo. É possível até 
que eu esteja enganado, mas eu gostaria de saber qual o artigo do Regimento 
Comum que diz isso, que dá atribuição ao Sr. Presidente de cancelar, de 
pronto uma Ordem do Dia prefixada, como é a do Congresso 'Nacional. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. ltamãr Franco (PMDB- MG)- V. Ex• vai me responder agora? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vou falar depois que ouvir os Srs. 
Senadores que desejarem se manifestar sobre a matéria. Acho que o Senador 
Dírceu Cardoso quer se manifestar. Portanto, devo ouvir primeiroS~ Ex•, an
tes de qualquer decisão. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Como devido respeito, V. Ex• 
deverá responder primeiro à minha questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- As questões de ordem podem ser 
contestadas e apoiadas. De forma que V. Ex• levantando uma questão de or
dem, se o Senador DirCeu Cardoso deseja falar sobre essa questão de ordem 
eu devo primeiro ouVir -s. Ex'", até mesino por ec-onomia de tempo, 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Pergunte V. Ex•, então, ao Se
nador Dirceu Caidoso se ele vai contestar. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não vou contestar, não, vou levantar ou
tra questão de ordem. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB -_MG)- Então, é outra questão de or
dem. 

O Sr. Mauricio Leite (PDS- PB)_- Peço a palavra para contestar, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Enquanto aguardo, humildemente, a deci
são de V. Ex•, vou levantar outra questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Para contestar, concedo a palavra 
ao nobre Senador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB. Par_a contestar questão de or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: Está se discutindo se a sessão 
existe ou não. Parece-me que é isso: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Que não podia ter existido. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS - PB) - Tudo bem. Se não podia 
exisúr mas se ela existe e se estã discutindo dent_ro da sessão, parece-me que a 
sessão deve ter Ordem do Dia. 

A contestação é esta, Sr. Presidente: se a sessão existe ou não existe. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, conceda-me a pala-
vra. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, estou aguardando a minha 
questão de ordem. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente. Estou pedindo a palavra pela ordem, não é para uma 
questão de ordem; é para uma reclamação perante a Mesa. A Mesajã decidiu 
a questão de ordem levantada pelos nobres Senadores Mendes Canale e Gil
van Rocha; já está decidida, qualquer recurso dependerã do Presidente ex 
offlcio ... ou então mediante decisão direta da Comissão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A minha é outra questão. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- ... ou então mediante decisão di
reta da Comissão-de Constituição e Justiça. Por conseguinte, é uma questão 
de ordem que a Mesa jã decidiu. Não pode aparecer outra questão de ordem 
nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• tem toda razão. lô uma 
questão vencida. Apenas, eu queria responder ao Senador Itamar Franco 
quando pergunta em que dispositivo se baseou o Senador Passos Pôrto para 
desconvocar a sessão conjunta. :E: no mesmo poder que tem a Presidência de 
convocar. Quem tem o poder de convocar tem o poder de desconvocar. 

De forma que esse é o entendimento normal, corrente no Senado Fede
ral. E não é a primeifá vez que isto ocorre, nem ê uma exceção que se abriu, 

aqui. São fre<}iientes as- vezes em que o Senal!~ desmarca uma sessão do Con
gresso e, imediatamente, comunica ao Presidente da outra Casa que a sessão 
foi desconvocada. Foi apenas o que houve. -

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- (Y padre casa e descasa. Mas, 
acho que V. Ex~ não pode fazer isso. V. Ex• não pode responder ao Senador 
que interpela regimentalmente a V. Ex•, e sempre com o devido respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estou respondendo a V. Ex•, isto 
V. Ex• perguntou qual é o dispositivo -estou respondendo que o dispositivo 
é exatamente o que autoriza o Presidente a convocar as sessões, naturalmen
te, está implícito que pode desconvocar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, por obséquio: 
onde, no Regimento Comum, estâ escrito isto? Eu levantei a questão de or
dem da sessão do Congresso Nacional. Veja V. Ex• que é diferente do Sena
dor Almir Pinto, que diz estar levantando a mesma questão de ordem. Não, 
eu levantei a seguinte qu~tão de ordem:_ deixei até, por enquanto, o art. 212 e 
levantei o seguinte: qual o apoio regimental, no Regimento Comum, que en
controu o Senador Passos Põrto, para desconvocar uma sessão do Congresso 
Nacional, previamente convocada e com Ordem do Dia? Vamos ver se a nos
sa assessoria aí dá as luzes devidas? 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Se V. Ex• se detiver no art. 52, re
lativo às atribuições do Presidente, verá que no item 3, cabe ao Presidente 
"'convocar e presidir as sessões do Senado e_as sessões cojuntas do Congresso 
Nacional", ou seja ele tem o poder de convocar e ê implícito que, também, 
tem o de desconvocar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não estâ escrito desconvocar, 
Ex•; isto não pode ser feíto! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Então, teremos que fazer um 
novo Regimento para agradar a V. Ex• Mas, a Presidência considera que tem 
poderes regimentais para convocar e desconvocar as sessões, e foi dentro des
ses poderes que ela desconvocou, aliás através do Presidente em exercício no 
momento, o Senador Passos Põrto, a sessão que estava marcada para o Con
gresso Nacional, e convocou uma nova sessão, cuja Ordem do Dia já era re
conhecida pela decisão do Plenário. Perdoe-me V, Ex•, mas a questão de or
dem está decidida pela Mesa, que considera a matQia vencida. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas eu tenho o direito de, pelo 
menos, externar o meu pensamento a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V, Ex• poderá levantar nova 
questão de ordem, mas, sobre a mesma questão de ordem regimentalmente V. 
Ex• não poderá mais falar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MGJ- Perdoe-me, mas V. Ex• leu o 
Regimento e eu não tinha o Regimento Comum, mas quero acompanhar o 
raciocínio de V. Ex'"- é um direito que tenho: qual o artigo que V. Ex• leu? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esta questão sobre a convocação 
e desconvocação jã está decidida e está apoiada tanto no Regimento do Sena
do, quanto no Regimento Comum, cujo art. 29 é absolutamente idêntico: 

"As sessões que não tiVeram data legalmente fixada serão con~ 
vocadas pelo Presidente do Senado ou seu SUbstituto, com prévia 
audência da Mesa da Câmara dos Deputados." - foi justamente o 
que- se fez. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)--: Quero deixar registrado, mais 
urna vez, o protesto da Minoria desta Casa; mais urna vez ... 

O SR. PRESIDENTE(Luiz Viana)- Esse é um direito que V. Ex• tem, 
e que a Mesa absolutamente não recusa. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Exatamente. Mais uma vez V. 
Ex'-, através do arbítrio, através da lei do mais forte, V. Ex• na Presidência, 
faz com que esta sessão tenha prosseguimento, desrespeitando o Regimento 
Comum e o Regimento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- É uma opinião pessoal de V. Ex•, 
que eu naturalmente devo respeitar - apenas, não devo seguir. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores: pela Bancada da Maioria, pelo menos, nós 
queremos que também fique registrado nos Anais da Casa, o nosso aplauso' à 
decisão de V. Ex~, à tolerância de V. Ex•, exatamente oposta à acusação de 
que V. Ex• age com arbítrio. Se V. Ex• quisesse, não ser arbitrário, mas ser 
desde logo enérgico na decisão. nem receberia a questão. Primeiro, porqw~ ela 
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é despicienda, ela é inteiramente extemporânea. Se questão houvesse a ser le
vantada sobre este assunto, caberia ao nobre Senador Itamar Franco fazê-la 
na hora em que o Senador Passos Pôrto desconvocava a ·sessão, e não agora, 
vir perguntar porque foi desconvocada a sessão. 

Em segundo lugar, V. Ex• pediria, sem dúvida, se quisesse também agir 
não arbitrariamente, mas com menos generosidade do que V. Ex• faz, que 
quem [evanta uma questão de ordem, cite o artigo em que se baseia. S. Ex• in
verte as questões e pede a V. Ex• que cite o artigo em que se baseou. Mas, ele 
não cita qual foi o artigo que V. Ex• transgrediu. Não há artigo a citar. por· 
que não houve nenhuma transgressão; exclusi-tramente, não houve transgres
são. 

De maneira que esta Bancada não pode silenciar, quando amanhã al
guém analisar os Anais do Senado e encontrar as expressões que acabaram de 
ser proferidas, de que V. Ex•, um ais uma vez, arbitrariamente, estaria dando 
uma decisão ... " 

O Sr, Itamar Franco (PMDB - MG) - f: arbitrãrio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não sei quem estã 
falando. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sou cu que estou falando. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, V. Ex• não pode 
fazê-lo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Mas, cabe ao Presidente ffie 
chamar a atenção, e não V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- !i extraordinãrio! 

O Sr.Itamar Franco (PMB- MG)- :e. isso mesmo, é sessão extrao.rdi-
nâria, V. Ex• tem razão. -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Então, eu paro para 
ouvir V. Ex• com a maior alegria. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- Muito obrigado. V. Ex• parou? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Parei. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Então eu vou dizer que tenho 
inteira razão, estou apoiado regimentalmente, fui eu que lembrei a S. Ex•, 
com o devido respeito, o Regimento Contum, pois S. Ex• nem citou; estou 
apoiado regimentalmente; V. Ex• conhece bem o artigo, eu não tenho que lhe 
dar lições de Regimento. 

O Sr. Passos Pôr!o (PDS - SE. Aparte fora do microfone.) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Ao contrario, perguntei ao Sr. 
Presidente, qual era o artigo em que ele se base_av_a para não ter sessão. V. Ex' 
estã invertendo o problema. A minha pergunta, Senador Jarbas Passarinho, 
foi válida, sim, porque não encontro aqui no Regimento - e V. Ex• que é 
bem dotado, inteligente, homem que conhece profundamente o Regimento 
da Casa, não vai encontrar aqui como se pode desconvocar uma sessão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Era o aparte de V. Ex•? 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Era o meu aparte. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Se· 
nadar Itamar Franco? 

O Sr, Diceu Cardoso (ES)- V. Ex• não pode pedir aparte a quemjâ estâ 
aoarteando. - ----

0 SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu acabo de ser desa
propriado de minha palavra. É uma desapropriação, é uma cassação. 

O Sr. Dirceu Carduso (ES)- Eu estou esperand<:' minha vez, Sr. Presi-
dente. _ -

O SR. JARBAS PASSARINHo' (PDS- PA)- De que se trata? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• estã na fila. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora V. Ex• fala mais 
alto do que eu. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Não estou falando mais alto; apenas cro
nologicamente, estou na sua frente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• estã na minha 
frente sempre. 

O Sr. Dirceu Cardoso (E_S) - Apenas cronologicamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Apenas nós estamos 
contribuindo para as obstruções de V. Ex•s. 

Só não calei, nobre Senador, porque era uma declaração, para que não 
fique a impressão de que a Maioria desta Casa concordava com a crítica 
acerba feita pelo nobre Senador por Minas Gerais. 

Na verdade, S. Ex• disse que a· Casa estã dividida: de um lado, ele e, do 
outro lado, a imensa, Maioria -esta é a diferença. Os que estão levantando 
questões, são poucos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Sr. Presidente, apenas para dizer ao 
nobre Senador Jarbas Passarinho que: o Senador Itamar Franco ... , 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, V. Ex• me deu a palavra, 
ninguém pode falar. 

O Sr. Possos Pôrto (PDS- SE)- Encerro, Sr. Presidente, para lembrar 
que o Senador Itamar Franco convoca e desconvoca sessões de Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• vai permitir que o Senador 
Dirceu Cardoso faça o seu pronunciamento. 

te. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Esperei pacientemente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Muito bem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem não! Muito mal, Sr. Presiden-

O Sr. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Com base no art. 444, e 
outros, do Regimento, vou levantar a seguinte questão de ordem: de acordo 
com os precedentes regimentais desta Casa, que não têm apoio regimental, 
porque são precedentes, é o procedimento normal da Mesa da Casa, com re
lação também ao Congresso Nacional, todas as vezes que não hâ quorum 
para as votações e para o prosseguimento das sessões, a Mesa não pode, -
ou tem agido assim - convocar sessão extraordinária, porque não teve nú
mero para sustentar a sessão ordinária. Então, nós estamos vivendo uma ses
são fantasma, que não existe, é uma sessão como o arco-íris, que brilha, mas 
não existe, não tem sustentação regimental, Sr. Presidente e, ainda mais, cus
ta ao povo do Brasil, cerca de 2 milhões de cruzeiros esta sessão, para aprovar 
o quê? Uma concessão de utilidade pública, dois milhões de cruzeiros está pa
gando o povo brasileiro por esta sessão. 

Sr. Presidente, pelo precedente, assim, V. Ex• mesmo age com relação ao 
Congresso: não tendo número não se convoca sessão extraordinãria naquela 
mesma hora, ou sucessivamente. Porque, não houve número para sustentar a 
sessão ordinária, não pode haver convocação de sessão extraordinãria, após 
uma sessão sem quorum como houve esta. 

Estou também de acordo. sem criticar a Mesa. O Plenãrio nã9 pode s·er 
apanhado de surpresa, o que houve. Porque não foi lida a Ordem do Dia para 
nós. Podia-se fazer aqui uma outra sessão, com outra pauta, com outra Or
dem do Dia, com matérias que nós não podíamos votar, e nós estaríamos au
sentes, porque não fomos avisados, não fomos convocados por carta nem por 
telefone. Portanto, ê o arbítrio. 

Eujâ disse aqui a V. Ex•, e vou repetir, desculpe-me V. Ex• sou um ho-
mem da roça... · 

O Sr, Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Estâ atirando no vazio. V. Ex• 
me permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, questão de ordem não tem 
aparte. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Mas jâ houve apartes. V. Ex• 
me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Houve dos outros, meu não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• deu a mim! V. Ex• estâ 
reclamando do Regimento? V. Ex• estâ falando em nome do Regimento'? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nilo, em nome dos precedentes re
gimentais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Está reclamando o cumprimen
to do Regimento? Muito bem. O que é que diz no Regimento, o art. 16, item 
X, alínea f? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então, Sr. Presidente, nós não 
podíamos ser apanhados de surpresa. Mas, Sr. Presidente e nobre Líder da 
Maioria. o apanhar de surpresa o representante do povo, não começou hoje, 
nesta Casa, não. Hã mais de 200 anos, ou melhor, hã mais de 700 anos, na ln~ 
glaterra, à margem do Rio Oxford, na Planície de Runemeed, João-Sem
Terra assinou para os barões aquela célebre carta magna, que dizia o seguin
te: não se podia cobrar imposto, sem uma lei anterior que o autorizasse, para 
não surpreender o contribuinte. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - E a bi/1 of right? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- f: bi/1 ofright. f: a carta magna, que 
V. Ex• sabe, de João-Sem-Terra e dos barões ingleses. Se não me engano, foi 
em 1225, salvo erro ou omissão, hã 700 anos portimto. Mas, demorou muito 
a chegar isso aqui, e nós estamos sendo apanhados de surpresa. 

Então, Sr. Presidente, eu já disse aqui, e se V. Ex• me permite vou repetir; 
sou-homem do interior, e de três coisas eu tinha medo, muito medo: mordida 
de surucucu pico-de-jaca; nó ·nas tripas e mau-olhado, que mata planta e 
mata árvore. Mas, aqui, eu tenho medo de três coisas: do AI-5, do Banco do 
Brasil e de V. Ex• São as três coisas diferentes que, depois de velho, aprendi, 
já de cabelos brancos: que V. Ex• é um perigo, dirigindo o Senado. 

Então, Sr. Presidente, é uma sessão convocada para aprovar comissão de 
utilidade pública, que custou milhões ao povo do Brasil, e todos nós estamos 
sendo pagos para participarmos de uma reunião com apenas urna matéria! 

Mas, não é isso, é porque coin esta seSsão extraordinária, o Sr. Presiden
te, com a sua tranqUilidade de PreSidente, vai convocar outra sessão para vo
tação dos empréstimos que vêm aí nesta enxurrada galopante que nós não po
demos conter mais. 

Então, Sr. Presidente, é a questão de ordem que deixo à magistratura de 
V. Ex• 

O nobre Líder do PMDB, Sr. Presidente, estã me transmitindo uma notí
cia gratificante. f: de que hoje não vai entrar matéria -de empréstimo, de acor
do com a informação do Líder da Maioria. 

Então, Sr. Presidente, esta t: a questão de ordem, mas, continuo a dizer a 
V. Ex• V. Ex• é urna das coisas de que tenho medo, por isso submeto à deci
são~ de V. Ex•. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu ~apenas queria esclarecer a V. 
Ex' o seguinte: que nós jã transpuSemos aque1ii limite de sessões extraordi
nárias pagas. De forma que, sOb este ponto de- vista, V. Ex• pode ficar inteira
mente tranqUilo que as sessões extraordinárias não estarãci-ci.ISfando nada ao 
País. 

Agora, quanto à sessão fantasma, eU estou vendO tantos Senadores pre
sentes que não me parece que tenha cabimento chariúirrriOS-esia uma sessão 
fantasma. Ela é justamente o oposto, é uma sessão das mais concorridãs dÕ 
Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 342, DE 1980 

Altera a redação dos arts. 125 a 132, 134 a 136 e 143 e seus pará
grafos, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, estabelecen
do normas relativas a licitações, para compra, obras, serviços e alie
nações na área da Administração Pública. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. to Os artigos 125 a 132, 134 e 136a 143 e seus parâgrafos, do 

Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, passam a vigorar com a seguin
te redação: 

uArt. I25. As licitações para compra, obras, serviços e alie-
nações, na ãrea da Administração Federal, passam a ser regidas pe
las normas gerais consubstanciadas neste título e disposições com
plementares, aprovadas por Decreto do Poder Executivo. 

§ 19 As normas legais e regulamentares, a que se referem este 
artigo, serão aplicáveis às autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações criadas pelo poder Público, assim 
como às subsidiárias e aos· serviÇos soCiais aufônomos, ressalvadas 
as excessões estabelecidas no Decreto Regulamentador, conforme 
as peculiaridades de cada uma dessas entidades. 

§ 2v Aplicam-se as normas gerais sobre licitação, inclusive, na 
utilização de recursos públicos, a qualquer título, por entidades par
ticulares, excetuados os casos previstos no regulamento, a que sere
fere este artigo. 

Art. 126. As compras, obras, serviços e alienações efetuar-se
ão com estrita observância do princípio licita tório, resguardada a li
sura da licitação. 

§ t v A licitação somente poderã ser dispensada nos casos previstos em 
norma legal expressa. 

§ 2V A autoridade que dispensar a licitação deverã, sempre, fundamen
tar o ato respectivo, justificando-o devidamente. 

§ 39 Poder~se~ã dispensar a licitação: 
a) ajuízo do Presidente da República, nos casos relacionados com o es

tado de guerra, grave perturbação de ordem, calamidade pública ou, ainda, 
quando a sua realização puder comprometer a segurança nacional; 

b) quando não acudire:m licitantes à anteriormente realizada, desde que 
ela não possa ser repetida e, mesmo assim, mantidas todas as condições prees
tabelecidas, inclusive os preços bâsicos, que devem ser fixados no segundo 
edital; 

c) na aquisição imprescindível de materiais, equipamentos e gêneros, que 
só possam ser fornecidos por produtor exclusivo, comprovadamente, deven
do ficar justificada a inexistência de similares; 

d) na contratação ou adjudicação de serviços inéditos e incomuns, para 
os quais seja impossível a realização do procedimento Iicitatório e só pude
rem ser realizados por profissionais ou empresas, que possuam singular con
dição e específica habilitação, para o respectivo desempenho, insuceptível de 
ser realizável por outrem, comprovadarnente. 

e) na aquisição de obras de arte e de objetos históricos, quando só este 
bem raro puder satisfazer à necessidade a ser atendida e não houver possibili
dade de satisfazê-la com similar; 

f) nas transações que envolvam, exclusivamente, órgãos da Adminis
tração Direta e Autarquias, assim como naQuelas cujo objeto seja compra, 
obra, prestação de serviço ou alienação, que somente possa ser realizado com 
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações criadas pelo po
der público, serviços sociais autônomos ou concessionãrias do serviço públi
co, em razão das suas ativida:des privativas e quando não for possível a livre 
competição; 

g) na aquisição ou arrendamento de imóvel, para atividade relacionada 
com o funcionamento direto de um serviço público, quando só ele reunir as 
condições necessárias e não for possível fazer uma seleção, dentre aqueles de 
características satisfatórias; -

h) nos casos de emergência, imprevisível, caracterizada pela urgência no 
atendimento da situação, critica ou perigosa, que possa ocasionar crise, grave 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou equipamen
tos, se não vier a ser elidida, de imediato, e o tempo do procedimento licita~ 
tório seja um gravame, para os riscos de perigos ou danos, hipóteses em que a 
escolha deverá recair, preferencialmente, em quem haja sido vencedor ou par
ticipante de procedimento licitatório anterior, ainda que em Outro órgão da 
mesma Administração; 

i) nos cas.9s de compras e serviços de pequeno vulto, entendidos como 
tais os de custo total inferior a 5 vezes o maior valor de referência vigente no 
País, asslrri como nos de.obras, cuja importância seja menor que 50 vezes 
aquele mesmo valor. 

§ 49 O ato que dispensar a licitação, na forma prevista pelas alíneas b a i 
do parágrafo anterior, deverá ser imediatamente objeto de justificação à au
toridade competente para o pronunciamento, a que se refere o art. 82 e seu § 
19, deste Decreto-lei, a qual julgará do acerto da m_edida, homologando-a ou 
determinando as providências cabíveis, inclusive apuração de responsabilida
des. 

§ 59 A dispensa, na aquisição ou contratação prevista nas alíneas c a g 
do parágrafo terceiro deste artigo, ouvidos os setores técnico e jurídico, deve
rã ser precedida de parecer ou laudo, sobre a necessidade, conveniência e 
oportunidade da operação em causa. 

§ 69 Sempre que rcizões técnicas ou de conveniência administrativa jus
tificarem o fracionamento ou parcelamentO de" compras, obras ou serviços a 
executar durante o ano, será realizado o procedimento licitatório previsto 
para a sua totalidade. 

Art. 127. São modalidades de licitação: 
I - a concorrência pública 
II - a tomada de preços 
III - a carta-convite 
IV - o concurso 
V- o leilão 
§ 19 Concorrência pública é a modalidade de licitação a que deve recor

rer a Administração nos casos de compras, obras ou serviços de grande vulto 
ou complexidade, em que se admite a participação de qualquer licitante, me~ 
diante a convocação da maior amplitude. 

§ 2v Nas concorrências públicas haverá, obrigatoriamente, uma fase 
inicial de habilitação, preliminar, destinada a comprovar a plena qualificação 
dos licitantes. 

§ 39 Tomada de preços é a modalidade de licitação, de preferência den
tre os interessados previamente registrados, observada a necessária habi
liação. 

§ 4v ~facultada a fase de pré-habilitação, nas concorrências públicas e 
tomadas de preços, para aferir das condições e qualidade, de acordo com o 
previsto no respectivo edital. 

§ 59 Convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo 
pertinente ao objeto da liCitação, em número míniíno de três, escolhidos pela 
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unidade administrativa, registrados ou não, e convocados por escrito, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. 

§ 6'l Quando se tratar de c-ompra ou serviço, caberâ realizar. 
I- Concorrência Pública, se o seu vulto for igual ou superior a 10.000 

vezes o maior valor de referência vigente no País (Lei n'l 6.205, de 29 de abril 
de 1975.). 

II -Tomada de preços, se inferior àquele volume e igual ou superior a 
100 vezes o mencionado valor de referência. 

III -Carta-Convite, se inferior àquele último limite, observado o dis
posto na alínea "i", do § 39 deste artigo. 

§ 7"' Quando se tratar de obras ou serviços de engenharia, caberã reali
zar: 

I- Concorrência Pública, se o seu vulto for igual ou superior at5.000 
vezes o maior valor de refe~ência vigente no País (Lei nt;~- 6.205, de 29 de abril 
de 1975). 

II- Tomada de preços, se inferior àquele volume C igual ou superior a 
500 vezes o mencionado valor de referência; 

111- Carta~convite, se inferior àquele último limite, observado o dispos
to na alínea .. i ... do § 39 deste artigo. 

§ 89 Nos casos em que couber Tomada de Preços, Carta-Convite ou 
dispensa, respectivamente, a autoridade administrativa poderá preferir con
corrência pública, tomada de preços ou carta-convite, sempre que assim julR 
gar conveniente e mais acautelador dos interesses públicos. 

§ 99 O concurso é a modalidade de licitação, feito nos moldes das ConR 
corrências públicas e tomadas de preços, no que couber, para selecionar tra~ 
balhos intelectuais, em que o valor estático ou artístico deva também ser con .. 
siderado, dentre as condições mais vantajosas, além do preço, o qual pode ser 
préfix.ado, por valor fixo ou médio, conforme o caso. 

§ lO. O leilão é a modalidade de licitação, nos moldes da concorrência 
pú.blica a tomada de preços, para a alienação de bens públicos, mediante pre
gão e preferência pelo melhor preço, que deve ser feito p·or Leiloeiro Oficial, 
observadas as normas legais pertinentes ao desempenho dessa atividade de 
agente, o qual será indicado, em cada caso, pela Junta Comercial local. 

Art. 128. Para a realização de tomadas de preços, as unidades administra~ 
tivas manterão registras cadastrais de habilitação de pessoas, firmas, empre
sas ou entidades, periodicamente atualizados e consoantes com as qualifi
caç_ões específicas estabelecidas, em função da natureza e vulto dos forneci
mentos, das obras, dos serviços ou das alienações a fazer. 

§ I"' Serão fornecidos certifi<::ados de registro aos interessados inscritos, 
gratuitamente. 

§ 29 As unidades administrativas que, incidentalme.nte, não disponham 
de registro cadastral poderão socorrer-se do de outra que o possua. 

§ 39 Quando o Ministério o~ órgão equivalente possuir mais de uma 
unidade, na mesma localidade, serã mantido um cadastro unificado, para 
efeito de fornecimento dos certificados, que habilitem os interessados à parti
cipação de licitações, com fins comuns, pelo seu objeto. 

§ 49 A unificação dos registras cadastrais, referida no parágrafo ante~ 
rior, poderã também ser adotada, mediante termo de cooperação técnica, en
tre unidades de órgãos ou entidades diversas, sediadas na mesma localidade, 
de modo a que o mesmo certificado possa habilitai- o interessado a participar 
de licitações diversificadas, cujo objetivo seja da mesma natureza. 

§ 59 Para participar da Carta~Convite, dar-se-â preferência aos licitan
tes já cadastrados. 

§ 6'l Mesmo que não escolhido nem convocado,_ qualquer interessado 
poderâ participar de licitação, na modalidade de Carta-Convite, satisfeitas as 
condições para tanto necessárias. 

Art. 129. A publicação das licitações será assegurada: 
I - no caso de Concorrência Pública, mediante publicação, em órgão 

oficial e na imprensa diária, com antecedência mínima de trinta dias úteis, de 
notícia resumida de sua abertura, com indicação do local em que os interessa
dos poderão obter o edital e todas as informações necessárias; 

II - no caso de tomada de preços, rriediante afixação de edital, com an
tecedência mínima de quinze dias úteis, em local acessível aos interessados e 
comunicação às entidades de classe, que os representem. 

III- no caso de Carta-Convite, mediante afixação, em lugar comum, do 
mesmo edital de convocação enviado aos licitantes escolhidos, nos termos do 
§ 59 do artigo 127, sem prejuízO de l-egular i'emessa à AssociaÇão Comercial 
local ou entidade de classe equivalente. 

Parágrafo únicO. A administração deverá utilizar outros meios de in
formação ao seu alcance para maior divulgação das licitações, com o objetivo 
de ampliar a área de competição. 

Art. 130~ O edital deverá indicai; 
I - dia. hora e local, para recebimento e abertura das propostas; 

II - quem receberá as propostas; 
III -condições da apresentação de propostas e da participação na lici~ 

taçào; 
IV - critério de julgamento das propostas; 
V - descrição sucinta e precisa da licitação; 
VI-local em que serão prestadas informações e fornecidas plantas, ins

truções, especificações e outros elementos necessários ao perfeito conheci
mento do objeto da licitação; 

VII - prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação (Dias ú
teis, Lei n' 6.457, de 1 •-ll-1977); 

Vlll - natureza da garantia, quando exigida. 
§ }9 Não poderão ser considerados, no julgamento das propostas, con

dições ou situações omissas no edital nem as que importem limitações ao ca
ráter competitivo ou preferências a favor de determinado licitante. 

§ 29 Será anulada a licitação, quando os preços vencedores não se ajus
tarem aos vigentes na praça, devendo ser repetida, com a indicação dos res· 
pectivos limites de valores. 

§ 39 Quem quer que possa oferecer melhores condições, inclusive de 
preço, poderá pleitear a anulação referida no parágrafo anterior, desde que 
assegure o cumprimento das obrigações correspondentes e justifique a razão 
de não haver participado daquela licitação. 

§ 49 Enquanto não for fixado no regulamento, cada unidade deverâ 
adotar edital padrão, adaptado às diversas licitações que deva realizar. 

Art. 131. Na habilitação às licitações, exigir~se-á dos interessados, ape~ 
nas, a documentação relativa: 

1 - à capacidade jurídica 
II - à capacidade técnica 
III - à idoneidade financeira 
§ 19 No caso de Representante Comercial~ deve-se exigir a prova de re

gistro na Junta Comercial. 
§ 29 A exigência da documentação, referida neste artigo, não deve ser 

condicionada: 
r - a domicílio do licitante 
II - a experiência anteriores 
111 - a valor do capital. social ou circulante. 
§ 39 A prova da capacidade técnica deve ser feita por qualquer meio hâ

bil, que evidencie a disponibilidade de meios suficientes, podendo-se exigir o 
exame de amostras, por laboratório idóneo, quanto à qualidade prevista no 
edital. 

§ 49 A prova da idoneidade financeira, conforme o caso, poderã incluir: 
I - qUitação tributária; 
II - quitação com as obrigações previdenciárias; 
111- certidão negativa do protesto de titulas da entidade e dos seus diri

gentes; 
IV - fiança bancâria suficiente, que deve ser apresentada até a adjudi

cação, para responder até o volume da obrigação. 
Art. 132. As licitações para obras ou serviços admitirão os seguintes re-

gimes de execução: 
I - empreitada por preço global; 
II - empreitada por preço unitârio; 
III - administração contratada. 

§ lll' Nas subempreitadas, será sempre exigida a cláusula de responsabilida
de solidária. 

§ 2"' í:. vedada a estipulação de condições, que importem admitir: 

I - prorrogação, sem causa de força maior; 
II - penalidades, contra pessoa _jurídica de direito público; 
III - isenção fiscal, sem autorização legal; 
rv - inovações, não previstas no edita; 
V - adiantamento, por conta dos pagamentos. 
Art. 133. (mantém) 
Art. 134. As obrigações, decorrentes de licitação ultimada, constarão de: 
1 - contrato bílf't~ral, obrigatório nos casos de concorrência pública e 

facultativo nos demais caSos, a critério da autoridade administrativa; 
II- outros documentos hábeis, tais como cartas-contratos, empenho de 

despesas, autorizações de compra e ordens de execução de serviço. 
§ 19 Será fornecida aos interessados, sempre que possível. a minuta do 

futuro contrato. 
§ 2"' Será facultado a qualquer participante da licitação o conhecimento 

dos termos do contrato celebrado. 
§ 39 Enquanto não for unificado no regulamento geral, cada unidade 

deverá adotar um contrato padrão, cujas cláusulas serão integr~.lmente publi
cadas e integrarão os instrumentos referidos nos itens I e II deste artigo, os 
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quais devem fazer expressa rerriissão àquele documento e às alterações subse
qUentes, que evetualmente sejam nele introduzidas. 

§ 49 Para efeito do controle, previsto nos§§ 59 e 69, do art. 72 da Consti
tuição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nll I, de 17 de ou~ 
tubro de 1969, os instrumentos, a que se-refere este artigo, devem ser publica~ 
dos no órgão da imprensa oficial, dentro do prazo de 20 dias últeis, mediante 
extrato, do qual conste: 

I - data do termo; 
II - nome das partes; 
Ill - objeto da estipulação; 
IV - valor global a pagar; 
V - prazo de vigência; 
VI- data de publicação do edital da licitação e do contrato padrão, se 

for o caso; 
VII --outros elementos, resumidamente, que sejam necessários, para 

identificar as obrigações das partes. 
§59 Verificada uma das causas prevista nos arts. 29 a 49, da Lei n9 4.717, 

de 29 de junho de 1965, será decretada a nulidade do ato ou contrato, pela au
toridade de nível ministerial competente, a qual deterniinará a apuração das 
responsabilidades, pelos eventuais danos causados ao patrimônio público. 

Art. 135. Será facultativa, a critêrio da autoridade competente, a exi
gência de prestação de garantia por parte dos licitantes, segundo as seguintes 
modalidades: 

I - caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória; 
II - fiança bancária; --- -
III - seguro~garantia. 

§ 19 A dispensa de garantia, prevista neste artigo, deverá acarretar are-
tenção de parcelas do pagamentos devidos, até o montante suficiente, nos ter
mos previsto no edital. 

§ 29 As condições de inexegibilidade da garantia devem ser, apenas, as 
previstas no Decreto regulamentador. 

Art. 136 Os fornecedores ou executantes de obras ou serviços estarão 
sujeitos às seguintes penalidades: 

I - multa, prevista nas condições de licitação; 
II- suspensão-do direito de licitar, pelo prazo qui a autoridade compe~ 

tente fixar, segundo a gradação que for estipulada em função da natureza da 
falta; 

III- declaração de inidoneidade para licitar na Administração Federal. 
§ }9 A declaração de inidoneidade será publicada no órgão oficial. 
§ 29 O edital padrão deve especificar a gradação das penalidades e as 

causas para agravamento ou relevação das mesmas. 
§ 39 Somente a autoridade de nível ministerial ê que pode relevar pena~ 

lidade, necessariamente aplicável, pelo dirigente do órgão ou unidade execu~ 
tante do ato ou contrato, diante da infração oü inadimplência. 

Art. 137 a 142. (manter) 
Art. 143. As disposições deste Título aplicam~se, no que couber às alie

nações, permutas, arrendamentos, locações, doações e cessões de uso. 
Art. 144 (manter)" 
Art. 29 É obrigatória ã. celebração de contrato, observadas as pres~ 

crições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, para os casos de compras, 
obras, serviços e alienações, quando tenha hayido dispensa da concorrência 
pública ou da tomada de preços a que estaria sujeita essa tran$ação. 

Art. 39 E expressamente proibida a estipulação de condiçõhs editalícias 
ou cláusulas contratuais, que importem exclusividade na prestação dos ser~ 
viços continuados de manutenção ou de assistência técnica. 

Parágrafo úriko~ ·Nos casos de manutenção ou assistência a técnica, as~ 
sim como de serviços continuados em geral, os reajustes só podem ser feitos 
anualmente, observados os índices de variação das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional, quando não se tratar de atividade controlada pelo 
Conselho Interministerial de Preços. 

Art. 49 O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, deverá consolidar to8 

das as normas legais vigentes, Sobi'"e licit3Ções e contratos. 
Art. 511 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso 

Justificação 
(Feita oralmente) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto apresentado pelo nobre 
Senador Dirceu Cardoso depende de justificação a ser feita da tribuna, e con~ 
cedo a palavra a S. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para justificar o projeto. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, como no Pafs as entidades 
públicas, os ministérios, as sociedades de economia mista, as empresas esta-

tais, as prefeituras, os governos dos estados adquirem muito material sem 
concorrência pública, uma das minhas fixações, desde que entrei nesta Casa, 
apresentei uma emenda há uns dois anos atrás e esta emenda está engavetada 
na mesa de qualquer desses relatores da Comissão de Constituição e Justiça. 
E hoje apresento o seguinte projeto de lei- não vou ler- estabelecendo que 
nada se comprará, no País, desde a Prefeitura até o Governo Federal, sem a 
licitação, sem a concorrência. 

Porque, Sr. Presidente, aqui mesmO temos visto casos em, que a falta de 
concOrrência custa ao poder-público um gasto extraordinário. Os abusos que 
se cometem sem a concorrência pública. 

O meu-projeto, Sr. Presidente- a estas horas avançadas na nossa sessão 
legislativa somente será discutido na próxima sessão - compreende mais de 
15 artigos, todos eles es_tudados. Remeti uma cópia para todos os Tribunais 
de Contas do País e ao Tribunal de Contas da União. Recebi larga documen
tação desses tribunais, apoiando e dando sugestões sobre outros casos que me 
escaparam. Portanto, Sr. Presidente, é um projeto que apenas estabelece isto. 
Nada se comprará sem licitação pública. 

Quando fui prefeito de um pequeno município no Estado do Espírito 
Santo, Sr. Presidente, compi'avã papel e lá-pis para escrever através de lici~ 
tação, de tomada de preços. Hoje, vejo dar-se, sem concorrência pública, 
obras de vulto sem a licitação. Nós mesmos, o Senado mesmo criou a Comis
são Parlamentar de Inquérito da Energia Nuclear e apuramos que a cons
trução da usina mais cara que o Brasil está fazendo, Angra II e Angra III, usi
nas nucleares, foram dadas a uma firma, sem concorrência pública. E a auto
ridade que deu, que sem concorrência pública e a autoridade que concedeu 
foi o Sr. Shigeaki Ueki que, na êpoca, era Ministro de Minas e Energia. Isto 
foi dito a ele quando aqui esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito; que 
era um favorecimento que ele havia dado, sem concorrência pública, a uma 
firma da Bahia e o Presidente da ELETROBRÁS era o atual Governador do 
Estado que V, Ex• tão dignamente representa nesta Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, esta é uma tentativa de que no ano que vem em 
diante, se for aprovada, nada se comprará no território nacional para as enti
dades dos Governos Federal, Estadual, Municipal, sociedade de economia 
mista, sociedades estatais, sem a licitação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser justifi
cado será publicado e encaminhado às ComisSõeS âe Constituição e Justiça, 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 595, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o _Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1977, que autoriza o Po~ 
der Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional
FUNAEX, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980.- Jarbas Passarinho- Paulo 
Brossard. 

REQUERIMENTO No 596, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n~' 94, de 1980, que transforma a 
Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e dâ outras provi
dências. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980. -José Lins- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os requerimentos serão votados 
após a Ordem do Dia, na forma do Regimento Interno. 

A Presidência comunica que foram a elas encaminhados requerimentos, 
pretendendo a dispensa de interstício para matérias recentemente recebidas 
no Senado, no dia I~' do corrente, na Sessão extraordinária das 18 horas e 30 
minutos. 

De acordo com o disposto no art. 313, do Regimento Interno, a dispensa 
de interstício somente poderá ser concedida se a matêria estiver em trami
tação na Casa há mais de dnco dias. 

A vista do disposto no Regimento Interno, a Presidência não poderã 
submeter ao Plenário os requerimentos que pretendem dispensa de interstício 
para os Projetas de Resolução n9S 173, de 1980, de interesse da Prefeitura 
Munici_pal de Nova lguaçu e 174, de 1980, de interesse do Município de Pai~ 
meira dos lndios. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 46, de 1980 (n' 2.574/80 na Casa de origem), que declara 
d~ utilidade pública, para fins de desapropriação, ações da 
Companhia Ponta-grossense de Telecomunicações - CPT, 
tendo 

PARECERES, sob n's 1.235 a 1.237, de 1980, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça; pela constitucionalidade e 
juridicidade, com Emenda n• 1-CCJ, que apresenta, e voto 
vencido, quanto à emenda, dos Senadores Almir Pinto (Re
lator), Helvídio Nunes, Raimundo Parente e Moacyr Dalla; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fa
vorável ao projeto e contrário à emenda da Comissão de 
Constituição e JustiÇa, e 

- de Finanças, favorável ao projeto e contrário à 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira {PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serâ feita a verificação so
licitada. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) -Solicito aos Srs. Senado
res que ocupem os seus devidos lugares, a fim de que possamos fazer 
verificação pelo sistema de votação eletrônica. {Pausa.) 

Solicito aos Srs. Líderes que declarem os seus votos. {Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Aderbal Jurema - Affonso Camargo - Al
mir Pinto - Aloysio Chaves - Amaral Peixoto - Benedito Canelas 
- Bernardindo Viana - Cunha Lima - Dinarte Mariz - Dirceu 
Cardoso- Eunice Michiles- Franco Montoro- Gastão Müller
Helvídio Nunes- Hugo Ramos- Jarbas Passarinho- João Cal
mon - José Caixeta - José Lins - Jutahy Magalhães - Lâzaro 
Barboza - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Lourival Baptista -
Luiz Cavalcante- Martins Filho- Maurício Leite- Moacyr Dana 
- Murilo Badaró- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Paulo Brossard 
-Pedro Simon- Tancredo Neves- Vicente Vuolo. 

VOTA "NÀO" O SR. SENADOR: Evandro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana)- Votaram pela aprovação 
do projeto 36 Srs. Senadores contra 1 voto. O projeto foi aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a pala-
vra para uma declaração de voto. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Evandro Carreira, para uma declaração de voto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para declaração devo
to.)- Sr. Presidente, lamentavelmente, nesta Casa a Oposição~ capenga. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, na oportunidade em que a Oposição 
teria de manter uma linha de comportamento inflexível, obrigando a Situação 
a se fazer presente no plenârio, somente ela, apenas ela, in totum, para apro
var a avalancha de projetes que o Governo pretende impingir neste fim de 
período legi~lativo. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, sou obrigado a dizer que não obedece
rei mais à Liderança do Senador Paulo Brossard, pois não a considero uma 
Liderança de Oposição. 

Este era o momento da Oposição mostrar à Nação brasileira que não 
aceita nesta Casa impingir .. se um amontoado de projetas, em fim de festa jã 

nas proximidades do recesso, sem que se possa discutir, sem que se possa veri
ficar com o devido cuidado a validade ou não dos mesmos. 

Aqui fica, portanto, minha declaração de voto. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra, para uma de
claração de voto, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para uma declaração de 
voto. Sem revisão do orador.) - Sr. P"residente, eu não posso considerar 
questão interna do PMDB as palavras do Senador Evandro Carreira, porque 
elas são uma questão basicamente do Senado da República. 

O objetivo desta Sessão Extraordinária era e é, continuará sendo e não 
serâ outro, se não aproveitar, através de uma matéria de abosluta aceitação 
por todos, aproveitar, repito, esta Sessão Extraordinâria para votar dois pro
jetas de urgência Urgentíssima que têm a maior significação. 

Sr. Presidente, tive a honra de aceitar a solicitação do Senador Paulo 
Brossard, para com S. Ex• assinar o projeto, e também com o Líder do Parti
do Popular, porque um deles faz referência a uma fundação de excePcionais, 
obra de um Deputado do Rio Grande do Sul, do PMDB, e não do meu Parti
do, de um homem que se volta para uma questão da maior importância den
tro deste País. Esta é a primeira. Jâ tivemos este requerimento prejudicado 
por verificação em outra feita, aqui, realizada, e nã~ havendo quorum, auto
maticamente o requerimento cai. Tivemos que renovar o requerimento. 

O segundo requerimento é em relação à Faculdade de Medicina, a Facul
dade de Porto Alegre que é uma faculdade que eu, quando Ministw da Edu· 
cação, tudo fiz para que ela pudesse sobreviver, diante das dificuldades que 
ela enfrentava, e era dirigida por um homem do maior respeito. Não sei hoje, 
distanciado do Ministério que estou, se é ainda ele o diretor da faculdade. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Foi o Professor Ivo Corrêa 
Maia, hoje falecido, um dos homens mais ilustres do Rio Gi'ande do Sul, ao 
longo da sua história. E hoje tem como diretor o Professor Jorge Escobar Pe
reira Lima, uma notabilidade científica que lionra a Medicina brasileira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- A interpretação dada 
pelo Senador Evandro Carreira foi infelizmente a mesma que, no início da 
sessão, nós vimos dada pelos Senadores que quiseram obstruir a pauta. Uma 
vez explicado, a S. Ex•s compreenderam qual era a finalidade da sessão. 

De maneira que me sinto inteiramente à vontade para dar um testemo~ 
nho de que o Senador Paulo Brossard não faltou, um único segundo de tem
po, com o seu dever de oposicionista. S. Ex.', ao contrário, pretende como nós 
aproveitar uma sessão porque só teremoS. o dia de amanhã para votar. E no 
dia de amanl).ã, ainda que haja uma sessão extraordinária- seria uma sessão 
ordinãria e uma extraordinãria - só conseguitramos realizar duas sessões. 
Portanto não teríamos mais condições de apresentar projetes de requerimen
to de urgência urgentíssima, porque jâ os outros estão apresentados para este 
fim. E cada sessão só comporta dois requerimentos de urgência. Razão pela 
qual na minha declaração de Yoto isenta, absolutamente isenta, eu me sinto 
feliz~ Sr. Presidente, em poder dar um testemunho em relação ao nobre Lider 
do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permita-me ilustre Senador'? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-Não hâ apartes em declaração de 
votos. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, cu peço a pa
lavra para uma explicação pessoal, poi:- ter sido citado pessoalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Primeiro, darei a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard, que jã a havia pedido. Em seguida concederei 
a palavra a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Para declaração de voto. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, eu lamento que 
haja decaído da confiança do meu eminente colega e ilustre Senador pelo Es
tado do Amazonas, Sr. Evandro Carreira. Mas eu não via nenhuma razão de 
ordem pública para impedir a votação desses projetes que estão em pauta ho· 
je. E o fato de ser Líder da Oposição não me obriga- penso eu - a obstar 
sistematicamente todo e qualquer projeto. Quando me defrontar com um 
projeto que considere mal, ainda que erradamente, eu o farei. Usarei de todos 
os recursos possíveis, inclusive este da obstrução, que parlamentarmente é um 
recurso lícito, e é tradicionalmente a arma da Oposição, quando não tem ou
tra. 

Agora, fazer obstrução por obstrução, para firmar uma posição oposi
cionista, não me parece que· seja uma posição pelo menos impecâvel. E por· 
que assim não me parece, eu não o f1Z e não farei. 
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O nobre Senador Jarbas Passarinho, com seu cavalheirismo habitual, 
mencionou dOis projetas que. deverão ser apreciados depois da Ordem do 
Dia. Um, é o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n9 397, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional. 
Como disse S. Ex•, o patrono desse projeto é um dos homens públicos mais 
ilustres do nosso País e dos de mais antiga vida parlamentar, é o nosso Depu
tado rio-grandino Carlos Santos, um homem que posso dizer que é um pa
drão de honradez pessoal. Sei o que digo e porque digo. 

Sr. Presidente, vou contar o episódio, porque não são muitos os brasilei
ros que sabem e eu sei; e eu sei contado por quem foi protagOnista. Este nome 
vou omitir. 

Em 1937 estabeleceu uma cisão política no Rio Grande do Sul. Getúlio 
Vargas, Presidente da República, Flores da Cunha, Governador do Estado. 

Até 1935, 1936, a ligação entre ambas foi total. O País sabe, porque isso 
jã estã nas páginas da História, que quando do centenário Farroupilha foi a 
Porto Alegre o Presidente Getúlio Vargas, que teria consultado o Governa
dor Flores da Cunha sobre a necessidade de uma alteração institucional, quer 
dizer, do golpe de Estado. E o Governador rio-grandense, que até então tinha 
sido um dos sustentáculos d_o Governo Vargas- e São Paulo que o diga, nos 
episódios de 1932; e nós rio-grandenses, especialmente libertadores, especial
mente republicanos da frente úniça que o digamos- o Governador Flores da 
Cunha não anuiu aoS propósitos golpistas e autoritários do então Presidente 
da República. 

Correram os dias e o Partido Republicano Liberal, fundado por Flores 
da Cunha, depois dos episódios de 1932, depois que ele se afastou de Borges 
de Medeiros, seu chefe até então, chefe do Partido Republicano rio
grandense, o Partido Republicano Liberal veio a fender-se. Surgiu a dissidên
cia liberal, que passou a apoiar o Governo Vargas no plano federal. V. Ex• 
sabe de tudo isso, porque era Deputado àquele tempo, e V. Ex• deve ter assis
tido, no plenário da Câmara do Palãcio Tiradentes, às repercussões do que 
estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E a maioria, até então fâcil,lar
ga, cornada, escasseou para o Governo Flores da Cunha, e chegou a um mo
mento em que ele ficou em minoria. Nessa ocasião, foram feitas solicitações 
de várias ordens para muitas pessoas. 

Havia um 'Deputado preto, operãrio, representarite classista, operário de 
mãos calejadas. S. Ex•, também, foi prociJrádo para abandonar o partido 
pelo qual se elegera, para abandonar o Governo Flores da Cunha e apoiar o 
Governo Vargas. S. Ex• resistiu: E houve um certo momento, Sr. Presidente, 
em que lhe foi feita uma oferta, oferta de dinheiro. Pretenderam peitâ-lo. S. 
Ex• respondeu com aquela lhaneza, com aquela delicadeza, com aquela fidal
guia que tem, dizendo: HO último negro que se vendeu foi até o dia 13 de 
maio". 

Depois, não sei se na sala se encontravam ou se passaram por ali, ou se S. 
Ex• chamou alguns dos seus filhos. S. Ex• tem muitos filhos, tem uma família 
numerosa, e disse a essa pessoa, cujo nome eu me eSqueci, o seguinte: "A he
rança que posso deixar para esses negrinhos é a minha honra. Se eu aceitar o 
que o Sr. me oferece, não tenho herança nenhuma para deixar para eles". 

Este é o Deputado Carlos Santos. Eu não imaginaVa QUe, um dia dissesse 
isto, contasse este fato, mas como este fato lhe é honroso e é honroso aos ho
mens públicos, aos homens do meu Estado e aos homens pobres, achei que 
não faria mal em dizer isto aqui. Este homem é um apaixonado por essas 
questões do menor abandonado, do excepcionai.(Palmas.) 

Ele veio pedir o meu patrocínio para que este projeto pudesse ser aprova
do nesta sessão, porque o ano de 1981 será o Ano Internacional do Excepcio
nal. Então, eu me vali da compreensão do nobre Senador Jarbas Passarinho, 
das relações que, graças a Deus, temos mantido nesta Casa- que me parece 
que são relações necessárias entre Senadores e entre Líderes, especialmente
de respeito, de confiança, de entendimento, e S.Exa. me honrou, me distin
guiu com sua anuência, para entre tatitós projetas importantes que andam 
por aí- e S.Exa., muito justamente, corno Líder do Governo, po_deria ter in
teresse em alguns deles, pelo menos em que fossem votados agora - deu-me 
a honra, fez-me o favor de anuir na inclusão deste projeto, neste momento. 

Deste modo, lamento, Sr. Presidente; mas isto acontece. Em todo caso, 
eu não me arrependo d_o que fiz, Sr. Presidente, e voltaria a fazê-lo. 

O outro assunto diz respeito à Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre. Também é um projeto que não precisava, não teria maior importân
cia; é um projeto que apenas dã uma nova feição jurídica a um instituto de en
sino superior, iniciado pelo Dr .Ivo Corrêa Maia, um dos homens modelares 
que eu tenho conhecido, hoje já desaparecido; mas modelares mesmo. Ele foi 
depois, sucedido pelo Dr. Heitor Masson Cirne Lima, um grande servidor do 
ensino médio no meu Estado, antigo Provedor da Santa Casa de Caridade, 

um homem de fortuna c que dedica o seu tempo em obras deste tipo. Hoje é 
dirigido pelo Dr. Jorge Escobar Pereira Lima, uma autoridade em gastroente
rologia, meu amigo desde os tempo da faculdade e que pediu a minha inter~ 
venção para que ainda este ano este projeto - que é de iniciativa do Gover
no, diga-se de passagem - pudesse ser aprovado. 

Ainda uma vez, roguei a compreensão e a -coloboração do Líder do Go
verno para que ele fosse aprovado e obtive de S.Exa. mais uma vez, esta cola
boração. 

Sr. Presidente, estes são os meus pecados. Eu creio que o interesse públi
co não fica mal servido com a aprovação, nesta sessão, de projetas que não 
são controvertidos, não são polémicos e que, além do mais, ainda justificam 
- digamos - a colocação destes requerimentos. 

Se culpas houver, elas devem recair sobre mim. Penso que não hã moti
vos para bater no peito; acho que não; mas as razões foram estas, razões con
fessáveis. 

Sr. Presidente entendo que a Oposição deva ser vigilante, rigorosa, c-ons
tante, assídua; tudo isto, mas antes e acima de tudo, inteligente e racional. E 
em termos parlamentares, também deve haver um território de compreensão, 
de cordialidade e de colaboração. O que tem faltado, ou o que faltou em ou
tros tempos nesta Casa foi isto: foi a quase impossibilidade de haver um terri
tório em que pudéssemos nos dar as mãos e cordialmente acertar certas coi
sas. Eu sempre entendi que isto era lim-tnal, particularmente numa Casa com 
as responsabilidades desta que, vulgarmente, se chama a Câmara Alta daRe
pública. 

Era isto, Sr. Presidente, que, com pesar, tive de dizer. (Muito bem! Pal
mas.) 

O Sr.Evandro Carreira (PMDB-AM)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evandro Carreira, para uma explicação pessoal. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Para explicação pes
soal.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os ~otivos que me levaram a discordar do comportamento da Lide
rança do meu Partido têm sobejas razões de ordem pública, pois transccdem 
a um simples projeto sobre excepcionais, o dever oposicionista de não permi
tir que se passe gato por lebre às vésperas do recesso. 

O interesse público oposicionista reclama, nesta Casa, um comporta
mento mais ativo e· mais contundente. 

Reclamei, porquanto, era a oportunidade, rebelei-me porquanto era a 
oportunidade da Oposição dar uma demonstração de força, em acordo com 
essesTrtteresse~cp-úblicos, considerando que nos faltam apenas dois dias para 
encerrarmos este período Legislativo. E por que, só agora, o Governo nos im
pinge essa maçaroca de projetas. Nós tivemos um ano todo, Sr. Presidente, e, 
neste ano todo, ficou o Senador Dirceu Cardoso, lutando neste plenário, sozi
nho, requerendo verificação de quorum, discutindo até à exaustão os projetas 
que foram projetas puramente inflacionários. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Muito bem! 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Alguns até sem ne
nhum respaldo na lei, desobedientes aos mais comesinhos princípios da pro
bidade .. Esta é a verdade indesmentível, Sr. Presidente. 

A Oposição reclama nesta Casa Um comportamerito mais ativo e de van
guarda, um comportamento que não fique apenas numa luta de floretes rom
budos e de lenços perfumados, urria luta que se limite a troca de galanteios e 
barretadas. 

Precisamos de uma OposiçãO que tenha coragem de se afirmar no mo
mento exato e o momento era este, Sr. Presidente. A Oposição deveria ter pe
dido verificação de quorum, obrigando a Situação a assumir, sozinha, ares
ponsabilidade dos embrulhos e pacotes que o Governo remete à última hora 
para serem aprovados. 

Eu me rebelei, e me rebelarei. Vou exigir, doravante, uma oposição de 
vanguarda, que não fique nos florilégios, recebendo aplausos da Situação. 
Ninguém ma:is índicado para aplaudir o Líder da Oposição, nesta Casa, do 
que o Líder da Situação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se agora à votação da 
emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprOvam queíram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Rejeitada. 
O projeto vai à sanção. 
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li o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1980 
(N• 2.574-B/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Declara de utilidade pública~ para fins de desapropriação, ações 
da Companhia Ponta-Grossense de Telecomunicações - CPT. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 Fica o Poder Executivo autorizado a declarar de utilidade 

pública, para finS de desapropriação, as ações representativas do capital so
cial da Companhia Ponta-Grossense de Telecomunicações- CPT pertencen
tes ao Município de Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 

Art. 29 A desapropriação a que se refere o art. J9 será promovida pela 
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, com recursos próprios, 
em favor de sua controlada, a Telecomunicações do Paraná S.A. - TELE
PAR .. 

Art. 39 O preço a ser ofertado, inclusive para imissão provisória na 
posse das açôes desapropriadas, será calculado pelo critério de seu valor pa
trimonial. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria da Ordem do 
Dia, vai-se à apreciação do Requerimento n9 595/80, lido no Expediente, de 
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1977, que tramita em con
junto com o Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1979. 

Em votação o, requetimehto-:-
Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 60, 
de 1977 (n• 397/75, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a instituir a Fundação Nacional para o Menor Excepcional 
- FUNAEX - e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.217 e 1.218, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitu

tivo que apresenta; e 
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comis

são de Constituição e Justiça (Dependendo de pareceres das Comis
sões de Legislação Social, de Serviço Públicc Civil, de Saúde e de Fi
nanças). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o 
parecer da Comissão de Legislação Social. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores; o Senado, hoje, realmente estâ chamado a dar 
uma demonstração de força, uma demonstração de força utilizando o seu pri
vilégio de votar matéria_s de interesse público; uma demon~tração de força, 
utilizando também o priv1légio da Maioria votar projetas que tiveram origem 
em Deputados da Oposição e Senador da Oposição, e que pretende aprovar o 
substitutivo também de um Senador da Oposição. 

E: essa a demonstração de força que nós queremos, nesta hora, dar pe
rante a opinião pública. E também, Sr. Presidente, dando um parecer pela 
Comissão de Legislação Social, poderia dizer que o projeto em exame, origi
nário da Câmara dos Deputados, pretende criar a Fundação Nacional para o 
Menor Excepcional- FUNAEX- que teria como objctivo uformular, im
plantar e executar a política nacional pertinente ao menor excepcional me
diante estudo do problema e plenejamento das soluções adequadas". 

2. A justificativa baseia-se no fato de que a medida proposta se consti
tuirá num fator decisivo e inestimável para o atendimento do menor excep
cional. Segundo o seu autor, o ilustre Deputado Carlos Santos, o aumento 
constante da excepcionalidade no Brasil e no mundo torna-se inquietante, 
sendo que só no Brasil existem cerca de seis milhões de excepcionais, crianças 
e adolescentes. Afirma, a"inda, que o problema é de todos e o que se impõe, 
como medida de interesse social é concretizar, sistematizar, obj_etivar e tornar 
realidade os planos assistenciais aos mesmos. 

3. Não obstante os seus nobres e elevados objetivos, parece evidente 
que a pr0posição não pode merecer acolhimento, eis que Contraria a Carta 
Magna do Pais. 

O projeto inicialmente foi eivado de inconstitucional por tratar de ma
téria financeira e aumentar a despesa pública. Compreensão contestada pelo 
ilustre Senador Tancredo Neves dizendo que se trata de Direito Financeiro e 
não -de Matéria Financeira. 

O eminente Senador Tancredo Neves com a preocupação de aproveitar 
tão meritória propOsição apresentoU um substitutivo que mereceu a apro
vação da Comissão de Justiça. Sanadas as deficiências inicialmente aponta
das, somos de parecer que se aprove a Emenda n9 I da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

4. Com efeito, por tratar de matéria financeira e aumentar a despesa 
pública, como se vê no seu artigo 49, o projeto invade área de competência ex
clusiva do Presidente da República, vulnerando o artigo 57, item I e II, da 
Constituição Federal, inverbis: 

"'Art. 57. É da competência exclusiva do Presidente daRe
pública a iniciativa das leis que: 

I - disponham sobre matéria fin:mceira; 
11 -criem cargos, funções eu empregos públicos ou aumentem 

vencimentos ou a despesa pública;." 
5. Do ponto de vista técnico, a proposição comporta diversos reparos, 

sobretudo aos arts. 59 e 69. 
6. De fato, do exame dos dispositivos destacados depreende-se que a 

FUNAEX caracteriza-se por sua estrutura de órgão normativo e executivo. 
Ora, os princípios fundamentais que orientam a filosofia e a política do Go
verno, situam na órbita federal apenas os aspectos essenciais de Adminis
tração, distinguindo claramente os níveis de direção e de execução. Descen
tralizando a execução das atividades para as Unidades Federadas, o Governo 
Federal reserva para si, tão-somente, o planejamento, a Coordenação e a Su
pervisão, estabelecendo normas e critérios, programas e princípios que os 

__ $e~viços responsáveis pela execução são obrigados a respeitar, no desempe
nho das atribuições que lhes silo delegadas. 

7. Uma entidade destinada ao atendimento ao excepcional, em nível fe
deral, deve, pois, limitar-se às funções de órgão normativo, conforme diretri
zes da política governamental, cada vez mais empenhada na delegação deres
ponsabilidade aos Estados. 

8. Nos termos do projeto, contrariando esses princípios, a FUNAEX 
teria ação executiva direta, competindo-lhe: 

a) O atendimento ao excepcional em setores diversificados, como saúde, 
educação, assistência social, aspectos legais, profissionalização, encaminha
mento ao trabalho, etc. 

b) O atendimento a todas as categorias de excepcionais, numa perspecti
va longitudinal, do pré-natal à profissionalização. 

r.) A atuação em todo o território nacional, junto às Unidades Federadas 
e às institUiÇões particulares. 

9. A implantação de um órgão com tal estrutura e a implementação de 
suas atividades seriam de extrema complexidade, fugindo, por conseguinte, 
aos objetivos visados pelo projeto, no que tange à exequibilidade e à objetivi
dade, procurando-se soluções que evitem o paralelismo de atendimento e a 
dispersão de esfor.;os. 

10. Cumpre lembrar, ainda, que, pelo Decreto n• 72.425, de 3 de julho 
de 1973, foi criado, no Ministério da Educação e Cultura, o ucentro Nacio
nal de Educação Especial (CENESP), com a finalidade de promover em todo 
o território nacional a expansão e melhoria do atendimento aos excepcio
nais". 

Em seu artigo 29, o citado Decreto estabelece: 

..0 CENESP atuará de forma a proporcionar oportunidade de 
educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientem a Educação Espe~ 
cial no período pré-escolar, nos ensinos de 19 e 29 graus, superior e 
Supletivo, para deficientes da visão, audição, mentais, físicos, edu
candos com problemas de conduta, para os que possuam deficiên
cias múltiplas e os superdotados, visando sua participação progres
siva na comunidade." 

11. Como se vê, a redação do Decreto que instituiu o CENESP é muito 
mais abrangente do que a fórmula utilizada pelo projeto. O CENESP 
preocupa-se com a educação especial, desde a pré-escolar à superior, sem 
omitir a supletiva. 

Aliãs, a norma transcrita reproduz, com outras palavras a essência da 
norma contida no art. 99 da Lei n9 5.692, de _1_1 de agosto de 1971, que fixa Di
retrizes-·e Bases para o ensino de 19 e 29 graus, in verbis: 

"Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se en
contrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os su
perdotados deverão receber tratamento especial,_ de acordo com as normas fi~ 
xadas pelos competentes Conselhos de Educação." 

12. Sob o aspecto administrativo, convêm lembrar que a criação de 
fundações é atualmente regulada pelo artigo 29 do Decreto-lei n<1 900, de 29 de 
setembro de 1969, que dispõe: 
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"Art.. 2'>' Não serão ínstituídas pelo Poder Público novas fundações que 
não satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos e condições: 

a) dotação especifica de patrimônio, gerido pCios ór8âos de direção da 
fundação segundo os objetivos estabelecidos na respectiva-lei de criação; 

b) participação de recursos privados no património e nos dispêndios cor
rentes da fundação e equivalentes a, no mínimo, um terço do total; 

c) objetivos não lucrativos e que, por sua natureza, não possam ser satis
fatoriamente executados por órgão da Administração Federal, direta ou indi
reta; 

d) demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente a fundação 
(arts. 24 e seguintes_ do Código Civil)." 

13. Realmente, há necessidade de dotar-se qualquer nova entidade de 
recursos próprios e suficientes à sUa manUfenção, capazes de assegurar o 
cumprimento das finalidades colimadas, a fim de evitar-se que seu funciona
mento venha a transformar-se em problema para o Governo e a exigir a utili
zação de recursos financeiros não constantes dos orçamentos públicos. 

14. Além disso, a instituição de órgão próprio e específico para -o aten
dimento do problema do menor excepcional, mediante a utilização de recur
sos que já possuem destinação legal e que estão vinculados a programas em 
execução, certamente acarretaria prejuízos ao desenvolvimento de atividades 
preestabelecidas em programas governamentais, nem sempre suscetíveis de 
suspensão ou de supressão. 

Ante o exposto, exaltados, mais uma vez, os elevados e nobres propósi
tos que inspiraram o· ilustre Deputado Carlos Santos, a proposição, além dos 
defeitos de ordem técnica e administrativa que apresenta, não deve prosperar, 
pois que marcada por incontornável Vício de inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito ao nobre Senador Ber
nardino Viana o parecer da Comissão de Serviço Público. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: - Os projetes sob exame originários o PLC n9 
60/77 da Câmara dos Deputados e o PLS no 124/79 deste Senado Federal, de 
iniciativa dos ilustres parlamentares Deputado Carlos Santos e Senador Nel
son Carneiro, visarri instituir -úiüa Fündação para o Menor Excepcional, esta
belecendo, ainda o deste último, normas de assistência ao Excepcional. 

Na Comissão de Constituição e Justiça, receberam emenda substitutiva, 
de autoria do eminente Senador Tancredo Neves, que melhorou e aper
feiçoou os Projetes, dando-lhes inclusive unidade, e julgada constitucional e 
jurídica. 

Aprovada também na Comis-são de Educação e Cultura, vem a estaCo
missão- onde me manifesto agora Pela sua normal tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Almir Pinto -parã PrOfefii·- o parecer da Comissão de Saúde. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir parecer. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, SrS. Se-nàâ.õres, em- meu poder para oferecer pare
cer pela Comissão de Saúde do Senado; 

Sobre os Projetes de Lei da Câmara n' 60, de 1977 (n' 397-C, de 
1975, na origem), que .. autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun
dação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX- e dá 
outras providênciaS". E, Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1979, 
que ''estabelece normas de assistência ao Excepcional e autoriza a 
criação da-F'Undação de Assistência ao E:xcepciOnal- FUNAEX, e 
dá outras providências". 

Sr Presidente, como jâ ouvimos, pelo relatório oferecido pelo Exmo 'sr. 
Senador Jutahy Magalhães, pela Comissão de Legislação Social, e por S. Ex' 
o Sr. Senador Bernardino Viana, pela Comissão de Serviço Público, vemos, 
perfeitamente, que é cabível e foi muito bem distribuída para essas três Co
missões de Legislação Social, que na verdi.lde, se trata de um assunto que inte
ressa a área social, de assistência social, à educação para corrigir o comporta
mento dos excepcionais; e á da saúde. E, aqui" digo bem saúde, porque ainda 
há pouco assistimos pela televisão uma demonstraçãn muito interessante, de 
que a Saúde entraria aqui com remêdio e não com ·medicamento, propria
mente dito, fazendo uma distinção eritre medicamento e remédio. Medica
mento é a droga que se dá para doente tomar; e remédio é o aconselhamento 
de clima, de alimentação, e é o que 'acontece, exatamente, em relação ao me-l 
nor excepcional, em que, naturalmente, o afeto e a nutrição concorrem muito 
mais que o medicamento para melhoria do estado geral da criança principal
mente. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, estou apreciando, também, o substitutivo 
apresent<.ldo na Comissão de Constituição e Justiça pelo Senador Tancredo 
Neves. E digo a V. Ex' é a Casa que- o nosso parecer é favorável à aprovação 
deste. Este o parecer. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalh_ãe_s_, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente_, Srs. Senadores, o presente projeto 
foi _elaborado vis~11_d~ estabelecer normas de 'assistência ao_ excepcional e au
toriza a criação da Ft:~ndação de Assistência ao Excepcional- FANA EX. 

São dois projetas que tramitam conjuntamente- um de autoria do ilus
tre Senador Nelson Carneiro e outro do Deputado Carlos Santos. E um as
sunto que merece a acolhida do Congresso por ser uma medida de grande in
teresse social. Procura tornar realidade os planos realmente exeqUíveis de as
sistência aos sere_s, !D-ental e fisicamerite, carentes. Em sua justificação o Sena
dor Nelson Carneiro afirma que sua proposição resulta de contribuição ofe~ 
recida ao VII Congresso da Confederação Nacional das APAES, apresentada 
no dia 22 de julho de 1975. 

O Üustre Senador Tancredo Neves, após apurado exame da matéria, 
apresentou um alentado e substancial substitutivo na Comissão de Consti
tuição e Justiça aproveitando os projetes em suas intenções e aperfeiçoando
as, sanando alguns defe_itos de ordem legislativa, e _criando as condições ne
cessárias que permitem a esta Casa acolher ião--promissoras proposições. 

Por esta razão, manifestamo-nos favoravefmente à Emenqa n"' 1 (Substi
tutivo) da Comissão de Constituição e JUstiça, de autoria do nobre Senador 
Tancredo Neves. · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os pareceres concluem favoravel-
mente ao substitutivo da ComfSsão de Coils-títuiÇãO e Justiça. 

te. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto e o substitutivo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, para discutir, Sr. Presiden-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para discutir, o 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES- Para discutir. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. senadores, este ato do Senado, aprovando a 
criação desse órgão de assistência ao excepcional, é um ato que deveria co
roar a nossa Sessão Legislativa para encerrar- como o velho chavão que va
mos usar - com chave de ouro. 

Porque, Sr. Presidente, esses menores excepcionais, que enchem essas ca
sas de assistência pelo Brasil afora, sem recursos, farrapos humanos, existin~ 
do sem viVer, cujo aspeCto, às vezes, Sr. -Presidente, não podemos enfrentar, 
são as circunstâncias dramáticas desses pedaços de vida, dessas casas de assis
tência. 

Ainda hã pouco ouvi, aqui, do ilustre Senador por Goiâs, Benedito Fer
reira, que hoje assistiu o Sr. Ministro da PfC:vidência Social entregar às irmãs 
que dirigem uma dessas casas de assistência; em Goiânia, 750 mil cruzeiros, e 
que aquela ação o sacudiu como se fosse o impacto de uma bomba, tal a ale
gria que dele se apossou, sabendo que ia ser destinada à assistência desses me
nores excepcionais. 

Nas nossas verbas pequenas, Sr. Presidente, tenho dado a todas as asso
ciações de excepcionais do meu Estado, mas verbas pequenas, não temos re
cursos maiores. 1: por isso que desejo, e faço com o coração na mão, não dei
xar que esse ato seja aprovado sem que, pelo menos, seja dado uma palavra 
de exaltação àqueles que lutaram por ele. Aos Deputados e Senadores que lu
taram por ele, que o aprovaram, que emitiram os seus pareceres, que deram o 
curso à matéria para que ela terminasse no dia de hoje em urgência urgentissi-
ma. 

Estamos assistindo hoje, Sr. Presidente, ao auxílio, a dar um pouco mais 
de vida, urna sobrevida a esses farrapos humanos que essas casas de assistên
cia apanham para assistir. 

Ainda hã pouco passei debaixo de urna ponte de um viaduto desses, Sr. 
Presidente, e vi uma família, coin esSa, chuvinha, e duas crianças brincando 
ali, esfarrapadas. Feliz o país que não só não tivesse crianças pobres, m~s que 
nunca pudéssemos dizer um país de pobres Crianças. Durante a sessão, aqui, 
estavã me !i:::coàfando desta ceria ali, na ida para casa, do viaduto. Parei, Sr. 
Presidente, "dei um pequeno auxílio a eleS, ontem e hoje, sem que eles me pe
dissem. 

Nessa chuva miúda, Sr. Presidente, nessas Ó.oitCS frias, sem um agasalho 
que acoberte o seu corpinho e, às vezes, sem alimento, Sr. Presidente, a nossa 
alma se ajoelha diante dessas pobres crianças, nós, Senadores deste Pais, de 
não podermos resolver esses problemas elementares desta Nação. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite-me V. Ex• uma inter· 
ferência? - -

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

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA}- É por estar re<:onhecendo a 
emoção de V. Ex', ao tratar deste assuhto, é que procuro interferir, para per-
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mitir qut- v. Ex' possa termina-iO seU-Pl-onundamento. E-VejD. V. Ex.•, que 
tanto tem iutacw·aqui, nesta Casa, que ~anto tem ''ido intransigente na defesa 
do •. seus p;incípios, veja como : muito diferente a questão política. Porque 
n<!ma sessão como a -de hoje, que começou com tantos problemas que ~sta
vam sendo criados, nós chegamo& ac fi.1al da sessão aesse aspe~to Ge emoção 
CJ~le contagia?. todos, de comoção mesmo desta Casa, por estarmos aprovan
do um projeto que é do maior alcance social; um projete que teve início da 
pa:te d~ um Deputado humilde do Rio Grande do Sul, mas que já tive 'opor
h.rnidade de, muitas vezes, vê-lo, nesta C?.sa, fal~r e defencler os interesses dos 
mer:ores excepcionais. E é por esSa raZão que e.c;tamos aqui reunidos para 
aprovar, acho que com o apoio unânime desta Casa, tão meritória int~nção 
apresentada peíos seus autores, e salva pelo Sr. Senaàor Tancredo Neves que 
conseguiu corrigir os defeitos de origem na orla da parte jurídica. 

O SR. DIRCEU CÁRDI1S0 (ES) - Agradeço o aparte áe V. Ex• 
E quero consignar, Sr. Presidente, que s6 a aprovação deste projeto just_i· 

fica a sessão extraordinária. (Palmas.) -
Meus cumprimentos a todos que colaboraram neste projeto, qu~ contri

bui para que de amanhã em diante, essas crianças possam ser um pouco me
P..os lnfelizes, para poder levar-lhes um pão a cada boquinha, o agasalho nas 
noites frias, assistindo a essas crianças pobres, e essas pobres crianças. 

O Sr. Presidente, não podia deixar, embora enfrentando a minha 
emoÇão, que este ato fosse aprovado sem a minha palavra. E me arrependo de 
t.er feito a qu~stào de ordem contra esta sessão, porque este ato do Senado Fe
deral enobrece esta Casa, põe na .t'Jóssa' mão o nOsso coração, pára que seja· 
mo.t:;, pelo menos agora, dignos de atenção pelo ato que a Casa acaba de prati· 
car. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continuam em discussão o proje
to c o substitutivo. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira J.sar da palavra, declaro encerrada adis
cus'ião. 

Em votação o substitutivo, que tem preferênciit. ___ regimeÍltaf. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o Projeto de Lei da Câmara 

n'1' 60, de 1977, e o Projeto de Lei do Senado n9 124, de 1979, que com ele tra· 
mita em conjunto. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estando a matéria em regime àe 

urgência, passa~se, imediatamente, à sua apreciação em turno suplementar. 

Discussão. em turno suplementar, do substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397/75, na Casa de 
origem). que estabelece normas de assistência ao excepcional e auto
riza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FU
NAEX, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Co
missão de Redação). 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Redação que será lido pelo Sr. 
i"-Secretârio. 

É lido o seguinte 
PARECER N• 1.276, DE 1980 

Da Comissão de Redação 
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutho do 

Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397/75, na 
Casa de origem). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão ápresentã a redação do vencido pai3.- o turno suplementar 

do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1977 (n~ 
397 j75, na Casa de origem), que autoriza o Poder ExecUtivo a instituir a Fun
dação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX - e dá outras pro-
vidências. -

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. -Adalberto Sena, Presi· 
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Murilo Badaró. 

ANEXO AO PARECER N• 1.276, DE 1980 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1977 (n' 397 (75, na 
Casa de origem), que estabelece normas de assistência ao Excepcional 
e autoriza a criação da Fundação de Assistência ao Excepcional -
FUNAEX, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 A assistência a-o excepcional visa, essencialmente, à sua inte

gra-ção na sociedade. 

Art. 2~ Considera~se excepcional a pessoa que apresente desvio acen· 
tuado dos padrões médios. 

§ }9 O desvlo deve relacionar-se com o desenvolvimento físico, mentai, 
sensorial ou emocional, situado aquém do IL.-nite mínimo adotado nos pa· 
drões médios, ou além do limite mi\xlmo desses mesmos padrões, cons1J'fera .. 
dos esses aspectos do desenvolvimento ~.eparados, combinados ou em conjun
to. 

§ 2~ Serâ acentUado o desvio serr..pre que exigir processos de educação 
especial, reabilitação ou o reconhecimento de &~tuação jurídica especial par:a 
que se alcance a integração à sodedade. 

Art. 39 Em relação aos atos da vida civil e segundo comprovação ~m 
processo judicial, o excepcional poderá ser considerado: 

a) absolutamente incapaz, quando não puder exprimir integralmente sua 
vontade; 

b) relativamente incapaz, quar.;do não tiver coJ]dições de exprimir inte
gralmente essa mesma vont:!de. 

§ J9 Prununciad;t a interdiç~o do excepcional. 'J juiz aSsinalará. segun
do o desenvolvimento mental do interdito, os !imites da curatela. 

§ 2" Considera-se penalmente írresponsãvel o excepcional com idade 
mental inferior a l8 (dezoito) anos, determinada peJos órgãos especializados, 

Art. 49 O fato de a idade cronológica não ~orresponder à idade mental 
não impedirá o ingresso em estabdecimento:s de ensjno e nem obrigarã a sai
da deste, do aluno excepcional. 

Parágrafo único. O disposto no presente artigo se aplica tanto aos su~ 
jJerdotados quanto aos infradotados, assim classiticados pelos órgãos compe
tentes. 

Art. 5" A deficiência ou anomalia que não impeça o ingresso em esta~ 
belecimento de ensino não deverã ser reconhecida como "'doença ou anoma
lia grave" para isentar o pai ou responsável pela criança excepcional em idade 
escolar do dever de comprovar matrícula desta em estabelecimento de ensino 
adequado oii que el~ estâ recebendo no lar a educação apropriada. 

Art. 69 Sempre que a capacidade do excepcional permitir o exercício 
das tarefas respectivas, as deficiências ou limitações encontradas no exame de 
s-aúde não poderão constituir impedimento ao ingresso no serviço púbHcco ou 
em empresas particulares. 

§ 1'1 A avaliação da capacidade de trabalho do excepcional será obriga· 
toriamente feita pelos órgão:; especializados. 

§ 2~ A deficiência ou limitação de capacidade do excepcional, da mes· 
ma natureza e grau, existente na ocasião do ingresso no serviço público ou 
particular não serã reconhecida como causa de incapacidade ou invalidez que 
justifique pagamento de falta ao serviço, licenças para tratamento de saúde, 
auxílio~doença ou aposentadoria por invalidez. 

§ 3'1 Para efeito de obtenção de benefícios, a agravação da deficiência 
ou limitação poderã ser reconhecida como causa de incapacidade ou invali
dez, se o _excepcional contar, pelo menos, S (cinco) anos de serviço, 

Art. 7" Para obtenção da Carteira de Trabã.Iho !! Previdência Social, a 
prova de escolaridade poderá ser substituída pela de habilitação profissional, 
expedida pelos órgãos especi~lizados, quando se tratar de excepcional cuja 
deficiência mental o impeça de aprender a ler, escrever e contar. 

Art. 89 O excepcional capaz de realizar trabalho competitivo. quando 
admitido no serviço público ou em empresa particular, eetará sujeito ao mes
mo regime jurídico, referente ao trabalho e previdência social, aplicável aos 
funcionários públicos ou aos trabalhadores em geral. 

Art. 9~ O excepcional poderá ser admitido no serviço público ou nas 
empresas particulares, na qualidade de estagiário, quando, conforme com
provação dos órgãos especializados: 

I - a!nda não encontrar devidamente habilitado ou reabilitado para o 
trabalho; 

Ii- pelas suas condições pessoais não tiver realizado ou não puder rea
iizar trabalho com produtividade considerada normal. 

§ 19 Não se reconhecerá ao excepcional estagiário qualquer vínculo em· 
pregatício. 

§ 2• A retribuição do estagiãrio, a ser paga pelo órgão público ou pela 
empresa particular, será calculada com base no salário mínimo regional ou 
r.U salário do trabalhador que execute, no mesmo órgão ou empresa, trabalho 
igual, com produtividade rtormai e o mesmo tempo de serviço. A essa base 
aplicar-se-á percentagem fixada pelos órgãos especializados, tendo em vista o 
rendimento do trabalho do excepcionaL 

§ 39 A retribuição do excepcional corresponderá, pelo menos, ao sa
lãrio mínimo regiõnal. Quando, pelo seu trabalho como estagiário, receber 
retribuição inferior, o Estido, através da aSsistência social, conceder~lhe-á 
complementação em dinheiro igual à diferença entre a retribuição recebida 
pelo trabalho e o salário mínimo. 
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§ 49 Quando o excepcional tiver direito a benefício pecuniário da previ
dência social, calcular-se-â a complementação do Estado a partir da soma da 
retribuição recebida pelo trabalho com a renda previdenciai. 

Art. 10. Os excepcionais aproveitados em serviços de habilitação e rea
biiitação para o trabalho, públicos ou particulares, sem fim lucrativo e devi
damente reconhecidos, ainda que tenham atingido produtividade normal, são 
considerado.s e:)t.u:giários, cuja retribuição, nunca inferior ao salário mínimo 
regional, serâ paga pelo Estado, através da assistência social. 

Parágrafo único. Caso o excepcional estagiário receba beneficio da 
previdência social, descontar-se-á da retribuição a ser paga pelo Estado o va
lor da renda previdencial. 

Art. ti. O estagiário excepcio, I que realizar qualquer espécie de tra
?alho pro1• Tic1o tt•rá. a condição de segurado da previdência social, sendo 
~ambém arrparado pelo seguro contra acidentes do trabalho. 

Parágrafo único. A contribuição previdenciãria do estágio excepcional 
ser.! deste descontad~. com base no total recebido mensalmente a título de re
tribuição e ou complementação. A parte relativa ao empregador e à taxa do 
seguro de acientes serã paga pelo Estado, através da assistência social. 

Art. 12. Quando, no exame de saúde para ingresso no Serviço Público, 
o órgão competente identificar excepcional protegido pela lei, promoverá o 
seu encaminhamento aos órgãos especializados aos quais caberá decidir sobre 
a existênCia ou não de capacidade de trabalho que autoriza o ingresso. 

§ }9 Se os órgãos especializados concluírem que a deficiência ou limi
tação de <:apacidade do excepcional não é estacionária, poderão, quando ne
cessário e tendo em vista a garantia do exercició das- tarefas respectivas, divi
dir a prova em duas etapas: 

a) exame inicial, no qual se identificarão as deficiências ou limitações; 
b) período de observação, durante o qual o excepcional serã acompa

nhado, no exercício de seu trabalho, pelos órgãos especializados. O período 
terã duração correspondente à do estâgio probatório, previsto na legislação 
especifica. 

§ 2• Findo o perfdo de observação, os órgãos especializados decidirão 
sobre a permanência ou não do excepcional, considerando: 

a) a existência de capacidade para o exercício das tarefas respectivas; 
b) a possibilidade de o exercício profissional concorrer para o agrava

mento da deficiência ou limitação de capacidade do observado. 
Art. 13. Por indicação dos órgãos especializados da previdência social, 

as empreas poderão atribuir ao empregado reabilitado funções diversas das 
previstas no contrato de trabalho. 

§ J9 Quando o _aproveitamento for realizado em função de nível infe
rior, o empregado receberã, da previdência social, a título de quota de reabili
tação, complementação em dinheiro que lhe assegure remuneração mensal 
idêntica ao salãrio anteriormente percebido. 

§ 29 O reabilitado permancerã vinculado à previdência social e ao segu
ro contra acidentes do trabalho, calculando-se sua contribuição pela impor
tância total mensalmente recebida e a- dO empregador pelo salário de contri
buição correspondente -às- novas funções do empregado. 

§ 3• Quando o reabilitado só puder realizar trabalho protegido, passa
rã, para todos os efeitos; à categoria de estagiário excepcional, considerando
se suspenso seu contrato de trabalho, até que os órgãos da previdência social 
competentes o considerem totalmente jncapaz para o trabalho realizado em 
condições normais, autorizando a rescisão do respectivo contrato. 

Art. 14. Aos órgãos oficiais ou partiCUlares devidamente reconhecidos, 
especializados em educação e reabilitação de excepcionais, é reconhecido o 
:Jireito de: .. · 

I) funcionarem coino auxiliares do Juiz, nos processos de tutela, cura te
la ou perda do pátrio poder, quando se tratar de interesse de excepcional; 

II) promoverem, nos termos da lei civil, a interdição do excepcional ou a 
perda do pátrio poder aos respectivos responsâveis, quando o membro do 
Ministério Público, recebendo representação dos mesmos órgãos, não inieiar 
o processo no prazo de 30 (trinta) dias; 

III) funcionarem obrigatoriamente como auxiliares do Juiz nos proces
sos criminais, quando fõr excepcional o rêu ou a vítima; 

IV) promoverem pedidos de alimentos, na inércia do responsável pelo 
excepcional; 

V) promoverem reclamações trabalhistas, processos perante a previdên
cia social, ou perante as Justiças do Trabalho e Federal; 

VI) funcionarem obrigatoriamente como auxiliares do Juiz, no pTO~esso 
criminal, quando houver suspeita de que o agente seja excepcional; 

VII) funcionarem como a·uxiliares da autoridade competente nas ativi
dades de recrutamento para o serviço militar. 

Art. 15. ~autorizada a instituição, ho INPS, de Seguro Especial obri
gatório, em benefíciO dó excepcional inválido ou não habilitado para o traba
lho. 

§ 19 O seguro ora previsto serâ custeado pelo acréscimo de 0,01% (um 
centésimo por cento) à contribuição dos segurados obrigatórios do INPS. 

§ 29 Os pais e res'ponsâveis por excepcionais, não vinculados ao regime 
da pre-vidência social, poderão participar do Seguro de que trata este artigo, 
mediante o pagamento. em dobro, da percentagem prevista no item II do art. 
128 da Lei Orgânic:t da Previdência Social, aplicada sobre o maior salãrio 
mínimo em vigor no PãíS. 

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação Na
cional de Assistência-ao Excepcional-- FUNAEX, vinculada ao Ministério 
da Saúde, com o objetivo principal de captar recursos financeiros e canaiizâ
los para o finandamento de projetes de estudos. ensino e pesquisa, para a 
criação de órgãos oficiais e particulares, e para a formação de pessoal especia
lizado no campo da educação, reabilitação e defesa do excepcional. 

Art. 17. A FUNAEX gozarâ de autonomia financeira e administrativa 
e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato constituti~ 
vo, acompanhado dos respectivos estatutos, no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. 

§ }9 Os estatutos da FUNAEX serão aprovados por decreto. 

§ 29 A FUNAEX terâ sede no. Distrito Fedr.:ral e atuação em todo o ter
ritório nacional. 

§ 39 A União representar-se-à, no ato da instituição da FUNAEX. pelos 
Ministros de Estado dos Negócios da Justiça, da Educação e Cultura, da Saú
de, do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, que poderão nomear 
delegados especiais para esse efeito. 

Art. 18. A FUNAEX terâ comQ finalidade: 
I - amparar e fomentar o desenvolvünento da educação, reabilitação e 

defesa do excepcional no País; 
II - assessorar a Presidência da República nos assuntos pertinentes à 

educação, reabilitação e defesa do excepcional; 
III - formular e implantar a política nacional de educação, reabilitação 

e defesa do excepcional, abrangendo: 
a) desenvolvimento dos órgãos oficiais e particulares, preferentemente fi. 

!antrópicos, dedicados à pesquisa ou execução de atividades nas diferentes 
áreas da educação, reabilitação, defç:sa do excepcional c incentivo à criação 
de novas unidades especializadas; 

b) formação em escala crescente de pessoal especializado de nível médio 
e superior, tendo em vista necessidade de pesquisa, do ensino especial e do en
sinO profissional, bem como do acesso do excepcional ao mercado de traba-
lli~ . 

art. 19. A FUNAEX organizará seus serviços de forma a atender, pelo 
menos, as seguintes áreas: 

I - deficiência auditiva; 
II - deficiência física; 
III - deficiência mental; 
IV - superdotados. 
Art. 20. Para consecução de seus fins, compete à FUNAEX: 
I) custear, total ou parcialmente, projetas e programas de pesquisas, es~ 

tudo ou trabalho individuais ou institucionais, inclusive cursos, seminários e 
congressos sobre educação, reabilitação c defesa do excepcional; 

II) custear, parcialmente ou excepcionalmente, em sua totalidade, atra
vés da concessão de auxmos ou financiamentos, a instalação de novas unida~ 
des, oficiais ou particu!ares, dedicadas à educação~ reabilitação e defesa do 
excepcional; 

III) conceder ou complementar bolsas de estudo e pesquisa, no Pais ou no 
Exteri;,r, a fim de incrementar a formação de pessoal especializado de nível 
médio ou superior; 

IV) promover o intercâmbio de pesquisadores nacionais ou estrangeiros, 
pela concessão ou complementação de l:olsas de estudo ou pesquisa no País 
,ou no Exterior; 

V) contribuir para criaÇão, ampliação e atualização de bibliotecas espe
cializadas em educação, reabilitação e defesa do excepcional; 

VI) promover, subvencionar ou financiar a publicação dos resultados 
das pesquisas e trabalhos sobre educação, reabilitação e defesa do excepcio
nal; 

VII) promover ou incentivar campanhas de mobilização da opinião 
pública no sentido da participação de toda a comunidade na educação, reabi
litação e defesa do excepcional; 

VIII) contribuir para criação ou ampliação de oficinas protegidas desti
nadas à formação profissjonal de excepcionais e que possam oferecer traba
lho àqueles que não tiveram condições de obter e manter emprego no merca
do competitivo; 
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IX) sugerir a reorganização dos órgaõs federais, estaduais e municipais, 
especializados na educação, reabilitação e defesa do excepcional, que não 
preencham suas finalidades dentro de padrão elevado de eficiência; 

X) sugerir modificações da legislação vigente, no sentido de adaptã-la às 
necessidades da educação e defesa do eXcepcional; 

XI) manter cadastro dos órgãos oficiais e particulares, inclusive pessoal e 
instalçaões, que, no território nacional, cuidam da educação, reabilitação e 
defesa do excepcional; 

XII) velar para que o patrimônio do excepcional sujeito a tutela e curate
la tenha aplicação adequada na educação e reabilitação dele e, de modo geral, 
de forma a assegurar-lhe o bem-estar; 

XIII) manter cadastro dos excepcionais sujeitos a tutela ou curatela; 
XIV) promover, em estreita colaboração com os Ministérios da Edu

cação e Cultura, da Saúde, do Trabalho, da Previdência e Assistência Social, 
do Interior e da Justiça, a coordenação dos órgãos oficiais e particulares rela
cionados com a educação, reabilitação e defesa do excepcional; 

XV) fiscalizar a aplicação dos auxílios e financiamentos bem como o 
aproveitamento das bolsas de estudo ou pesquisa que conceder, podendo 
suspende-los nos casos de inobservância dos planos de aplicação dos recursos 
jã aprovados, ou inexecução dos planos de pesquisa, estudo ou trabalho, bem 
como por motivo relevante a critério da FUNAEX; 

XVI) promover, em estreita colaboração com a Fundação Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística e outras -entidades congêneres oficiais ou 
particulares, a realização de estatísticas especializadas em educação e reabili~ 
tação de excepcionais, especialmente o censo dáS excepcionais; 

XVII) promover a responsabilidade, em caso de abuso praticado por di
rigentes de órgaõs ou partiCulares, que cuidem da educação e reabilitação de 
excepcionais; 

XVIII) exercer, de modo geral, todas as atividades julgadas necessãrias 
para boa execução da política nacional de educação, reabilitação e defesa do 
excepcional. 

§ 19 Os órgaõs particulares que receberam auxflio ou financiamento da 
FUNAEX ficarão obrigados a reservar determinado número de vagas gratui~ 
tas, no respectivo estabelecimento, destinadas aos excepcionais sem recursos 
financeiros, as quais corresponderão à importância total do auxilio concedi~ 
do ou à metade da importância do financiamentO, conforme o caso. 

§ 29 Os estatutos da FUNAEX discriminarão os requisitos a preencher 
pelos interessados em obter auxílio, financiamento ou bolsas de estudo, pes
quisa ou trabalho, assegurando preferência aos Estados, Distrito Federal e 
municípios,- qriando criarem, nas respectivas esferas de competência, órgaõs 
com as mesmas finalidades e atribuições da FUN AEX. 

§ 3• No desempenho de suas atribuições poderá a FUNAEX requerer a 
intervenção do órgaõ competente do Ministério Público ou, na inércia, dcn .. 
tro do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da representação, in .. 
gressar diretamente, em Jufzo, promovendo, junto à autoridade judiciária 
competente,. as providências julgadas necessárias. 

§ 4• Para os efeitos do§ 3 deste artigo, agirá a FUNAEX tendo em vista 
o seu conhecimento direto dos casos que exijam sua intervenção, ou provoca
da pelas entidades oficiais ou particulares especializadas na educação, reabili .. 
tação e defesa do excepcional. 

Art. 21. É vedado à FUNAEX: 
I - criar órgãos próprios de pesquisa ou de execução; 
II - aplicar seus recursos em projetas, programas, auxílios, financia

mentos. bolsas ou atividades dé qualquer natureza, que não se refiram à edu
cação, reabilitação ou defesa do excepcional. 

Art. 22. O mónlãnte dos recursos destinados anualmente pela FU~ 
NAEX a órgãos de um mesmo Estado da União ou do Distrito Federal não 
excederã a 20% (vinte por Cento) do total global previsto para esse fim. 

Art. 23. A FUNAEX contará com os seguintes órgãos: 
I - Conselho Curador; 
II - Conselho Executivo; 
III - Assessoria Técnico-Científica, e 
IV - Procuradoria Jurídica. 
Art. 24. O Conselho Curador será constituído dos seguintes membros: 
I-1 (um) representante de cada um dos seguintes Ministérios: Justiça, 

Fazenda; Educação e Cultura, Interior, Agricultura, Saúde, Trabalho, Previ
dência e Assistência Soci3.l e dàS6cfetaria de Planejamento da Presidência da 
República; 

II-I (um) representante do Instituto Nacional da Previdência Social; 
III- I (um) representante da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística; 
IV -I (um) representante de cada urna das seguintes entidades: 

a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 

li) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 
c) Serviço Social da Indústria; 
d)Confederação Nacional da Indústria; 
e)Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; 
g) Confederação Nacional do Comércio; 
h) Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio; 
i) Confederação Nacional da Agricultura; 
j) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; 
I) Legião Brasileira de Assistência; 
m) Federação Nacional das APAES; 
n) CincO representantes de entidades de âmbito Nacional, especializadas 

na educação e reabilitação de excepcionais, nestes incluídos obrigatoriamente 
um para cada uma das áreas indicadas no art. 19 desta Lei. 

§ 19 O Conselho Curador deliberará por niaioria, cabendo ao Presiden
te o voto de qualidade, em caso de empate. 

§ 29 Para que o Conselho possa deliberar contra deliberação do Conse
lho Executivo serâ exigido quorum de 2/3 (dois terços). 

§ 39 Salvo quando se tratar de matéria de seu interesse pessoal, os 
membros do Conselho Executivo participarão das reuniões do Conselho Cu
rador, sem direito a voto. 

Art. 25. O Presidente e V ice-Presidente da FUNAEX serão designados 
pelo Presidente da República para um mandato de 3 (três) anos. 

§ J9 Para efeito deste artigo, o Conselho Curador da Fundação escolhe
rã, por maioria de votos, 3 (três) dos seus integrantes, submetendo-os à consi
deração do Presidente da ·República até 90 (noventa) dias antes do término do 
mandato da direção em exercício. 

§ 29 O Primeiro Presidente da FUNAEX serâ nomeado livremente pelo 
Presidente da República, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação desta Lei. 

§ 3• O Presidente da FUNAEX deverâ providenciar no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar de sua posse, a instalação dos Conselhos Curador e 
Executivo e submeter o projeto dos estatutos da Fundação à aprovação do 
Presidente da República, dentro de 30 (trinta) dias a contar da instalação de 
tais Conselhos. 

Art. 26. São atribuições do Presidente da FUN AEX e, na falta deste, 
do Vice-Presidente, além de outras que o Conselho Curarior lhe conferir: 

I) representar a Fundação ou promover sua representação cm Juízo ou 
fora dele; 
) convocar o Conselho Curador; 

II) presidir as reuniões do Conselho Curador. 
Art. 27. Compete ao Conselho Curador: 
I) aprovar o projeto dos estatutos da FUNAEX, bem como propor mo

dificações futUras, julgadas necessárias; 
II) aprovar e modificar o Regimento Interno e resolver os casos omis~ 

sos; 
III) determinar a orientação geral da FUNAEX; 
IV) aprovar os planos anuais de atividades, inclusive a proposta orça~ 

mentãria, elaboradas pelo Conselho Executivo, de acordo com a orientaÇão 
geral da FUNAEX; 

V) julgar, em março de cada ano, as contas do ano anterior e apreciar os 
relatórios apresentados pelo Conselho Executivo; · 

VI) orientar a política patrimonial e financeira da PUNA EX; 
VII) deliberar sobre a remuneração dos servidores; 
VIII) indicar, na forma do art. 33, item I, os assessores técnicos-

científicos, fixando-lhes o número c a respectiva retribuição; • 
IX) destituir o membro do Conselho Executivo que contrariar, por atos 

concretos, a orientação fixada em deliberação oficial. 
Art. 28. O Conselho Executivo sérâ constituído por I (um) Diretor

Presidente e 4 (quatro) Diretores correspondentes a cada uma das áreas indi
cadas no art. 19, 

§ }9 Ao Diretor-Presidente cabe a supervisão das funções administrati
vas e financeiras da FUNAEX, e, aos 4 (quatro) Dirctorcs, a supervisão das 
funções técnicas e científicas da respectiva área, sem prejuízo da competência 
comum aos 6 (seis) membros do Conselho Executivo para apreciarem matéria 
administrativa, técnica, científica ou financeira, na conformidade do artigo 
seguinte. 

§ Z9 Os membros do Conselho Executivo serão escolhidos pelo Presi
dente da República em lista de 18 (dezoito) nomes, organizada pelo Conselho 
Curador, na qual só poderão ser incluídos especialistas de reconhecido mérito 
em educação e reabilitação de excepcionais, havendo obrigatoriamente 3 
(três) especialistas para cada uma das áreas indicadas no art. 19, de preferên
cia, com comprovada experiência em administração. 
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§ 3~? As dCJiberações do Conselho Executivo se!ão tomadas por maío
ria, cabendo ao-Diretor-Presidente o voto de qualidade, em caso de empate. 

Art. 29. Compete ao Conselho Executivo: 
I) submeter à aprovação do Conselho Curador o projeto dos estatutos 

da FUNAEX; 
II) submeter à aprovação do Cons.elho Curadof o projeto do Regimento 

Interno, do qual deverão constar: a estrutura administrativa da FUNAEX, o 
regime de trabalho c as atribuições do pessoal; 

III) deliberar sobre os pedidos de concessão de auxílios, financiamentos 
e bolsas de acordo com a orientação geral traçada pelo Conselho Curador. 

IV) ouvir, obrigatoriamente, a AsseSsoria Têcníêo-Científica sobre qual
quer pedido de auxílio, financiamento ou bolsa; 

V) organizar o plano anual da Fundação e submetê-lo ao Conselho Cu
rador; 

VI) organizar proposta ormentãria anual e submetê-la ao Conselho Cu
rador; 

VII) contratar os servidores da FUNAEX; 
VIII) propor ao Conselho Curador o plano de remuneração dos servi

dores e de retribuição aos Assessores Técnico-Científicos; 
IX) elaborar o relatório anual das atividades da FUNAEX, em especial 

discriminando todos os auxílios, financiamentos, e bolsas concedidos e os re
sultados das pesquisas e trabalhos realizados com a colaboração financeira 
da Fundação e providenciar a sua divulgação, após aprovação do Conselho 
Curador; 

X) publicar anualmente em 3 (três) jornais de grande circulação de Esta
dos diferentes do Pa!s o Balanço da FUNAEX; 

XI) contratar os Assessores Titulares e designar os Assessores ad hoc. 
Parágrafo único; O Conselho Executivo dará à Assessoria Têcnico

Científica ciência das decisões que digam respeito aos casos por ela examina ... 
dos. 

Art. 30. As áreas a serem cOntempladis com auXnios, financiamentos e 
bolsas de estudo, pesquisa ou trabalho serão minuciosamente discriminadas, 
de forma a evitar duplo beneficiQ a setores passíveis de se enquadrar em mais 
de uma classificação. 

Art. 31. Junto ao Conselho Executivo funcionará a Procuradoria Jurí
dica, cujo titular deverá ser advogado inscrito hã majs de .S (cinco) anos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, a quem competirá exercer funções de Con
sultor Jur!dico e. Procurador Judicial da FUNAEX. 

Art. 32. A AssesSoria Têcnico~Científica,' dirigida pelo Conselho Exe
cutivo e coordenada pelO Diretõr da ârea· respeCtiva, será composta de 2 
(duas) Turmas: -

I- Assessores Titulares, escolhidos pelo Conselho Executivo em região 
do País, sempre que possível um para cada -área indicada no alt. 19, d~ntre 
listas tríplices organizadas pelo Conselho cul-ador, e cuja audiência -será obri~ 
gatória nos pedidos de auxílio, financiamento ou bolsa_correspondentes à es
pecialidade e território de que sejam titulares. 

II -Assessores ad hoc livremente designados pelo Conselho, para serem 
ouvidos, um ou mais, em cada pedido de auxmo, financiamento ou bolsa, na 
qualidade de assessores complementares, especializados no tema objeto de 
pesquisa, estudo ou trabalho submetido à FUNAEX. 

§ 19 OS Assessores ad hoc não serão empregados da Fundação. 
§ 29 A pessoa ou entidade que obtiver auxílio, financiamento ou bolsa 

da FUNAEX, deverá prestar-lhe assessoramento, caso este seja solicitado. 
Art. 33. Compete-aos ASsessores Têcnicos-Ciefitíficos: 
I) analisar os pedidos de auxflio, financiamento ou bolsa que lhe forem 

encaminhados pelo Conselho Executivo; 
II) assessorar o Conselho Executivo; 
III reunir-se periodicamente, por especialidades, mediante convocação 

do Conselho Executivo, para promover o melhor entrosamento de suas ativi
dades; 

IV) opinar sobre o que lhes for solicitado pelos Conselhos Curador e 
Executivo, bem como sugerir a tais órgãos o que lhes parecer conveniente. 

Art. 34. Constituirão r<:cursos da FUNA EX: 
I) dotrlções orçamentárias que lhe forem atribuídas pela União; 
II) produtos de crêditos especiais abertos por lei; 
III) subvenções, doações, legados e outras rendas que eventualmente re

ceber; 
IV) renda da aplicação de bens patrimoniais; 
V) produtos da venda do material inservível ou de alienação de bens pa

trimoniais; 
VI) 5% (cinco por cento) dos recursos destinados ao Instituto Nacional 

do Desenvolvimento da Educação e Pesquisa -(INDEP). 
Art. 35. A União destinarã, obrigatoriamente, à Fundação, dotação 

mínima a O, I% (um décimo por cento) da importância atribuída, em cada 

orçamento, aos programas de Assistência e Previdência, Saúde, Saneamento 
e Educação. 

Art. 36. Constituirão especialmente recursos da FUNAEX as impor
tâncias que lhe forem reservadas do produto do salário~educação e das contas 
vinculadas do fundo de Garantia do Tempo de Serviço, referentes aos empre
gados despedidos com justa causa, no montante que perderam quanto a juros 
e correção monetária e aqueles que falecerem sem deixar dependentes. 

Art. 37. A FUNAEX gozarâ de imunidade tributâria, nos termos da 
alínea c item III do art. 19 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A isenção garantida pelo Presente artigo não inclui a 
contribuição para a Previdência Social. 

Art. 38. Na aquisição de bens ou na lavratura de escrituras e outros 
atos e documentos sujeitos à tributação, a FUNAEX entregará às demais 
partes contratantes comprovantes do montante das repectivas operações, a 
fim de que possam exibi-lo às autoridades fiscais, dispensando-se de recolher 
os tributos respectivos. 

Art. 39. A FUNAEX gozarâ dos seguintes privilêgios: 
I) seus bens não serão passíveis de penhora, arrestro, seqUestro ou em

bargo; 
II) são extensivos às suas obrigações, dívidas ou encargos passivos os 

prazos de que goza a Fazenda Nacional; 
III) poderá adquirir, por compra ou permuta, bens de órgãos públicos, 

de qualquer natureza, independente de hasta pública ou --~oncorrência; 
IV) ser-lhe-ã assegurada a via executiva fiscal da União, sendo-lhe ga

rantido processo especial na cobrança de seus créditos e regime de custas 
idênticos ao da União; 

V) seus representantes gozarão dos privilêgios e prazos atribuídos aos 
procuradores da União; 

VI) as certidões, cópias autênticas, ofícios e todos os atos dela emanados 
.terão fé pública; _ 

VII) as dotações orçamentárias da Fundação serão de empenho auto~ 
mãtico, 'independendo de quaisquer formalidades a entrega das respectivas 
importâncias; ___ _ _ _ 

·viii) a utilização das dotações orçamentãrias atribu!das à FUNAEX 
não poderã sofrer qualquer restrição total ou parcial por decreto, indepen
dendo de liberação em quaisquer hipótese. 

Art. 40. A FUNAEX gozarâ da facilidade para a importação dos equi
pamentos de laboratório, publicações, materiais científicos e didático de 
qualquer natureza, para sua própria utilização ou para os órgãos especializa
dOs em educação e reabilitação de excepcionais, ficando-lhe assegurada co
bertura cambial, prioritária e automática, à taxa inais favorável de câmbio. 

Art. 41. As escrituras imobiliárias em que por for parte a FUNAEX se
rão registradas em 5 (~i!lCIJ) dias pelos oficiais de registro de imóveis, inde
pendente de quaisquer formalidades. 

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

Art. 43. O pessoal da FUNAEX serâ contratado pelo regime CLT. 
Art. 44. A FUNAEX prestará contas ao Tribunal de Contas da União 

através do Ministêrio da Saúde. 
Art. 45. A FUNAEX somente poderá manter depósitos bancários, em 

caráter permanente, no Banco do Brasil, ou nos locais em que não haja agên
cias deste, sempre que possível em estabelecimento oficiais ou caixas econô
micas. 

Art. 46. A FUNAEX poderâ criar regionais para contato direto com 
os órgãos e pessoas interessadas e mediação entre estes e a sede. 

Parágrafo único. A FUNAEX poderá designar delegados para exercí
cios das atribuições próprias dos escritórios, quando a localidade ou região 
não comportar a instalação de escritórios. 

Art. 47. A FUNAEX gozarâ, em qualquer meio de transporte, das fa
cilidades e prerrogativas que à União são concedidas. 

Art. 48. As dotações orçamentárias e os créditos destinados a FU
NAEX serão considerados pelo Tribunal de Contas e, automaticamente, dis
tribuídos os respectivos- recursos ao ·Tesouro Nacional, que os depositará no 
Banco do Brasil à disposição do Presidente da Fundação Nacional de Assis
tência ao Excepcional. 

Art. 49. Em caso de dissolução, os bens da FUNAEX revertirão ao Pa
trirnônio da União. 

Art. 50. Os estatutos da FUNAEX estabelecerão o mandato dos 
membros dos Conselhos Curador e Executivo, bem como a forma de escolha 
de seus presidentes, assegurando, ainda, a renovação anual de 1/3 (um terço) 
dos integrantes dos aludidos conselhos. 

Art. 51. Ficam extintas 30 (trinta) dias após a publicação do decreto de 
aprovação dos estatutos da FUNAEX, a Campanha Nacional de EdUcação 
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de Cegos e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficien
tes Mentaist cujos patrimônios e dotações orçamentárias serão transferidas 
para a Fundação Nacional de Assistência ao Excepcion~t. 

Parágrafo único. Os Servidores lotados nas -Canlpanhas extintas por 
este artigo, cujos servidores forem julgados dispensâveis pela FUNAEX, se
rão colocados à disposição do órgão de pessoal do Ministério a que perM 
tençam. 

Art. 52. Serão aplicados, obrigatoriamente, na e~ucayão de excepcio
nais, pelo menos 5% (cinco por cento) dos recursos -destinados ao Plano de 
Alfabetização Funcional e Educação Continuada de Adolescentes e Adultos, 
aprovado pela Lei n' 5.379, de 15 de dezembro de 1967. 

Parãgrafo único. A Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização 
- MOBRAL, instituída pelo Decreto n• 62.455, de 22 de março de 1968, en
tregará à FUNAEX os recursos reservados para a educação de excepcionais, 
nos termos deste artigo. 

Art. 53. O art. 7• e o parãgrafo único do art. 9• da Lei n• 5 .I 07, de 13 de 
setembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dã 
outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação: 

•'Art. 79. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, 
nos termos do art. 482 da CLT, o empregado fará jus ao yalor dos depósitos 
feitos em seu nome, mas perderá, a favor da FUNAEX, para aplicação em 
serviços de reabilitação de exepcionais, a parecela de sua conta vinculada cor~ 
respondente à correção monetária e aos juros capitalizados durante o tempo 
de serviço prestado à empresa de que for despedido. 

Art. 9• 
Parágrafo ún.ico. No caso deste artigo, nãÕ havendo dependentes habi .. 

Iitados no prazo de 2 (dois) anos a contar do óbito, o :valor da conta reverterá 
a favor da Fundação Nacional de Assistência ao Excepcional, para aplicação 
em serviços de reabilitação de excepcionais." 

Art. 54. Acrescente-se ao art. 22 do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940, um parágrafo segundo com a 
reJação abaixo, passando o atual parágrafo 1Ínico do mesmo artigo a pará
grafo primeiro: 

"Art. 22. 
§ 29 Quando o agente tiver desenvolvimento rnental incompleto ou re~ 

tardado, o Juíz ouvirá, obrigatoriamente, órgão oficial ou particular devida
mente reconhecido, especializado em educação e reabilitação de excepcional, 
para verificar se a idade dele determina a aplicação do disposto no art. 23." 

Art. 55. Acrescente-se ao art. 23 do Código Penal um parãgrafo único 
com a seguinte redação: 

"Art. 23. 
Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo, considerar-se

á a idade mental do agente.'' 
Art. 56. o·-art. 91, caput, do Código Penal, passa a vigorar com a se

guinte redação: 
"Art. 91. O agente isen-tO -ae pena, nos termos do art. 22, é internado 

em manicómio jUdiciário, salvo o- .CX.cepcional, que será encaminhado ao esta
belecimento de reabilitação mais adequado à sua condição." 

Art. 57. Os arts. 149 e 150 do Código de Processo Penal, aprovado pelo 
Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941, passam a vigorar acrescidos 
dos seguintes parágrafos: 

"Art. 149. 
§ 39 Tratando-se de excepcional, será ouvido obrigatoriamente órgão 

oficial ou particular devidamente reconhecido, especializado em educação e 
reabilitação de excepcionais. 

Art. 150. 
§ 39 O internamento de excepcional serâ sernpre feito em estabeleci

mento adequado, não podendo realizar-se em manícômio." 
Art. 58. Na fixação do âmbito de aplicação do Código de Menores, 

instituído pela Lei n9 6.697, de 11 de outubro de 1979, considerar-se-á a idade 
mental, devendo a autoridade judiciária competente recorrer à perícia espe
cializada em educação e reabilitação de excepcionais, sempre que a idade cro
n0lógica do excepcional por deficiência mental seja superior ao limite máxi
mo de idade fixada nas Jeis de proteção ao menor. 

Art. 59. A Lei n• 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretri
zes e Bases da Educação Nacional, passa a vigorar com as seguintes alte
rações: 

I - nova redação da alínea a do art. 20: 
"Ar!. 20. - ~ ~ 

a} à variedade de métodos de ensino e forma de ativid~des escolares, 
tendo-se em vista as peculiaridades da região e dos grupos sociais e as necessi
dades dos excepcionais." 

II - acréscimo de um parâgrafo .ao art. 35, com a seguinte redação: 
"Art. 35. 
§ 49 O currículo de ensino médio Jncluirà, obrigatoriamente, noções bã

sicas de educação especial e de reabilitaÇão, sempre com o objetivo de estimu
lar maior compreensão para com os txçepcionais." 

III - acrescimo de um parágrafo ilnico ao art. 65, com a seguinte re-
dação: · · 

••Art. 66. .•, 

Parâgrafo único. Os diversos Curriculos do ensino superior deverão in
cluir, obrigatoriamente, noções bâsica~ de educaçãO especial e de reabili
tação, sempre com_ o objetivo ~~- estl~ular compreensão com os excepcio~ 
nais." 

IV - acréscimo de dois parágrafo~ a'O art. 88, com a seguinte redação: 
"Art. SS. 
§ 19 Destinar-se-á à educação d~..cxcepcionais, pelo menos, 5% (cinco 

por cento) de quaisquer recu~os apllc~dos anualmente na manutenção e de
senvolvimento do ensino, em todos. oS.graus,' pela: União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. : . .- ' 

§ 2• A aplicação dos recursos, dé:;tc_qrdo com o çlisposto no parágrafo 
anterior, constituirá um dos requisitOs'~l?ara"~ué'o·s ~tàdos, o Distrito Fede
ral e os Municípios possam obter o l:l~llio da {) njão referido no § 39 do art. 
92.-.) ~)·· . ' . ~ . -

V - nova redação do § 2• do ~ti:. 95: 
"Ar!. 95. 
§ 2• Os estabelecimentos particü'iares, de bQ$!rto que receberem sub

venções ou auxílio para sua manute~ção ÓQâ.m hb~ad-os a conceder, nova· 
lor corresPondente ao montante receb(do·, rhatiíêulas gratuitas a estudantes 
pobres, inci!Jídos entre estes, sempre que possiv~I, S% (cinco por cento) de ex· 
cepcionais." ' · .. . ~'. 

VI - acréscimo de um parãgráfo Óhi~ lÍo frt. Ui,, com ~ ~cguintc re-
dação: '· 

"Art. 107. 'I,. ~- v,> ~ 

Parágrafo único. Serão deduzidas em dooro cto· imposto de renda, as 
importâncias dos auxílios ou doaçôes{·ooniprt>Viltlamente feitas a entidades 
oficiais ou particulares, especializadai..,.ha- edtit:a~o de excepcionais e reco
nhecidas de utilidade pública pelo Go'yerno Federal." 

VII -acréscimo de dois parágràfós ao arl. 116, com a seguinte redação: 
"Art. 116. ~' 
§ 19 Serão igual~entc realizados 'exames de suficiência, para os efeitos 

deste artigo, destinados à habilitação ·de professores de excepcionais. 
§ 2• As escolas Normais ou InstíÍutos de Educação organizarão cursos 

de emergência, destinados a preparat:Cartdidata& a exame de suficiência de 
que trata o parágrafo primeiro deste ã.rtigo.'' 

Art. 60. Em todas as unidades sanitárias, maternidades e postos de saú
de oficiais serã obrigatória a prAtica da'reaçã.o com cloreto férrico.- teste da 
fralda- na urina dos recém-nascidos e em crianças menores de 3 (três) anos, 
para pesquisa fenilcetonúria e correção conseqüente da alteração metabólica 
verificada. 

Parágrafo único. O Ministério óa 'Saúde baixará instruções para exe-
cução do disposto neste artigo. : . 

Art. 61. Os órgãos de saúde, fedéiais.., es:taduais, municipais e particulaM 
res, promoverão campanhas sistemâtiÇas de prevenção contra a deficiência 
mental, esclarecendo especialmente a riecçssidS:de da realização de exames, 
tratamento e orientação das gestantCs~..ct.e ·ro.rma a &fastar as causas de defi· 
ciência mental. 

Parágrafo único. o disposto nesté artigo àpJica.se, iSualmente, às me-
didas de prevenção contra as demal$'lleficiências. 

Art. 62. Esta Lei entra em vigor"h'a _data de suâ publicação. 
Art. 63. Revogam--se as dispasi~õeS ·em contràrío. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vian~) - Ern discussão o substitutivo, em 
turno suplementar. (Pausa.) ,. 

Não havendo quem queira discu'tl·lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o sujJst((ytlvo ê considerado definitivamente 

aprovado, nos termos do art. 318 cfoJ:~.esimento .Interno. 
A matéria volta à Câmara dos Qeputados. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz ViarÍa)- Passa-se, agora, à apreciação do 

Requerimento n• 596/80, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara n' 94, de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon. 

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa:..se à apreciação da matêria. 
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Discussão, eiri turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 94, 
de 1980 (n'i' 3.360/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que transforma a Fundação Faculdade 
Católica de Medicina de Porto Alegre em Fundação Faculdade Fe
deral de Ciências Médicas de Porto Alegre, e dã outras providên
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de Educação e Cul
tura e de Finanças.) 

Solicito do nobre Se-n8.d0r AIOysio Chaves o- parecer da ComiSsãÇJ de 
Educação· e Cultura. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para emitir parecer. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a FaCuldade Católica de 
Medicina, com sede na Cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi 
autorizada, pelo Decreto-lei n9 781, de 22 de agosto de 1969, a funcionar 
como Fundação de Direito Privado, observadas as regras que foram estaiuí
das nesse diploma legal. 

Ocorre que, por deficiência de definição exata da natureza dessa insti
tuição, surgiram dúvidas quantO à interpretação e, sobretudo, como essa ins
tituição se situava no contextO gefal dos órgãos vinculados ao Ministério da 
Educação e Cultura. 

A primeira grande dificuldade pa~a execução dessa lei resultava do fato 
de que traziajâ em seu nome o qUalitativo de Ficuldade Católica, o que, ab
solutamente, como se declara na Exposição de Motivos do Sr. Ministro de 
Estado da Educação e Cultura, não se poderia admitir, considerando que a 
separação entre a Igreja e o Estado é uma realidade jurídica estabelecida des
de os primórdios de nossa primeira Constituição Republicana. 

Outras dúvidas, durante mais de uma década, dificultaram o funciona
mento normal dessa entidade e levaram o Poder Executivo, pela iniciativa do 
Senhor Piesidente da República, a encaminhar projeto de lei que transforma 
a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre em Fundação 
Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, dotada de persona
lidade jurídica de Direito Privado e vinculado ão Minis_tério da· Educáção.". 

Os objetivos de ensino, pesquisa e divulgação científica e tecnológica, e 
especialmente aplicâveis, em bases riacionãis, â ·cito-biicolOgia, foram manti
dos nesse diploma legal. De sorte que a Comissão de Educação e Cultura opi
na favoravelmente à alteração solicitada pelo Poder Executivo. ~ o parecer, 
Sr. Presidente. - --

0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard, para proferir o parecer da Comissão de finanças. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.)- Sr. PrCsidente, Srs. Senadores, o parecer que devo emi
tir, em nome da Comissão de Finanças, é extremamente breve e consistirá no 
trecho do que leio na Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Edu
cação, quer dizer, o que acompanhou o projeto a esta Casa. 

A proposição desse Ministério está consubstanciada no anexo anteproje
to de lei que, revogando o citado decreto-lei, dá novos contornos à Faculda
de, a qual passará a denominar-se Fundação Federal de Ciências Mêdicas de 
Porto Alegre, conservando a sua personalidade jurídica de Fundação de Di
reito Privado. Como· a Faculdade, desde a sua criação, vem sendo mantida 
quase que exclusivamente com recursos da União, a transformação não ense
jará aumento de despesa. 

De modo que eu me louvo nas palavras da própria justificação do proje
to parJ. dar, em nome da Comissão de Finanças, parecer favorãv~l à propo
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres são favorâveís. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto, em turno único. (PaUsa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1980 
(N' 3.360/80, na Casa de origem) 

Transforma a Fundação Faculdade Católica de Medicina de Por
to Alegre em Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de 
Porto Alegre~ e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J'i' A Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre 

passa a denominar-se Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de 

Porto Alegre, dotada de personalidade jurídica de direito privado e vinculado 
ao Ministério da Educação e Cultura. 

§ I• A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Ale
gre, com sede e foro na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, reger-se-á por Estatuto aprovado na forma da legislação em vigor e regis
trado no Cartório competente. 

Art. 29 São fins da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas 
de Porto Alegre: a formação de profissionais de medicina, a realização de es
tudos e pesquisas e a divulgação científica e tecnológica, especialmente apli
cáveis, em bases nacionais, à cito-oncologia. 

Art. 39 O patrimônio da Fundação passa a ser constituído: 
I -pelos bens móveis e imóveis que atualmente estão em uso e posse da 

Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, e que foram 
doados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; 

II -pelos bens e direitos que vier a adquirir; 
IJI -por incorporações originârias de trabalhos realizados pela insti

tuição; 
IV -pelos saldos de exercícios financeiros anteriores. 
§ 111 Os bens e direitos da Fundação serão utilizados exclusivamente 

para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados os imóveis de 
sua propriedade sem prévia autorização do Presidente da República. 

§ 211 Extiguin"do-se a Fundação, alterando-se os seus objetivos ou dei
xando de ser utilizado o Hospital Geral da Irmandade da Santa Casa de Mi
sericórdia de Porto Alegre no ensino de clínicas da instituição, reverterão à 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre os bens Por Jta 
doados, sendo os demais bens incorporados ao património da União. 

Art. 4'i' Os recursos financeiros da Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porto Alegre serão provénic!ntes de: 

I - dotação consignada anualmente no orçamento da União; 
II - doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou con

cedidos pela União, Estados, Municípios e por quaisque:r·entidades públicas 
ou particulares; 

III- remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou parti
culares, mediante conv~nios ou contratos; 

IV - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados pela pres-
tação de serviços educacionais, com observância das normas legais em vigor; 

V - resultado de operação de crédito e juros baO.cârios; e 
VI _;_ receitas eventuais. 
Art. 5~ O Diretor da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas 

de Porto Alegre, livremente escolhido_ e nomeado em comissão pelo Presiden
te da República, dirigirá e coordenará todas as atividades da instituição e pre
sidirá seu Conselho Diretor. 

Parágrafo único. O Conselho Diretor e os demais órgãos colegiados da 
Faculdade terão sua constituição e atribuições definidas no Estatuto e Regi
mento. 

Art. 69 A Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto 
Alegre terá quadro de pessoal regido pela legislação trabalhista, a ser aprova
do, com o respectivo nível salarial, na forma do art. 19 da Lei n~? 6.182, de 11 
de dezembro de 1974. 

Parágrafo único. Serã incorporado ao quadro de pessoal da Fundação 
Faculdade Federal de Ciênci<~:s_ Médicas de Porto Alegre, com_ todos os direi
tos e vantagens, o pessoal docente, técnico e administrativo que atualmente 
presta serviços à Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

Art. 7• Fica assegurada à Fundação Faculdade Federal de Ciências 
Médicas de Porto Alegre a imunidade a que se refere a alínea e do inciso III 
do art. 19 da Constituição Federal. 

Art. 8'i' O Ministro de Estado da Educação e Cultura designarA Diretor 
pro tempore da Faculdade, com a incumbência de adotar as medidas cabíveis 
para reorganizar a inStituição e pi-aceder a-constituição de seus órgãos cole
giados. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art._ 10. Revogam-se o Decretowlei n9 781, de 22 de agosto de 1969, e 

demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, rios de tinta, toneladas de papel, milhões de 
horas de trabalho de médicos em laboratórios e hospitais, anos de sofrimento 
da imensa multidão dos infelizes que contraíram câncer, bronquites, doenças 
de toda ordem, ou foram vítimas de enfartes fulminantes, sem falar nas des
pesas astronômicas decorrentes do vício de fumar, nada disso conseguiu, ain
da, erradicar o crescente consumo dos cigarros na maioria dos países. 
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Observa-se, no entanto, a partir da campanha deflagrada pela Organi
zação Mundial de Saúde (OMS), em abril de 1980, tentando conscicntizar go
vernos, instituições e- pessoas com o slogan "Fumo ou Saúde: a escolha é 
sua", - uma saudável reação se traduz na legislação de cada país, em provi
dências de natureza preventiva e terapêutica, ou mesmo, ·através de medidas 
mais drásticas de ordem penal e fiscal, desde a proibição de fumar nos recin
tos fechados, até a aplicação de pesadas multas na defesa ambiental contra os 
efeitos da poluição pela fumaça dos cigarros. 

Introduzido na Europa no século XVI, o fumo se generalizou, sendo os 
seus efeitos, objeto de incessantes discussões. 

Mas, só recentemente é que dados científicos fidedignos demonstraram, 
sem qualquer contestação possível, os perigos e a gravidade das nocivas con
seqüências. do hábito de fumar. 

As relações entre o fumo e o câncer, assim como· a associação entre o 
vício de fumar e outras afecções respir~tórias, particularmente a bronquite 
crónica e o enfisema - cujas taxas de morbidade e mortalidade são superio
res à do câncer do pulmão- foram definitivamente confirmadas pela pesqui
sa científica nos laboratórios e nos hospitais. 

Em toda parte os sintomas patológicos são mais freqüentes e os níveis de 
função respiratória mais baixos entre os fuman-tes que entre os não-fumantes 
ou ex-fumantes. 

E verdade que os sintomas respiratórios e óS níveis da função pulmonar 
também estão influenciados por outros fatores, tais -cOmo a PoluiçãO do ar e 
os riscos profissionais, mas a importância do consumo de cigarros é funda
mental. A importância relativa do cigarro como fator etiológico de afecções 
respiratórias é de 6 para I, enquanto a da contaminação do ar é de l ,5% (um e 
meio por cento para l. 

A este respeito as observações e estudos de W.W. Holland, Professor de 
Epidemiologia Clínica e- Medicina Social e da Assistente de Pesquisa Helen 
Matthews- ambos da Escola de Medicina do Hospital St. Thomas, Londres 
- são iri'efutáVeis. 

··os efeitos nocivos do fumo foram observados desde antes do nascimen
to; assim é que as mulheres grãvídas, se fumam, estão sujeitas a excitações 
uterinas que podem ocasionar o parto prematuro. ~ sabido que as crianças 
prematuras nascem com menos peso que as crianças chegadas a termo. Além 
disso, têm menos resistência às infecções. A Associação do uso do fumo pelos 
pais e a freqüência de infecções na criança, ColifiilUa durante a lactância. 

Menos conhecidos são os perigos da exposição passiva- à fumaça do ci
garro. No primeiro-ano de vida, os filhos de fumantes sofrem duas vezes mais 
de bronquites e pneumonias qtie oS de não-fumantes. Quando só um dos pais 
fuma, a incidência dessas doenças assume um valor intermediário entre os 
dois extremos citados. . 

As crianças que sofrem de bronquite e pneumonia no primeiro ano de 
vida estão mais expoStas que as outras, a ter novos ataques de infecções respi
ratórias nos anos seguintes. 

E possível que essa associação entre o consumo de fumo por parte dos 
pais e as infecções respiratórias das crianças, não se deva unicamente à ina
lação passiva da fumaça; há, com efeito, uma relação positiva entre a fre
qUência da tosse e a expectoração nos pais e a morbidade respiratória das 
crianças, os pais que por serem fumantes, tossem e expectoram com maior 
freqUência, represei:ttarh um -riSco maior para os seus filhos." 

.. Não é comum - escreVeram os Professores W.W. Holland e Helen 
Matthews, do Hospital St. Thomas, de Londres - que os meninos fumem 
nas escolas primárias, mas está aumentando a percentagem dos que se 
afeiçoam ao fumo, ao começar seus estudos secundários. Fumar um único ci
garro por dia, pode ser considerado um risco desdenhável, mas os meninos 
que o fazem, são os qtie têm maiores possibilidades de converter-se em fu
mantes inveterados. Segundo o Real Colégio de Médicos de Londres, cerca 
de 80% dos meninos que funlam com regularidade, continuam a fazê-lo na 
adolescência e na idade adulta, e quanto mais cedo adquire, uma pessoa, o 
vício de fumar, tanto maior é_ o enCurtamento previsível de sua vida. Os meni
nos que fumam, padecem mais de tosse e de afecções tOrãxicas do que os que 
não fumam, têm menor capacidade de aprendizagem e um rendimento infe
rior na prática de esportes, e estão mais expostos a incidir em coinportamen
tos anti-sociais." 

Ocorre, ainda, conforme jã foi universalmente observado, que o vício do 
cigarro é a porta aberta para outros vícios, quiçá piores - o alcoolismo, as 
drogas e os tóxicos. 

Os meninos que fumam assimilam mais cedo as formas de comporta
mento dos adultos. A publicidade, através da televisão - a propaganda 
subliminar e outras insidiosas formas de disseminação dos maus hábitos, -
propagam a falsa idéia "é um ato natural" e que até dá "prestígio" aos fu
mantes. 

Quem não conhece a legião dos jovens, principalmente nos ambientes so
fisticadOs da: charriada .. Society'', tão vulneráveis aos traçoeiros apelos do 
'"status", a pseudo-elegância, da notoriedade, do consumismo exacerbado, 
que se confunde, às vezes, com as atitudes mais vulgares de exibicionismo e 
ostentação? 

Ê imensa a legião dos que fumam sob a compulsão neurótica dos com
plexos de inferioridade, ou por imitação. 

Em 1975/1976- afirmavam aqueles citados professores- o Governo 
Inglês gastou aproximadamente um milhão de libras esterlinas na propagan
da contra o fumo. 

Em contrapartida, a indústria fumagefra destinou oitenta milhões à pro
moção da venda de seus produtos. 

Os programas preventivos deveriam não só dar relevos aos perigos do fu
mo, como ta-mbém, propagar urna imagem mais positiva das vantagens da 
saúde. Uma sociedade mais consciente da importância da saúde, poderia 
criar um clima hostil ao fumo, no qual o fumante parecesse um indivíduo ex
travagante. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Com estas ligeiras considerações, dirijo-ine, eSpecialmente, à sensibilida

de dos pais, com a finalidade de motivá-los contra o mau hábito dos cigarros. 
Este meu esfÕrço, atnlVês dOs pronunciamentos que venho formulando con
tra o vício do fumo, tem hoje o- significado de J.!ma mensagem dirigida aos 
pais que têm a infelicidade de fumar: - protejam os seus filhos; pensem nas 
indefesas crianças, poiqUe, ao acender um cigarro aparentémente inofensivo, 
estão, na verdade, praticando uma agressão involuntária contra o ambiente 
sagrado do lar ou da escola, poluindo-o com a fumaça das baforadas. 

Mas o que é pior, estão cometendo uma agressão contra a integridade 
biopsíquica dos seus filhos, tornando-os mais vulneráveis aos nefastos efeitos 
do flagelo. 
- Sr. Presidente: 

Depois deste pronunciamento em que tentei contribuir, no limite das mi
nhas possibilidades, para assegurai- a proteção que as crianças merecem, 
como a prioridade fundamental daNação, retorno, agora, às minhas preocu
paçoes no concernente à saúde, ao bem dos adultos, possivelmente mais vul
neráveis do que as crianças em virtude das agressões que têm sofrido no de
correr da luta da vida e de outros maus hábitos adquiridos. 

Desejo, especialmente, referir-me aos insignes 46 Senadores que não fu
mam ou que deixaram de fumar acrescentando no que me diz respeito que 
sou mais um combatente nesta grande batalha que juntos travamos contra a 
poluição ambiental, visando tão· somente defender a saúde de todos. Que os 
vinte eminentes colegas não levem a mal a minha insistência, nem se irtiteni 
em proclamar como diria Nelson Rodrigues- o óbvio ululante- que é, in
contestavelmente, o primado da saúde, as suas incontestáveis vantagens, o 
bem-estar geral de todos nós. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gastão M üller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez venho a esta tribuna para me solida
rizar com uma classe, desta vez, com a Magistratura de Mato Grosso, atual
mente vilipendiada pelo Governo do Estado, aliás .. useiro e vezeiro" em abrir 
novas frentes de oposição, pois, estamos sabendo que além de estar em maus 
lençóis junto aos Magistrados Mato-Grossenses, também, está em litígio com 
a classe dos engenheiros arquitetos. 

Transcrevemos, Sr.1 Presidente, Srs. Senadores, a .. Nota de Esclareci
mento" da Associação Mato-Grossense de Magistrados, paralelamente ao 
artigo de autoria do -Desembargador José Vidal que melhor do que eu, com 
habilidade, com grande capacidade de exposição afirma, com propriedade, 
como está a situação da Magistratura Mato-Grossense nestes dias. 

"NOTA DE ESCLARECIMENTO" 

A Associação Mato-Grossense de Magistrados, reunida em Assembléia 
Geral extraordinária, realizada nesta data, considerando os últimos aconteci· 
mentes, que vêm preocupando a classe judicamente do Estado, vem a público 
tecer os seguintes e absolutamente necessários esclarecimentos: 

1. No dia 14-11-80, a AMAM, através do seu Presidente, endereçou ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso o telex a se
guir transcrito: 

"Exmo. Sr. 
Dr. Frederico Carlos Soares de Campos 
DD. Governã.dor do Estado de Mato Grosso 
Associação Magistrados Mato-Grossense, interpretando pen

samento da classe manifesta profundo descontentamento ausência 
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sensibilidade executivo estadual solução graves problemas estrutu
rais Poder Judiciãrro" imPossibilitando consecução superiores objeti
vos. Desembargador Odiles Freitas Souza, Presidente da AMAM'' 

2. Em data de ontem, 19-11-80, por delegação do plenário, a Diretoria da 
AMAM procurou manter conta to pessoal com Sua Excelência o Digníssimo 
Governador, visando a-estabelecer diálogo, em alto nível, para obeter-se o 
equacionamento'dos problemas estruturais do Poder Judiciaria. No entanto, 
o ilustre Governante recusou-se terminantemente a fCcCber em audiência a 
Diretoria desta entidade, informando o digno Secretário - Chefe da Casa 
Civil estar o mandatário estadual .. profundamente magoado" pelo fato de 
haver recebido o telex ora transcrito. 

3. Nestas condições, a AMAM, por deliberação do plenário, desta data, 
resolve publicar, sob sua responsabilidade, artigo da lavra do eminente juris
ta, atual Desembargaqor José Vida!, que enfoca as deficiências do sistema ju
diciário Mato-Grossense. 

O PODER JUDICIÁRIO 
A MAGISTRATURA MATO-GROSSEN-SE 

Des. José Vida/ 
(Com a aprovação da maioria dos magistrados à Assembléia Extraordi

nãria, realizada em 19-11-80, pela AMAM.) 

O Judiciário constituCionalmente é um dos Poderes do Estado. doutrina
riamente, há juristas, corno Hauriou e Duguit, que só vêem no executivo eLe
gislativo os órgãos da Sobei(lnia-. O Judiciário seria, apenas, parte da Admi
nistração. Na prática, em face da prepotência e falta de visão de alguns che
fes de governo, com a cooperação de certos setores do próprio Judiciário, não 
passa ele de mero joguete de interesses subalternos do_ Executivo. 

Sem verbas para o razoável funcionamento da parte material: fóruns, ca
sas para os juízes, cadeia pública; remuneração miserável de seus membros, 
achatada por galopante inflação, que reduz a garantia de irredutibilidade de 
vencimentos a uma grande piada de mau gosto e afastará de seus quadros os 
melhores elementos, os mais bem formados, os mais independentes, os mais 
honestos; torna o Judiciário um pedinte que deve sempre de ·~chapéu na 
mão", humildemente, dirigir-se ao "todo poderoso" chefe do Executivo e 
mendigar-lhe um "aumentozinho", .. só para poder comprar o feijãozinho e 
uns pedaços de carne de terceira categoria", isso se não pesar no orçamento 
estadual, já tão minguado pelas mordomias, pelas viagens desnecessárias, pe
los apadrinhamentos políticos, pela queima imoderada da gasolina nos carros 
pretos e quejandos... __ 

A esse pedido, em face da harmonia 'esculpida na Constituição da Re
pública, que deve reinar entre oS Poderes, o "Chefão" condiciona o atendi~ 
menta, contanto que os membros do Poder Judiciário votem a divisão· do 
Cartório desta ou daquela Comarca, pois, preteD.Oe levar para determinado 
membro de seu clã mais alguns milhões de cruzeiros mensais; os desembarga
dores devem chacelar atos de perseguição a himildes servidores, enfim, são 
apenas dois ... ; instalem as comarcas criadas, ainda que não haja fóruns mobi
liados, casas para o juiz, cadeia pública, funcionários das escrivanias oficiali
zadas e juízes para jurisdicioná-las; afinal, o Goveno necessita vê-las instala
das para agradar aos políticos municpais e-vangloriar-se de, na sua gestão, te
rem sido instaladas cinco, dez ou mais comarcas, pouco se importante como 
e se funcionarão ... 

Diante disso, como deve agir o Judiciário? Respondo com altivez, com 
integridade, com a cultura e com o estudo. Nossas decisões não precisam ser 
demonstrações de erudição, mas devem ser sábias, justas, produtos de suado 
estudo e profunda 111-editação. A Justiça é para todos, sem distinção de cor, 
religião, situação financeira, polftica ou poder. Se o ato governamental trilhar 
a legalidade, nosso julgamento ser-lhe-ã favorável; se, ao invés, atropelar o 
direifo do humilde -porque do poderoso jamais o fará - nossa reprovaçãO 
serâ restaurá-lo, não temendo o mau-humor de eventuais ocupantes do go
verno; não freqUentando palâcios, a não ser para exigir melhor tratamento 
para os interesses da Justiça. 

As comarcas não podem ser instaladas, se não consultarem os interesses 
do Judiciário, que são os do Povo, não os do Executivo, exclusivamente} pro
mocionais; Explico. Não se instalam comarcas se não hã fórum, casas para 
juízes, cadeia pública e juiz. Como nãO há juízes suficientes não se po_flerá tão 
cedo instalar comarcas em Mato Grosso. · 

A instalação de comarcas, sem juízes para preenchê-las, trarâ enormes 
prejuízos para as comunidades da comarca desmembrada e da remanescente, 
por exemplo: instalando-se a Comarca de Várzea Gra:nde, desmembrada de 
Cuiabá, os processos que têm andamento moroso ou não, na Capital, serão 
remetidos para aquela cidade; não havendo juiz,-os daqui ou o de Poconé irão 
de quando em vez dar andamento àquelas ações. Não atenderão bem aos pro
cessos de Várzea Grande e tampouCo os de Cuiabá ou os de Poconé. 

Instale-se a Comarca de Chapada dos Guimaiães - as grandes causas 
são quase todas desse Município- a sUbstituição deverá ser feita pelo juiz de 
Barra do Bugres ou de Rosário Oeste (esta Comarca não tem juiz). Justiça 
mal distribuída em Barra do Bugres, Rosário Oeste e Chapada dos Guima
rães. 

Por que não temos juízes suficientes às nossas necessidades~ Abriu·se, 
no inicio deste ano, a inscrição para o concurso. Apresentaram-se menos de 
vinte candidatos. Prorrogou-se o prazo, estão inscritos apenas cinqUenta. Po
derão lograr êxito cinco, no máximo. Isso é o normal, em qualquer concurso 
sério. Qual a causa de tão pouco número de candidatos à Magistratura? A fal
ta de atrativos.. O ide.r)lismo é lindo, mas as necessidades mínimas de sobrevi
vência falam mais alto. Lembro-me perfeitamente de que em 1949, no Curso 
de Filosofia, dos Salesianos do Colégio São Joaquim, de Lorena, São Paulo, 
verti do Grego para o Português a seguinte frase: '~A necessidade é a suprema 
lei". Verdade, que dispensa comprovação. 

Qual o advogado bem sucedido, capaz, que se sujeitará a perceber venci
mento inferior ao do Delegado de Polícia, aos das Secretárias do Executivo, 
idêntico ao PromotOr de Justiça e ao dó Procurador do Estado? 

A ter que enfrentar um concurso sério, enfrenta-se o do Ministério Públi
co ou o Procurador do Estado. Por isso essas e outras instituições têm muitos 
bons valores que poderiam estar na Magistratura. Os Drs. Clóvis de Mello e 
Mário Ferreira Mendes foram aprovados em concurso para a Magistratura 
mato-grossense, não aceitararp a investidura e, hoje, dignificam a Justiça Fe
deral, estando o meu prezado amigo e colega dos bancos do Liceu São 
Gonçalo, Dr. Clóvis de Mello, elevando bem alto a honradez, a cultura e o 
espírito de trabalho do cuiabano em teri-as de Pi_ratininga, em São Paulo. Os 
Drs. Lourival Pinto de SOuza e Alexandre Tavoloni Júnior, Procurador da 
Justiça e Procurador do Estado respectivamente, foram aprovados em pri
meiro lugar em concurso para o cargo de Juiz de Direito do Estado. Ambos 
não assumiram os cargos; estão na Capital, emprestando o brilho de suas inM 
teligências também ao Magistério superior, na Universidade Federal do 
Mato Grosso. Agiram certo. Morar no interior, sem mínimas condições de 
conforto, ganhar um mísero vencimento, s~m possibilidades de exercer outra 
atividade (o Magistrado só pode exercer um cargo no Magistério sup~rior), 
sujeito à toda sorte de pressões dos inescrupolosos ... , só para loucos ... talvez 
por isso hã alguns na Magistratura ... 

O Dr. Tomiozzo, aprovado em concurso aqui e Mato Grosso do Sul, 
preferiu o Judiciário do novo Estado, obviamente! 

O Promotor, além de ter vencimentos idênticos aos do juiz, além de fun
cionar em, apenas, 60% dos processos que tocam aos Magistrados, pode exer
cer o Magistério do ]9 e 29s grau, amelhando mais alguma coisa para comple
tar o orçamento familiar. Igualitãria é a posição do Procurador do Estado, 
podendo também advogar. 

Política salarial desse jaez, implantada há 2 lustros, só na mente obtusa 
de homens sem visão ... Diante de todo esse quadro, tem ainda, o Magistrado, 
como a espada de Dâmocles sobre a cabeça ou guilhotina por sobre o pescoço 
a famosa Lei Orgânica da Magistratura Nacional que poderâ ser acionada 
prontamente, bastando um usimples cochilo" ou um "simples cochicho". 

Daí por que os bons candidatos procuram outros caminhos mais am· 
pios, abandonando o augusto do idealismo, atiçados pela suprema lei que ê a 
necessidade. 

Conseqüência- poucos juizes, alguns, verdadeiros heróis, mourejam do 
dealbar da madrugada às caladas da noite e não dão conta do encargo ... ; os 
processos são excessivos e vão acumulando-se, diuturnamente, à moda dos 
coquetéis dos Executivos e suas dispendiosas e, sem sentido, inaugurações ... 

Todos reclamam e com razão- "Justiça morosa não é Justiça, mas re
quintada Injustiça", já dissera o sempre atual Ruy Barbosa. 

Posso asseverar que o Juiz, com mais de quinhentos processos, não tem 
condição de cumprir, a contC::rito, o seu trabalho; é humanamente impossível 
distribuir a prestação jurisdicional. O descrédito na Justiça é corolário lógico. 
Eis a razão da desesperança popular - prefere-se o mau acordo à boa de~ 
manda. · 

Hã remédio? Evidente que sim, basta querer; o mais grave ê que não que
rem ... (posteriormente falaremos sobre as soluções). 
Nota: ~ bom que se diga - com aumentos substanciais ou sem eles, vamos 
continuar a nossa divina, mas espinhosa, míssão de julgar e o quantum per
centual deles, em nada influirá nas decisõ~ - serão vencedores aqueles que 
tiverem melhor direito, seja o Estado,- seja o particular. Pensar diferente, 
como pensam alguns, ê confirmar a verdade do provérbio: "o mau julgador 
por si- se julga;-,~- ---- -
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, prosseguindo, desejo fazer constar, tam
bêm, dos Anais desta Casa. Nota Oficial dos nobres Srs. Vereadores à Câma
ra Municipal de Cuiabâ, solidários com o Poder Judiciário Mato-grossense. 
Assinaram a referida Nota todos os Srs. Vereadores dos Partidos de Opo
sição, ou seja: PP, PMDB e PDT. 

Segue o documento: 

"Os Vereadores infra-assinados, com assento à Câmara Muni
cipal de Cui3.bá, componentes da Bancada do Partido Popular, do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro e do Partido Demo
crata Trabalhista, integrantes da Oposição, representantes legítimos 
do povo cuiabano, eleitos pelo voto livre e democrãtico, vêm, de 
público hipotecar a mais irrestiita Solidariedade aos honrados e dig
nos Magistrados Mato-grossenses no instante em que o Poder Judi
ciário procura, pelos meios mais eficazes;- evitar a sua marginali
zação pelo Poder Executivo, reivindicando condições mais humanas 
e materiais para a difícil e nobre missão de ministrar a Justiça em 
nosso Estado. 

O Executivo Estadual pretende ingerir no Judiciário como faz 
com o Legislativo, graças a subserviência da maioria que o sustenta 
a troca de favores, não dando as mínimas condições para que o Ma
gistrado possa exercer a nobilitante função em favor da sociedade. 

Representando o pensamento do povo cuiabano a Oposição 
que milita no Parlamento Municipal comunga com os mesmos sen
timentos c -ideais dos Srs: Magistrados e parabeniza com a digna 
classe pela coragem com que defende não só os elementares princí
pios constitucionais de independência e hafmonia mas, também, 
para impor a ordem e moral e a dignidade". 

Cuiabá, 25 de novembro de 1980. -Amadeu Melo, Líder do 
PP- Moisés Martins, PP- Aldizio Cruz , Líder PMDB- Getúlio 
de Paula, Líder PDT - Miguel Leoncio - PMDB. 

Era o qtie tinha a dizer. (Muito benit) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUll:RCIA (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tramitação, no Supremo Tribunal Federal, 
de recurso visando à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 39 e 49 
do Decreto-lei n9 938, de 13 de outubro de 1969, vem mobilizando os profes
sores e alunos dos cursos de graduação em Fisioterapia e Terapia Ocupacio
nal, da Pontificia Universidade Católica de Campinas, ameaçados no exercí
cio da função docente e no futuro reconhecimento da especialidade profissio
nal. 

Dizem aqueles dois dispositivos da lei: 

"Art. 39 f: atividade privativa do Fisioterapeuta executar mé-
todos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desen
volver e conservar a capacidade física do paciente. 

Art. 49 ~ atividade privativa do Terapeuta Ocupacional exe
cutar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, com a finali
dade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do 
paciente." 

Trata·se de cursos instalados há um decênio, tendo, conseqUentemente, 
capacitado dezenas de pessoas ao exercício das duas profissões, das mais soli
citadas no campo terapêutico, havendo, assim, insuficiência de formados, 
para atendimento a milhares de pacientes no País, em estabelecimentos fisio
terápicos apropriados. 

São o Fisioterapeuta e o Terapeuta Ocupacional profissionais de nível 
superior, diplomados por escolas c cursos reconhecidos, com auto-suficiência 
funcional e atividade auto·cxecutável, prescindindo da participação do médi
co, independentemente de sua especialidade. 

Assim, tais profissionais avaliam, programam, tratam c se responsabili· 
zam pelo processo de terapia, ouvido, sempre que necessário, o médico nas 
avaliações, reavaliações e estabelecimento de condições de alta do cliente. 

Alêm disso, é propósito do Governo, nas dirctrizes setoriais do Minis
tério da Saúde, "estimular a formação de profissionais paramédicos e afins, 
mediante a criação de incentivos atraentes, a segurança de pleno emprego, re
muneração condigna e impedimento aos desvios da função". 

Assim, a supressão da privaticidade para o exercício dessas profissões 
descaracterizará ambas as classes, dando condições a profissionais, sem for
mação específica, nas respectivas ãreas, â prática da Fisioterapia e da Terapia 
Ocupacional, com risco de vida para os pacientes. 

Em ofício encaminhado ao Presidente da República, dizem os represen
tantes dos corpos docente e discente das duas especialidades na Pontitlcia 
Universidade Católica de Campinas: 

"Os desvios de função estarão criados, pois qualquer profissio
nal poderá exercer nossas atividades específicas e agravar-se-ão, ain
da mais, os problemas de educação, segurança no emprego c remu
neração condigna, Pelos quais estamos em luta contínua." 

Em outra exposição, sustentam que Fisioterapia e Medicina são campos 
científicos e clínicos diversos, sendo a primeira a forma de tratamento mais 
antiga, com sensível progresso técnico, a partir de fins do século passado. 
Contrasta com a terapêutica puramente passiva, como a quimioterapia, pois 
tambêm se baseia, além da fisiologia, na cinesiologia e na psicologia, apelan· 
do para a hidroterapia, a eletroterapia, a mecanoterapia, a termoterapia, a fo
toterapia, a massoterapía e a manipulação terapêutica, aproveitando as tcn· 
ciências de restauração próprias do organismo, como os mecanismos de rege
neração e compensação, constituindo-se numa terapêutica por estímulos ou 
reguladora, evidenciado, aqui, o aspecto biológico das duas especialidades. 

A certo trecho, diz a exposição: 

uA Fisioterapia não pretende somente a cura orgâ~ica. Preten
de a cura ou readaptação do todo. Não pode c não deve se isolar, 
mas trabalha em estreita colaboração com todas as especialidades, 
que atuam no campo da recuperação e da readaptação." 

Essa realidade, como arte e ciência, não se alcança somente nos bancos 
universitários, mas se fundamenta na prâtica e pesquisa contínuas, 
estabelecendo-se uma relação característica com o paciente, com níveis de co
municação verbal e motivacional que não caracteriza a prâtica médica. 

Assim, a Fisioterapia não ê especialidade médica, mas arte e ciência tera
pêutica, a partir da Biologia, das Ciências _Naturais, Humanas e Sociais, não 
se pendendo restringir seu uso ao tratamento das doenças, mas à educação e 
reeduca"ção do movimento, postura e comportamento humanos. 

Diante dessa exposição, Senhor Presidente, que deve ter chegado ao co
nhecimento da mais Alta Corte de Justiçâ do País, não acreditamos numa de
cisão judicial que elimine, praticamente, as duas profissões, tirando-lhes a 
privaticidade que a lei lhes assCgurou, como campo dC especialização- profis
sional. 

Estamos solidários com os fisioterapeutas ocupacionais, agora lutando 
contra uma prevenção incompreensível da Sociedade Brasileira de Medicina 
Ffsica e Reabilitação. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador J utahy Magalhães. 

O SR; JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o Presidente João Figueiredo anun
cia, depois de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a 
liberação de trinta e três bilhões de dólares, em um decênio, para :- execução 
do Grande Projeto Carajâs, depois de aprovado um aspecto setorial, relativo 
ao minério de ferro, impõe-se assinalar que o plano prevê, paralelamente à 
exploração mineira, a criação de uma infra-estrutura agropecuária, capaz de 
reter ali o elemento humano, atraído para o Sul do País, comó decorrência do 
desemprego e do subemprego. 

As primeiras críticas formuladas na imprensa, a respeito do projeto, são 
no sentido de que "há uma perturbadora identificação de não· 
detalhamento", como acentuava o Jornalista Frota Neto, na edição do Cor
reto Braziliense de 20 do corrente, à página 7, acentuando: 

"As negociações preliminares realizadas no exterior só agora 
recebem o beneplácito presidencial. O Governo sabe o que joga con· 
tra o tempo. Dai o clima de preocupação disfarçada que se detecta 
em Brasília." 

Ora, Sr. Presidente, ninguêm ignora que a exploração do imenso potcn· 
cial mineiro de Carajás, em terras do Parã e do Maranhão, exigirá maturação 
a longo prazo, com os primeiros resultados apreciâveis no fim do dec!nio, 
pois, inclusive, vai depender da hidrelêtrica de Tucuruí, obra impossível de 
realizar·se a médio prazo. 

Entretanto, a exploração dos recursos vegetais da área, incentivando-se 
o florestamento, o reflorestamento, a silvicultura, e paralelamente, impulsio
nando a piscicultura, além da agricultura e pecuâria tradicionais, numa ~ 
gião que sequer conheceu o arado, passando da enxada ao trator, é viâvel a 
curto prazo, podendo o plantio de cereais, de cultivo ânuo, produzir frutos 
imediatos, a médio prazo o cultivo da cana para a produção de álcool e o de· 
senvolvimento da fruticultura e da oleocultura, numa das regiões mais propí
cias a tais desempenhos. 
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Mas, antes de tudo, Senhor Presidente, é preciso solucionar o problema 
da terra, numa regiãõ famosa pela atuação dos grileiros, onde há pendência 
até entre o INCRA e o IDAGO, um instituto federal e outro estadual, para a 
posse de grande parte das terras do antigo Município de Piacá, hoje Goiatins, 
delongando-se o feito hâ quase dez anos na Justiça Federal, em Goiânia, en· 
quanto os posseiros cultivam, sem garantia nenhuma de propriedade, aquelas 
glebas. 

Antes de 1930, quando se permitia o usucapião de terras públicas, havia 
muito maior proteção aos posseiros do que existe, atualmente, com o Estatu
to da Terra, não porque a legislação seja inaplicâvel, mas porque falham os 
instrumentos necessários à sua aplicação, ilhados nos paredões burocráticos 
de Brasília e nos departamentos de computação do Rio de Janeiro. 

Uma coisa é o direito de propriedade, assegurado pela Constituição Fe
deral e disciplinado não apenas pelo Código Civil, mas em abundante legis
lação esparsa; outra coisa é o abuso da propriedade, como se fosse um direito 
absoluto e não conhecêssemos o instituto da desapropriação por utilidade so
cial ou para efeito de reforma agrária. 

Fala-se muito em latifúndio, que representa o desuso ou o pior da pro· 
priedade privada; mas as extensões de terras, as áreas fundiárias imensas, do 
domínio da União ou dos Estados, não recebem a destinação própria, que é a 
produção agropecuária, quando o Brasil precisa transformar-se, urgentemen
te, no produtor de todos os alimentos que consome, com excedentes exportá
veis, que atendam à fome do mundo e melhorem o desempenho do nosso ba
lanço de pagamentos. 

Sabemos que uma coisa é a posse lícita da terra, tornando-a produtiva, 
outra diferente a exibição de uma titularidade improdutiva, com os proprie
tários, inábeis ou indiferentes para as tarefas agropecuárias, vivem, apenas, 
jogando na loteria fundiária. 

Para sanar esse meu uso ou desuso, é que existe, constitucionalmente as
s.egurado, o instituto da desapropriação, pois não se compreende mais a pro
priedade, como em Roma ou na Idade Média, como o direito de usar, fruir e 
abusar, mas ela só se justifica pelo seu bom uso social, pelo atendimento à sua 
finalidade produtiva. 

Precisamos tratar mais seriamente o assunto, não apenas providencian
do nos instrumentos legislativos próprios, mas procurando aplicar a legis
lação existente, para acabar de uma vez com toda a ação dos grileiros, que se 
apoderam, pela força, das glebas tornadas produtivas por humildes famflias 
campesinas, fazendo, pelo menos, uma agricultura de sustentação, já que não 
têm assistência fécnii::a, creditícia ·ou cooperativa para Iricentivar-lhe a produ
tividade. 

É absolutamente necessário que se movam os poderes deste País, não 
apenas o desarmado Legislativo, mas o Judiciário, por meio de uma exegese 
que proteja os fracos e o Executivo, pela aplicação das sanções-de que dispõe, 
para defender o direito dos posseiros, em todo o País, principalmente nas re
giões pioneiras, como as que serão beneficiárias do Projeto Carajás, o sul do 
Pará, do Maranhão e do eiaui e o norte de Goiás. 

O § 22 do art. 153 da Constituição, onde se enumeram os direitos e ga
rantias individuais, declara, textualmente: 

"É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desa
propriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse so
cial, mediante prévia e justa indenizaÇão em dinheiro, ressalvado o 
disposto no art. 161, facultando-se ao expropriado aceitar o paga
mento em título da dívida pública, com cláusula de exata correção, 
monetária. Em caso de perigo público iminente, as autoridades 
competentes poderão usar da propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior.'' 

Como se vê, a Constituição reconhece o direitO -de propriedade, mas im
põe condições ao seu us(),- ou seja, o·ateridimento à _utjlidade pública ou ao in
teresse social. 

O art. 161 da Lei Maior diz, textualmente: 

uArt. 161. A União poderá promover a desapropriação da 
propriedade territorial, mediante pagamento de _justa e prévia inde
nização, fixada segundo os critérios que a lei estabelecer, em títulos 
especiais da dívida pública, com cláusula de exata correção mone
tária, resgatáveis no prazo de vinte anos, em parcelas anuais sucessi
vas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, como meio de 
pagamento até cinqUenta por cento do imposto territorial e como 
pagamento de terras públicas. 

§ 19 A lei disporã sobre o volume anual ou periódico das emis
sões dos títulos, suas características, taxa dos juros, prazo e con
dições de resgate. 

§ 29 A desapropriação de que trata este artigo é da competên
cia exclusiva da União e limitar-se-â às ârea_s incluídas n_as zonas 

prioritárias, flXadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo 
sobre propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie o aci
ma disposto, conforme for estabelecido em lei. 

§ 39 A indenização em títulos somente serâ feita quando se 
tratar de latifúndios, comO tal conceituados em lei, excetuadas as 
benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro. 

§ 4• O Presidente da República poderá delegar as atribuições 
para a desapropriação de imóveis rurais por interesse social, sendo
lhe privativa a declaração de zonas prioritárias. 

§59 Os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, es
taduais e municipais que incidam sobre a transferência da proprie
dade sujeito à desapropriação na forma deste artigo." 

Aqui se esgota o texto constitucional referente à matéria, apresentando 
uma latitude de verdadeira lei ordinâria, tal a clara intenção do legislador 
constituinte de proteger, ao máximo, o instituto da propriedade privada. 

Uma coisa é certa: a lei garante a propriedade produtiva, assim, deve 
preservar a posse dos que produzem; defendendo o direito à propriedade, 
precisam as autoridades evitar a sua invasão, quando haja posseiros? antes de 
assegurar os seus direitos, por via de desapropriação ou de doação, tratando
se de bens dominiais. 

Qualquer um sabe distinguir posseiro de invasor; o primeiro ocupa, de 
boa fé, terras agricultáveis abandonadas; o segundo turba a posse e invade a 
propriedade alheia. 

Também é muito fácil a distinção entre o proprietário da terra, que exibe 
títulos de propriedade, ou o posseiro, que mostra as benfeitorias úteis e neces
sárias na gleba ocupada, e a figura abominâvel do grileiro que, munido de 
títulos falsos, ou mesmo· sem exibí-los, pura e simplesmente invade aproprie
dade alheia e turba violenta a posse dos que a cultivam de boa fé. 

No Nordeste, principalmente na Bahia, temos tido graves problemas de 
terra, com manifestações de violência. E como ninguém ignora, mais do que 
administrativo, o problema nordestino é de ordem política e social, a exigir 
do Governo, a alocação de recursos suficientes para a desapropriação dos la-
tifúndios. -- - --- -- -

Decerto necessita-se, no campo administrativo, de uma reformulação le
gal da politica fundiâria no País. 

Agora mesmo, quando se constitui o Grupo Executivo das Terras do 
Araguaia e do Tocantins, essa velha questão fuildiâria aflora, exigindo-se, do 
novo órgão, uma atuação mais destacada em relação aos proprietários de gle
bas realmente produtivas. 

Se, de um lado, a justiça federal reta.i:-da questões sucitadas entre o IN
CRA e os institutos de reforma agrária dos Estados, por outro merece louvo
res a ação daquele Instituto, no assentamento de lavradores, certo que já en
tregou, através dos projetes de colonização, títulos de propriedade a 47.736 
famflias, por via dos projetes oficiais, totalizando essa destinação mais de 
noVe milhões de hectares. Também o INCRA concedeu 232.566 tÍtulos de 
propriedade; cOrrespOndente a 13 milhõCS 790 riiil C 266 hectaieS, desapro-
priadOS, Põr interesse- sOcial. -

Mas é preciso distinguir, na intrincada questão fundiâria, entre a terra 
usada para o trabalho e a produção e aquela obtida, até ilegalmente, para a 
especulação. 

Queremos, nesta oportunidade, lembrar o projeto que apresentamos nes
ta casa, e que recebeu o n9 32/80, dispondo sobre a preferência a posseiros na 
alienação de terras da União. 

Enquanto o caput do artigo primeiro assegura tal preferência aos que ex
ploram e ocupam as terras dominiais, seu parágrafo único assinala que ela 
pode ser obtida mediante permuta p-Or-área idêntica em superfície e valor, in
denizadas as benfeitoriaS. produzidas pelo posseiro da terra, devendo a nova 
lei ser regulamentada no prazo de noventa dias, contados da sua aprovação. 

Trata-se, como se vê, de uma medida isolada e simples, sem referência di
reta à legislação existenfe, muito menos derrogatória do Estatuto da Terra. 

Ao propô-la, J.centuamos, na justificação, que "o horriem é produto da 
terra e da terra ele sobrevive", cumprindo seja assistido rta exploração doso
lo, pelo amparo· governamental, quando a Carta Magna dispõe, em seu art. 
171, que .. a lei federal disporá sobre as condições de legitimação da posse e de 
preferência para a aquisição, até cem hectares, de terras públicas por aqueles 
que _as tornarem produtivas_ com o seu trabalho e da sua família". 

Quartto -ao pãrágrafo único desse artigo, apenas estabelece a competên
cia do Senado para aprovar previamente a alienaÇão ou concessão de terras 
públicas com área superior a três mil hectares. 

Disso resulta que, entre cem e 2.999 hectares, a legislação ordinária pode 
conferir aci Governo aUtorizaÇão no sentido de alienar terras tornadas produ
tivas pelo trabalho do lavrador que nela t~ab~lha. 
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O nosso intuito, cOm -esSe -projeto, é o de garantir aos poSseiros de terras 
pertencentes ao patrímônio -da União o direito de preferência em- sUa aqui
sição, além da indenização de benfeitorias por eles produzidaS em áreas alie
nadas a terceiros. 

Diante de pesquisas que nos foram d3das a conhecer, feitas pelo serviço 
de processamento de dados do Distrito Federal, revelando a existência de 
áreas enormes do domínio da União, sem exploração por ela nem pelo IN
CRA, possível, evidentemente, a existência de posseiros dentro dos seus limi
tes, é que fomos levados à convicção de que a lei federal precisa d-inamizar a 
distribuição dessas glebas, alienando-as preferentemente aos posseiros. 

O Executivo, dentro de noventa dias, poderia, perfeitamente, regulamen
tar a matéria, para que o pretendido esforço no sentido de levar a Agricultura 
a salvar-nos do desastre econômico e financeíro encontre um instrumento le
gal propiciatório de um dos- ohjetívos da refOrma agiária: entregar a: terra a 
quem produz. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Conceâo a palavra ao nobre Se
nador Amarai Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS- SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: A intermediação do setor imobiliário constitui um 
dos mais fortes setores da economia do País, principalmente nos grandes cen
tros urbanos, como é o caso, por exemplo, da Capital do Estado de São Pau~ 
lo, aliãs, foi criado o primeiro Sindicato representativo da categoria econômi~ 
ca de Corretores de Imóveis. 

Com a urbanização vertigiriosa, a partir do térmiiíO diill Guerra Mun
dial, São Paulo passou a contar com uma pujante classe de Corretores de 
Imóveis e estes profissionais, não há negar, foram e são indutores de progres
so na Capital paulista. 

Como é natural, e como foi acontecer em todoS os setores de atividades 
humanas, a profissão de Corretor de Imóveis sofreu profundas transfor
mações, exigindo conhecimentos específicos daqueles que se dedicam a esse 
mister, fazendo-se necessâria uma nova regulamentação da profissão, 
exigindo-se para a habilitação profissional o curso de técnico em transações 
imobiliárias, com base no currículo mínimo aprovado pelo Conselho Federal 
de Educação. 

Contudo, a despeito da proveitosa e insubstituível experiência dos corre
tores mais antigos e do preparo técnico dos mais novos, verífica-se que é im
possível a um único profissional possuir os conhecimentos necessários para 
desempenhar com eficiência a profissão vez que o mercado imobiliário, como 
o de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outras metrópoles, compreende uma 
variada gama de 31 atribuições próprias· da profissão. De igual forma, até 
mesmo Escritórios bem equipados e com grande número de profissionais têm 
encontrado dificuldades para trabalhar em 31 áreas ou atribuições, cada uma 
das quais com métodos e condições próprias de trabalho. 

Em face dessas transformações ~coÇridas, após analisar os métodos de 
trabalho e atuação do corretor e considerando as modernas técnicas de venda 
e de ••marketing" imobiliário, o Sr. Eduardo Matarazzo, que possui mais de 
35 anos de experiência no ramo e é também um dos seus mais abalizados ana
listas e inovadores, apresentou um circunstanciado e minucioso trabalho jun
to ao Grupo de Trabalho de Mobilização Comunitária, do Governo do Esta
do de São Paulo, abordando um "Novo plano de financiamento da produção 
nacional", a uSituação do mercado imobiliário, concernente à área de comer
ciàlização de imóveis" e, por fim, apresentando ·~sugestões para a normali
zação do mercado imobiliário de São Paulo". 

Tendo em vista as limitações próprias das entidades sindicais, bem como 
dos órgãos normativos e fiscalizadores da profissão, no caso, os Sindicatos e 
os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis que não objetivam e não 
podem auferir lucros, e, considerando a necessidade de se racionalizar e siste
matizar um novo método de trabalho, evitando e eliminano gastos supér
fluos, assim como eliminando falhas existentes na comercialização de imó
veis, nas condições atuais de crescimento da cidade de São Paulo, o Sr. 
Eduardo Matarazzo apresentou como sugestão um novo método que melhor 
atenda as peculiaridades do mercado da Capital paulista, centralizado em um 
órgão que atuaria da seguinte maneira: 

I. O novo órgão, teria p"or finalidade reger todos os negócios imobi
liários de São Paulo, sendo que seu estatuto seria próprio, baseado nos moi~ 
des da Bolsa de Valores de São Paulo, sob o sistema de quotas por ações. 

2. Nenhum imóvel em São Paulo, poderá ser transacionado sem ter 
passado anteriormente pela "Bolsa de Valores", ou melhor, pela uBolsa de 
Imóveis de São Paulo" (apenas o nome deverã mudar) para ser registrado, 
devendo ser apresentado todos os documentos em ordem para se efetivar o 
registro. 

3. Cada proprietário qüe desef3:r vender seu imóvel, deverá dirigir~se à 
"Bolsa de Imóveis", cjue- por sua vez elaboraria a opção de venda, bem como 
estudaria o preço e as bases de seu pagamento, juntamente com um corretor. 

4. Todo comprador que queira adquirir um imóvel, dirigir-se~ía à 
.. Bolsa de Imóveis", onde forneceria todos os dados de sua preferência assim 
como as condições de pagamento, para que a compra se realize através do 
corretor. 

s: Neste órgão -tipo "Bolsa de Imóveis", convergirão todos os correto
res credenciados onde passaríam a trabalhar em conjunto sob o sistema cole
giado. 

6. Haverã a "Bolsa de Imóveis- Matriz". sediada em São Paulo e dew 
vido a grande extensão desta cidade, este órgão se subdividiria em "Bolsa de 
Imóveis - Distritais". Haveria no cãso; uma filial deste órgão para cada 
grande bairro-, para melhor atendimento local. O mesmo ocorreria com a re
gião do ABCD. 

7. Haveria um jornal própdo deste órgão, onde semanalmente, seria 
publicada toda a matéria imobiliária de São Paulo. Seria anunciada todas as 
compras e vendas dos imóveis disponíveis no -mercado. 

8. Na organização deste novo método imobiliário, se obedeceria a divi
são de áreas imobiliárias. Seria constituída uma diretoria por votação com 
perído de atuação determinado, e da mesma forma seriam eleitos os elemen
tos do conselho desta direção. 

9. Para maior racíonalização do trabalho e arquivamento de imóveis 
do mercado, poderemos fazer a descrição do imóvel completa e programá-los 
através de sistema de computação, usand_o o "cérebro eletrônico"- teríamos 
assim, os imóveis arquivados por registro em fitas eletrônicas. 

10. Encontra-se em estudo o método de participação dos corretores da 
"'Bolsa de Imóveis", que po-derá ser à base de: 

a) comissão proporcional; 
b) ou seria subdividida a parte da comissão de acordo com a atuação e 

colaboração específica do profissional, em conforinidade com cada negócio; e 
c) teria uma parcela destinada à "Bolsa de Imóveis" a combinar, desti

nada ao trabalho a ser elaborado. 
Pela oportunidade das sugestões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e pela 

importância do mercado imobiliário, por certo os estudos do Sr. Eduardo 
Matarazzo terão a melhor acolhida dos empresârios ligados àquele setor eco
nômico. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca sessão ex· 
• .. aordinâria a realizar-se amanhã, às 10 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto- de Resolução n9 150, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.157, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois 
mil e .trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.158 e 1.159, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionàlidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 151, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.160, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar 
em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqllen
ta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 1.161 e 1.162, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 152, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.163, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Acre a elevar em Cr$ 
192.000.000,00 (cento e noVenta e dois milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.164 e 1.165, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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4 

Discussão, em turno- único, do Projeto de Resolução n'i' 153, de 1980 (a
presentado pela Comissãâ de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.166, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres (GO) a elevar 
em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seis
centos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.167 e 1.168, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

5 

DiscussãO, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 154, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.169, de 198U), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
a elevar cm Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.170, de 1980, da Comissao 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Resolução n'i" 155, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.178, de 1980) que autoriza a-Prefeitura Municipal de Jacareí (SP) a elevar 
em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trin
ta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.179 e 1.180, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição c- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de- Municípios, favorável. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i" 156, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 
1.181, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis (SP) a 
elevar em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cen
to e setenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos) o -rrioritante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.182 e 1.183, de 1980, das Comissões: 
- de- Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- d1.• l\'lunidpios, favorável. 

8 

DiSc-ussão, em turno único; do Projeto de Resolução n'i" 157, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.184, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (SP) 
a elevar cm Cr$ 453.667.500,00 (quatrOcentos e cinqiienta e três milhões, seis
centos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.185 e 1.186, de 1980, das Comissões: 
- dt.• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- dl' Municípios, favorável. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i" !58, de i 980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.187, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a ele
varem CrS 3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, 
setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.188 e 1.189; ~de .1980, das Comissões 
- d1.• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- dt.• 1\tunicípios, favorável. 

lO 

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 159, de 1980 _{a
presentado pela Comissãá- de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.190, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) a eÍevar 
em Cr$ 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de cruzeiros) o_montante de 
su:.1 dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.191 e 1.192, de 1980, das Comissões: 
- d1.• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- dt.• t\1unicípios, favorável. 

II 

Discussão, em turno único, do Projeto de· ReSól~çito n9 i60, de 1980 (a
pres:cntado pel:.1 Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.193, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.194 e 1.195, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i" 161, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.196, de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Jacareí (SP) a elevar 
em Cr$ 36.676.900,26 (tiii1ta e Seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil no
vecentos cruzeiros e vinte e seis cOnta vos) o rD.ontante de sua dívida consolida~ 
da, tendo -

PARECERES, sob n•s 1.197 e 1.198, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

13 

Díscussão em turno único, do Projeto de Resolução n'i" 1_62, de 1980 (a· 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.199, de 1980), que aUtoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em 
Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinie e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.200 e 1.201, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Discussão, em-turno único, do Projeto de Resolução n'i" 16~, de 1980 (a
presentado pela Comissão c,~e Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.202, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 
Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil cru-
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo · 

PARECERES, sob n•s 1.203 e 1.204, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e iuridicirlade; e 
- de- Municípios, favorável. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 164, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.205, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia (GO) a elevar 
em Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oitocen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.206 e 1.207, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução _n9 165, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.208, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR), a elevar 
em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete rriilhões, oitocentos e onze mil, vinte e sete 
cruzeiros e cínqüenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.209 e 1.210, de 1980, das Comissões: 
- ,fe Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

17 

Discussão, em tui'no único, do Projeto de Resolução n9 166, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como_ conclusão de seu Parecer n9 
1.211, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lins (SP) a elevar em 
Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões trezentos e cinqUenta e um mil, quatrocen
tos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.212 e 1.213, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução n'i" 167, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
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1.225, áe 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 
Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil 
crUzeiros) o montante de sua dlvida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.226, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, '{>ela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, de· 
claro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 26-1/-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS- CE. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Estranl,o a conclusão do Senador Affonso Camargo de que o Senadc 
Federal não está examinando convenientemente os pedidos de empréstimos 
que lhe são submetidos, 

Esses pedidos, Sr. Presidente, são encaminhados normalmente, na forma 
recomendad<:. pelo próprio Senado, sendo os pareceres dos órgãos do Poder 
Executivo instrumentos de mera informação. Os pareceres das Comissões são 
vazados dr;:; acordo com a Resolução n9 63 e à vista da Lei n9 4.121. No caso 
da Comissão de Economia, eu mesmo dela faço parte. A análise dos proces
sos ê feita c-:1m a judiciosidade neces~ária. 

Aliás, gostaria de informar ao nobre Senador Affonso Camargo que a si
tuação dos pedidos de empréstimos este ano, não é diferente da de outros 
anos, :É comum que entrem mLlitas solicitações todos os anos, não só de re
cursos externos como internos. A grande maioria dos empréstimos ínternos 
está vinculada a programas oficiais do Governo Federal, criados especial
mente para funcionarem através de linhas de crédito própiias para os Estados 
e para os r.·!:J.nicípios. ~o caso do Projeto CURA; é o caso dos projetes de de
senvolvimento urbano; é o caso dos programas do BNH, envolvendo sanea
mento básico, habitação, abastccÍffionto de água, e outro~ tantos. 

O Sr. Affonso Camargo (P~,.- PR)- l"cremite V. Ex' um aparte? 

O SR. jOSÉ LINS (PDS - CE) - Com prazer. 

O Sr. Affonso Carimgo-(PP- PR)- Só pare. eschrecer a V. Ex• que as 
nossas observaçCes fo .. am restritas a.<J problema de financiamentos em moeda 
estrangeira, tanto qu! r.cabamcs de votar favoravelmente nos empréstimos 
dos projetes CURA dos municípios. Esclareço também a V. Ex• que as infor
mações que temos da Assessoria é que nos casos de empréstimos em moeda 
estrangeira os critérios não são da Resolução n9 62, nem da n\0 93 e sim de ex
pressões muito amp~as que existem no Regimento da Casa. Foram infor
mações que nós tivemos da Assessoria sobre os empréstimos externos. 

O SR. JOSI!: LINS (PDS- CE)- Os empréstimos externos são, Ex', 
regulados pela ResoluçãQ n9 63 e pela Lei n'i' 4.121, confoúne- informei a V. 
Ex• Mas, competindo ao Senado julg?.r esses empréstimos, c-abe-lhe também 
ditar as regra., internas) com vistas à própria decisão. Ora, o fato ~ que no 
momento estamos seguindo todos os trâmites normais para a anâlise desses 
processos e não nos cahe cfuvidar do trabalho das Comissões. Ademais, nobre 
Senador, não estamos diante de uma s~tuação esdrúxula, diferente das de ou
tros anos. Os empréstimos externos são também uma constante ao longo do 
tempo, em favor dos Estados e municípios. 

Era apenJ.s o que ~inha a dizer. {Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSÃO DE I•-12·80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PM:JB - PR) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Em companhia do Embaixador da Holanda, Sr. Sehaapveld, cncontrama 
se na nossa Bancada de Honra, quatro Deputados holandeses, em visita ao 
Brasil e à América do Sul. Estes membros são os seguintes: 
DELEGAÇÃO PARLAMENTAR NEERLANDESA 
SEGUNDA CÂMARA DOS ESTADOS SOCIAIS (Parlamento) 
Vi~ita ao Br::1.sil, Chile e Peru 

Composição da D•legação 

R. Ter Beek (Pvda- Partido do Trabalho) -Presidente da 
Comissão Permanente da CWniua part. ·Assuntos Exteriores 

J. L. Brinkhorst (D'66 - Democratas'66) - Membro 
A. Ploeg (VVD -- Partido Popular para a Liberdade e a 

Democracia) - Membro 

Membro 
J. N. Scholten (CDA - Apelo Democrático Cristão) -

Jonkheer W. H. de Beaufort - Oficial Interino da Segunda 
Câmara 

Essa é u;na visita de obsen·-acão, uma visita cultural e taml"'érn uma~ visita 
que envolve intereSses ecóiiômicos. 

A Holanda é um país sedimentado democraticamente. e exemplo, de 
democracia estãvel, de povo atuante que alcançou. um nível admirãvel no 
setor cultural, no setor económico e no setor industrial. 1:: um povo 
acostumado, secularmente, ao esforço, inclusive na sua luta contra o mar. 
Quem visita a Holanda, quem conhece Amsterdam sente um admirável nível 
de convivência e urú admirável nível econômico. 

Com essa visita ao Brasil, esperamos que laços de amizade se fortaleçam 
e que novos condutos económicos entre o Brasil~ a Hoia11da se possa."TT. abrir. 

Eles estarão conosco até o dia 4 de dezembro, com este calendãrio: Rio 
de Janeiro jã estiv-eraril de 29 a 30-; ~ein Brasília estarão atê o dia 2; no Rio de
Janeiro, novamente, de 2 a 4 de dezembro; e em São Paulo de 4 a 6 de 
dezembro, seguindo logo depois para o Chile e Peru. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Leite Chaves? 

O SR. LEITE CHAVES (PMpB - PR) - Com o maior prazer. 

O "Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- No momento em que V. Ex• 
ocupa a tribuna do Senado para saudar os Srs. Deputados holandeses que 
aqui se encontram na Tribuna de Honra, peço a V. Ex• que sej:3: intérprete, 
também, do pensamento da Bancada da Maioria, desta Casa, na~ "'~ta cm qut 
dirige essa saudação a uma representação de um país amigo, a qual nós temos 
a grata satisfação de ver aqui, neste momento, visitando o Senado dr.:. 
República. Pela manhã já tive a oportunidade de recebê-los em companhia de 
S. Ex• o Embaixador da Holanda no Brasil. E gostaria, ãgora, através de V. 
Ex•, de expressar a alegria que nos deu esta visita e o quar:tc me Impressionou 
que S. Ex•s estivessem tomando informações concreta~, na Bancada da 
Maioria como na Bancada da Minoria, com o Líder Pau!c Brossr :d ao qual 
eles visitariam em seguida, a respeito dos problemas que a nossa Nação 
enfrenta. É, portanto, uma visita que nos honra e, na pessoa de V. Ex•, e'J. 
peço que seja, por um momento ao menos, o intérprete do pensamento da 
Maioria que V. Ex• tanto combate nesta Cas_a. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Muito obrigado, Senador, e 
confesso que é sempre uma honra para nós da Oposição sermos porta-vozes 
de outro partido, sempre que seja para externar boas-vindas, para falar de 
liberdade e de justiça. Não somos assim aptos nem desejOsos de ex·~rcer estas 
tarefas em outros setores, muitos difíceis inclusive para V. Ex• mas nesta sou 
inteiramente -grato. E vejo- assim que é o Senado Federal inteiro, Srs. 
Deputados, que se congratula com a presença de V. Ex.Jl.s nesta Casa. 

Somos um País que se depara com grandes poblemas, mas temos um 
futuro promissor. V. Exb9s até hoje conheceram o iníci~ úo Bra.<:il, os nossos 
patamares, os nossos começos. Mas, o Brasil não é apenas isso que V. Ex's 
viram. O Brasil é o País do futuro, é esta outra fronteira qu~ estamos abrindo. 
O Brasil não é apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, não ê esse 
início explorado desde à sua descoberta. O n·Jvo Brasil ê Mato Grosso, Mate 
Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas. São 3/5 do Brasil que 
ainda estão por ;:,er abertos. E até mC'-<:mo a nós brasileiros nos impr:ssionam 
as informações que as novas pesquisas nos têm possibilitado conhecer, não 
somente acerca de minérios, mas, sobretud'-'• da naturCLa da terra, da sua 
vocação diversionada para mil c outras atividades. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Ouço o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Leite Chaves, como vê V. 
Ex•, o Senado Federal inteiro se levanta para prestar uma homenagem, um 
tributo à Delegação da Holanda que honra a nossa sessão, na tarde de hoje. 
Para os ilt,stres visitentes elevo diZer que- desde criança aprendi nos livros de 
his_tória do meuP.aís, _quando a Holanda fustigava o nosso território de selvas 
virgens, esta afirmação que os livros de História do meu País contêm: "O 
oceano é o úriico túmulo digno de um almirante batavo". I-ioje, não 
encontro, lendo os livros de História de todo~ os países do mundo, uma 
afirmação que ponha mais alto o poder de vontade e a força de um povo e de 
uma nação. Deus fez o mundo, mas o holandês fez a Holancl.l. Com estas 
palavras, a homenagem da minha delegação, de partido independente, à 
ilustre delegação de Holanda que nos visita. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Muito obri[;ado, nobre 
Senador. E. V. Ex•,já quando concluo a minha modesta manifestação) me faz 
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lemb~.·ar -que Recife não seria aquela admirável cidade não fosse ~.1aurício de 
Nassau e não fossem os holandeses. (Muito bem!) 

E surpreendente como o Nordeste: alnda surpreende a todo o instante~ 
presença dos holandeses, jã nos cabelos dourados, jâ nos olhos <1zuis. Aliás, 
na minha casa mesmo. a mlnha mãe remotamente tem o sangue holandês, e o 
meu filho, gerações e gerações seguidas, surgiu com o olho azul recessivo da 
raça batava. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, sei que é muito dificil para os Senhores 
da Delegação Holandesa entenderem, aliás, temos lá a nossa tradutora, mas, 
nesta homenagem o Brasil, pelo Senado, se associa a esse esforço do 
Parlamento Holandês. de conhecer melhor o Brasil, no cantata a ser 
estabelecido com segmentos os mais diversificados de nossa sociedade e no 
cantata com atividades econõmicas das nossas diversas regiões. 

It is a pleasure to receive your visite here in the Senate. We wish good 
resuits in your travelling through this continental Country. 

Dear representatives, so long and be happy. (M!Jito bemt Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 2-12-80 E QUE, ENTREGUE À 
REVISA-O DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIOll.i'JENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -AM. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidt:nte, Srs. ScnaC.otes, eu quero, ant;:s de mais nad1., 
registrar um voto de aplausos a V. Ex•, que na condução dos trabalhos desta 
augusta Casa não ouviu os apelos de uma tirania majoritárial pretendendo 
impedir que a M inotia usasse o direito de voz para encaminhar a votação. Sr 
Presidente. Para~enizo V. Ex•, por esse procedimento que estã evitandl, 
ocorram fatos desagradâveis no recinto' desta augusla Casa. 

É inadmissível que, entre o encerramento da votação e a declaração de 
aprovação, não medeie o lapso suficiente para a materialização do deseje de 
um Senador em pedir a palavra, não apenas para encaminhar a votação, 
como para a verificação de quorum. 

Sr. Presidente, esta maneira de proceder estã irritando a Minoria e pode 
chegar a momentos muito d ..... sagradáveis. Eu pediria a V. Ex•, como pediria à 
Liderança da Maioria, que acOnselhasse oS nobres companht:iros- mais 
apressados, menos obedientes a observância do interregno que deve haver, 
~eve medeia r entre a decla:·ação de encerramento de votação e a declaração 
de aprovado. 

Não pode ser algo feito num ãtimo, num instante inapreensível. Não! 
Porque, sendo assim, não haverá outro recurso senão o recurso que queremo-s 
evitar, - o fato desagraGãvel -. 

Sr. Presidente, o segundo item, em pauta, insiste em alienar terras nos 
arredores de Manaus, terras contíguas ao perímetro suburbano de Manaus, 
para um pseudo distrito agropecuário; ãreas que não têm a menor vocação 
bcvina, como não tem a Amazónia de um modo geral. Já se constatou, até, 
que as ãreas férteis, os terrenos férteis da Amazônia que orlam a grande 
bada, constituem autênticos bancos genéticos que não deveriam ser jamais 
destruídos, chegando o Professor Paulo Emfli<' V anzolini, Diretor de 
Zoologia e do Museu da Universidade de São Paulo, dc.pois de dez anos de 
estudos nas Hiléia- a concluir, através de fósseis} através encontros geológicos, 
qne a noresta amazônica fora destruída outrora. E ter·se-ia reconstituído, ter· 
o;e-ia recomposto a partir desses bancos genéticos que constituem florestas 
colossais1 arvoredos de até 60 metros de altura, que a ciência ainda não 
estudou nem analisou. 

Esta Amazônia está a exigir uma revisão no conceito de desenvolvimento 
e de progresso. A Amazônia talvez se coloque na grande encruzilhada do 
terceiro milênio, estã ei1Ci'ii:iilhada que estamos começando a viver, na ânsia e 
na procura de um projeto político que detenha o capitalismo selvagem e que 
também detenha o capitalismo de Estado; representado por oligarquias 
escravizantes. Seria um projeto onde a Amazônia se encontraria, um projeto 
que faria o exame crítico da palavra desenvolvimento. 

Desenvolvimento para a Amazônia não ê: consumismo, Sr. Presidente, 
não ê imediatismo, não é fabricar dólar a qualquer preço, não1 

Talvez este comportamento nos leve a destruir um platrimônio biótico 
muito mais valioso do que os quilômetros cúbicos de madeira que se possam 
derrubar e agredir no mercado internacional. Este patrimônio florestal tem 
um valor ainda não calculado, não mensurado. E o projeto da SUFRAMA, 
criando um distrito e alienando milhares de hectares para a criação de boi ou 
para a agricultura, contradiz toda a orientação científica moderna, Sr. 
Presidente. Esta ârea não aceita agricultura, ela é o resultado de uma 
interação biológica ainda desconhecida, de um equilíbrio ainda não 
descoberto. Não se sabe porquê aquele solo argiloso, arenoso, pura lateritz, 
possa sustentar uma ãrvore de 40 metros de altura. Talvez seja apenas o solo 

um suporte mecânico. r.ão tenha outra função. E esta floresta se alimenta de 
si mesma, numa reciclagem, num feedback eterno. São as sues folhas, secs 
caules, seus galhos, seus frutos que, ao caírem nesse laboratório que cobre a 
areia e a laterita, são tiansforntados e ieassimilados graças à presença di! 
substâncias ainda não detectadas, ainda não classificadas) ainda n~.o 
identificadas. São enzimas, sãso catalisadores que o homem ainda não 
conhece. O mundo microorgânico da Amazônict, é totalm~nte desconhecido. 

Sr. Presidente, até a água do rio Negro ainda se discute por que é negra. 
Vejam, portanto, como a Amazônia é desconhecida. Não se: pode tentar um 
projeto dessa natureza, ferindo sua epiderme, sem conhecê~la e s.!m saber o 
trato necessário. • 

Portanto, apelo ma;s uma vez a e-.sta Casa que não dê guarida a uma 
alienação desta natureza, que fere a Amazônia, fere Os interesses do Brasil 
futuro, que ê um Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos 
descendentes. (Muito bem!) 
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ao.aixo, o QUADRO PER~AKENTE: e o QUADRO DF. P'tSSOAl C.t.T. :A 

BELA PERM!.!~ENlE) do Senado Federal, constantes dos Ane:...os 

e II. 

Subsecretaria de Pessoal, km 14 de novetr~bro .:.e 

1 9 80. 

L"' ,(o º".,._;, () o>v><L -L---'1,. '"" ~ARlA DO CARMO R~tN RIBEIR() SAÚI'\:~~'"": 
l.'iretora -!a ~ubsec.reta.ria ae Pessoa! 

("') Re;->Ublicll.d.o ::mr !"l.aver saído co:::. incorreç~s no DC~ {Sec:-ão II} C!e 
18.11-?'J. 

l\ - E X O .!. 

~DRO PERMA;oitNTE DO SE!\i>,DQ FEDERAL 

~ - !!L!':!:Sf.n_~ ASSf":Sf,(J!•AMJ:NiO Sl'l'l:RIORf.S 

CÔHl~ - SF-DAS 

I - CARGO I.M COMISSAO: 

DlRI:TOR-GERAL 

Sf-t'AS-101. 6 

A!MAI"' NOGUEIRA DA CAMA 

SECRtTÃRIO GERAL DA MESA 

SF~DAS·101.6 

SARAH ABRAHÃO 

DlRETOR DA ASSESSORIA 

SF-D.AS-101.5 

(Assessor Legislativo - Cargo 

Efetivo- DAS-101.3)C~~ro~<) 

(Atlsistente do Sec.reti~io G(·ral 

da Mesa - Ça.-go Efeti~·o 

DAS-101.3) (t*} 

PEDRO CAVALCANTl D'ALBl7Qt:ERQU~ NETTO (Assessor ~egisla..;ivo- C.ar, 

!:fetb•o - ~ .AS-101 .. !) ("'*"') 
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DIRETOR DA SECRETARIA ADMIN_ISTRA!IVA 

SF-DAS-101. 5 

LU!Z DO NASCIMENTO MONTEIRO 

DIRET_OR :OA §E;CREIARIA LEGISLATIVA 

SF-DAS-101.5 

EDI'IH BALASSINI 

(Diretor - Cargo Efetivo -

DAS-101.4) (*) 

(Diretor - Cargo Efetivo -

DAS-101. 4) (*) 

DIRETOR DA SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E iNrQJ:lMAçÃO 

SF-DAS-101.5 

JOSUt TONANNI NETO (Tê:cfticO·--~L~g_(S-lativo -

Cargo Efetivo) 

D!P.EJC.f. ;o;. S""C:~:::.:·l/, L'! :•1\'l'LGJ._(,~(' N. :t:.LL'c-~-d:..~ 

~ 
SF-DAS-101.5 

MARCOS DE FARIA 

DIRETOR DA SECRetARIA O:E SEB.VIÇOS ESPECIAIS 

SF-DAS-101.5 

LOURHAL tAGONEL DOS -SANTOS 

CONSUt.TOR GERAL 

SF-DAS-101 .4 

PAULO NUNES AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

DIRETOR DA SUBSECREl'_ARlA DE P~SSOAL . 

SF-DAS-101.4 

(Iêcnico e.rr: Leg:islaçi~ e Orç!_ 

• mento - Cargo Efeti'o'o) 

(Dirc-tor - Ca:q~o Efeti·.;:_, 

DAS-01.4) (*) 

MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA (Diretora - Cargo Efet::-;o -

DAS-101.4) (*) 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 

SF-DAS-101. 4 

ISNARD SARRES DE ALBUQUERQUE MELLO 

~ DA SUBSECRETARIA DE PAT_RIMÔNIO 

SF-DAS-101- 4 

(Diretora - Cargo Efet::vo -

DAS-101.4) (*) 

ROMEU ARRUDA (Técnico Legislativo - Cargo 

Efetívo) 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA FINANCEIRA 

SF-DAS-101.4 

LUIZ CARLOS LEMOS DE ABREU 

DIRE10R DA St"BSEChE'IARI/,. n:: ANAIS 

SF-DAS-101.4 

(Têcnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

D'IRETOR DA SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES 

!'tCNICAS 

SF-DAS-101.4 

LEYLA CASTELO BRANCO RANGEL (Dire.tor - Cargo Efetivo -

DAS-101.4) (*) 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE COORDENA

ÇÃO l.EGISLAT!VA DO SENADO FEDERAL 

SF-DAS-101.4 

ÃUREA MACHADO DE ARAÚJO (Técnico Legislat:\_vo - Cargc 

Efetivo) 

DIRETOR DA _S_UBSECRETARIA DE COORDJ::NA

ÇÃO LEGISLATIVA no· CONGP,ESSO NACIONAL 

SF-DAS-101.4 

MARIA TAVARtS SQBRAL (Técnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

DIRETOR DA _SUBS~CREl'ARIA DE DIVULGA_ÇÃO 

SF-DAS-101.3 

JOÃO ORLANDO BARBOSA GONÇAL\"ES 

DIP.~TOR DA _SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES 

~ 
SF-DAS-101. 3 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES (Técnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

DIREtOR DA REPRESENTAÇÃO DO SENADO 

!'_!:0\':RAl. ~-R_!_p __ ~.-~~I_f_2 
ARLETTE BF.ETAS ('Iécnico Lesislativo - Cargo 

Efetivo) 

DIRC:TOR DA SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS 

GERAIS 

SF-DAS-1 01.3 

MOYStS .JliJ: .. IO PEREIRA (Técnico Le-gis1.ativo - C;r;rgo 

Efetivo) 

~~~;!.l~·:_c_~:_J_ .. \:~J-~ ~~~:.::1 !:!_i~~l~ 

ME ll 1 ~-~--~---~.Qf} !~: 
~~:l.2.!..=.1. 
J'UARLZ ABDUJ.N/,!>: IIJ 

J>lRETOR DA SUBSJ::CRETAHIA T[CNJC"A E 

JURfDI CA 

SF-DAS~l01.4 

CID SEBASTIÃO DA FF:ANCA BR"UGCJ;:it 

DIRETOR _DA StJBSECRETAIA DE ORÇANENTO 

SF-DAS-101.4 

(MÍ:-di•r,- C.u1:n J-:fetivo) 

('t(:~.t:'ci-gfsLaivo - C.a:rgo 

Eíct ivo) 

JOSt BENlCIO TAVARES DA CUNHA MELLO (Azsessot ~egis-1ativo - Cargo JOSE. PiNTO CARNEIRO Di: LACERDA 

Efetivo - DAS-101.3) (**"') 

(Assessor Legislativo - Cargo 

Efetívo - DAS-101.3) (***) 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE ENGENHARIA 

SF-DAS-101.4 

ADRIANO BEZERRA DE FARIA 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE A_TA. 

§.!'::-P..,A_~:1C:.1·.4 
EDSOI-' HKI\E.lKA AfO:;~v 

DIRETOR DA Sl.'BSECRETARlA DE EI?:..IO'l:ECA 

SF-O}!.S-101.3' 

... 
(Engenheiro - C.f.rgo :e::fetivo) 

(D.irctor - ::.:n ;,o f:' c~: 

DAS-101.4) (*) 

P!ROLA CAR:POSO RAULlNO (Técnico Legislativo - Carg.o 

Efetivo) 

5F-DAS-l 01.3 

.CLÃUDIA ADDA l'hSSERINI (Diretor - C.arg_o Efet ivo -

'DAS-101. 4) (*) 

DIRETOR DA SUBSECRETARIA T~CN1CA 

DE OPUACÕES E }lANUTENÇÃO ELETRÔ-

NICA - SF-DAS-101.3 

HERALDO DE ABREU COUTINHO 

DIRETOR DA SUBSECRETA~lA DE ANÁ

LISE 

SF-DAS-101.4 

MAR!A F.IZA BAPTISTA OUTRA 

DIRETOR DA SU_BSECRETARlA DE CO

MISsÕES 

SF-DAS-101.4 

ANTO!\lá CARLOS DE N-OGUEIRA 

(~~c:nico Legislativo -Cargo 

Eíetivo) 

(Têc:nic:'o Legislativo - C:a't,?O 

E"fetivo) 

<Ticnico Legislativo - Ca:rgo 

Efetivo) 
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DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE TA

~GRAFIA 

SF-D.:i.~-1 01.4 

DALVA RIBEIRO VIANNA 

CHEFE DO GABINETE DO PRESIDENT):: 

SF-DAS-10l.l, 

ANTONI'o CORRtA PACHECO 

~ 
SF-DAS-102.1 

NEREU SILVA ROLIM 

ASSESSOR LEGISLATIVO 

SF-DAS-102.3 

VICTOR REZENDE DE CASTRO CAIADO' 

FRANCISCO SAMPAIÕ DE CARVALHO 

LENINE BARROS FINTO 

MARIA IGNtS BROWN RODRIGUES 

WALTER FARIA 

FREDERICO DA GAMA CABRAL FILHO 

.JOSt CARLOS ALVES DOS SANTOS 

ALAYLSON RIBEIRO PEREIRA 

(Taqu!gi"afo Legislativo --Cargo 

Efetivo) 

(Técnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

(TéCnico Legislativo -Cargo 

Efetivo) 

(Têcnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

(Técnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

Legislação e Orç!. 

Cargo Efetivo) 

(TêcnicO em Legislação e Orç!_ 

Cargo Efet.ivo} 

(Têcc.ico legislativo - Cargo 

E.fetivo) 

(Têc.i-lieo Leti;l:slat:i.vo - Cargo 

Efetivo) 

(Têc.niCo LegiS'iação -e Orç!. 

Cargo Efet:ivo) 

ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS (Têcnico em Legislação e Orç!_ 

Cargo Efetivc) 

F:TH':t.to!' T n;con·< DE PROE~C:A ROSA 

EUROS JOSt DA COSTA SANTOS 

JOÃO GERALDO :SUGARIN 

JOÃO MUGAYAR 

JOSt GREGÔRlO DA FONSECA 

THEO PEREIRA DA SILVA 

CARL.:JS t.'ALBERTO CHAVES ROSAS 

JADI:..NEY PINTO DE FIGUEIREDO 

ABEL.d".RDO GOHES FILHO 

FERN-'í.NDO SILVA DE PALMA LIMA 

(Têcnico .. Legisla~ão . Orç!_ 

m~nto - Cargo Ef t t ivt. 

(Té-c.Dico em Legislação e Orç.!_ 

C.argo Efetivo) 

(Têcnico em LEgislação e Orç.:_ 

mento - Cargo Efetivo) 

"(T"êcnico em Legislação e Orç.!_ 

met~to - Cargo Efetivo) 

('j'Çç_n__i c o em Legislação . O r~.! 

I!IC:nto 
_. 

Cargo Efetivt>.l 

(T"êcnico em Legislação . Orç.!.. 

li!Cnto - Cargo EfetivoC. 

(Têcnico em Legislação . Orç_! 

mento - Cargo E!etivo, 

(TécnicO em Legislação e Orç_! 

mento- - Cat"go Efetivo; 

(Ii~Il_ico em -Le-gislação -e Orç_! 

menta . C.argo Eíet.ivo) 

(Têc1;1ico Legislativo - _Cargo 

Efetivo) 

AYRT:IN JOSt ABRITTA (Arqulteto - Cargo EfetiVo) 

ASSES.SOR DA SECRE!'ARA GERAL DA MESA 

SF-DAS-101...3 

GUIO:) FARIA DE CARVALHO (Têcnico Legislativo - Cargo 

Efetivo) 

NERIONE NUNES CARDOSO 

GRUPO - DIRF.ÇÃO t l•SSESSORAHl:JITO SUPERIORES 

~~-~ 

II - CARGOS ISOLADOS DE PROVIM·ENTO EFETIVO 

(extintos quando vagar- f 19 do art. 49 da Lei 5.900/1::) 

VI CE-DI R_~ 'rOR- GERAL 

SF-DAS-101.4 

HERCULANO RUY VAZ CARNEIRO 

("') DIRETORES 

SF-DAS-101.4 

QÇtrPAN'l'ES: 08 

01. MARIA DO CARMO RONDON RIBEIRO SARAIVA 

02. LUIZ DO NASCIMENTO MONTEIRO 

03. EDITE BALASSINI 

04- LEYLA CASTELLO BRANCO RANGEL 

05. EDSON FERREIRA AFFONSO 

06. ISNARD SARRES DE ALBUQUERQUE M:ELLO 

07. CLÃUDIA ADDA PASSERINI 

OS. PAULO NUNES AUGUSTO DE FIGU1:IREllO 

(""") ASSISTENTE DO SECRETARIA GERAL DA MESA 

SF-DAS-101.3 

("'"'*) 

OCUPAr\TE: 01 

01. SARAH A:SRAHÃO 

ASSESSQ.!......f.EGISLA TIVO 

SF-DAS-lOl..J 

~= 13 

Ol. PEDRO CAVALCAN'l'I D' ALBUQUERQUE NETTO 

02. .JOSE: PINTO CARNEIRO DE LACERDA 

03. JOS!: FÃBIO Df. ANDRADE MENDES 

04. AIMAN NOGUEIRA DA GAMA 

05. JOAQUIM SANTOS FILHO 

06. ANI'ONlO CARLOS S L':Õt:S 

07. DYRNO JURANDYR PIRES FERREIRA 

08. ANSELMO NOGUEIRA MACIEIRA 

1>9. ROBERTO VELLOSO 

10. JC.St BEN1CIO TAVARES DA CUNHA MEL LO 

11. RONALDO :SAYMA ARCHER DA SILVA 

12. ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

13. JOSt ARTUR ALVES DA CRUZ RIOS 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORJt. fUNCIONAl. - Tf:CNlCO LEGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-011 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. 239 

142 

- Ref. 57 

- Ref. 56 

002 - Ref. 55 

014 - Ref. 54 

CLASSE "C" 

Nl? Dt FUNC. OOI-

010 

Ref. 53 

- Reí. 52 

- Ref. 51 

- Ref. 50 

- Ref. 49 
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CLASSE "B" 

•• DE FUNC. 001 - Ref. 

- Ref. 

002 - Ref. 

-
-

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. 010 -
-
-

001 -
(*) o os -

CRUPO - ATlVIDJ.DES lll~ AI'OIO T.T:í:lSU.'fTVn 

CATEGOIUA fUNCIONAL - TtCNICO J.EGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-011 

CLASSE -- "ESPECIAL" - REFERENCIA - 57 

~:239 

001. ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA 

002. PHlLADELPHO SEAL 

003. ELZA FREITAS PORTAL E SILVA 

004. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA FREIRE 

005. JOSt BUENO CARNElRO NOVAES 

006. AAY LEONARDO VIANNA 

007. IVONE P..F.GO DE MIRANDA ' 

008. LOIZ FERNANDO DE SÃ MENDES VlANNA 

009. RUBENS DO PRADO LEITE 

010. NERE.U SILVA ROI.IM 

Ref. 

Rcf. 

Ref. 

Ref. 

Ref. 

Ref. 

Rcf. 

011. PAULO DE TARSO BONAVIDES GOuvt!A DE BARROS 

012. PAULO MACHADO ALVIM 

013. EVANDRO FONSECA PARANAGUÃ 

014. FERNAJ\"DO, OLIVEIRA -!.ARA RtZENDE 

015. JULIETA LOVATINI 

016. LEnA HARIA CARDOSO NAUD 

017. PAULO GOYANO DE FARIA 

018. ELZA JOSE MUNIZ DE MELLO 

019. ll.A JOSf. DA SILVA 

020. NEUZA RITA PERÃCIO MONTEIRO 

021. ODENEGUS GONÇALVES LEITE 

022. AMtLIA DE FIGUEIREDO MELO VIANNA 

023. EURICO JACY AUU:R 

02t.. ELZA BERMAK 

025. HERALDO DE ABREU COUTINHO 

026. FRANCISCO ESTIVALLET FINAMO& 

OZ7. !".ARIA RIZA BAPTISTA OUTRA 

028. ELSITA LORLAY COELHO CAMPOS DA PAZ 

029. ?-:~~CM \'!EIRA 

030. CLÃUDIO lDE.BliRQUE CAR:\EIRO LrAL !\ElO 

OJI. JORGE DE OLIVEIRA NUNES 

032. LYGIA DE ABREU ALAGEMOVITS 

033, LUIZ CARlOS LEMOS DE ABREU 

03t.. ROMEU ARRRUDA 

035. CfLIA TEREZA ASSUMPÇÃO 

036. ARUTIE BR!TAS 

037. SARA RAMOS DE tlGUElREDh 

038. HUMBl-:RTO HAYDT m; SOUZA tU:LO 

039, JESSJl DE AZEVI:DO BAR QUERO 

040. ADOLFO biC DE TOLEDO 

041. ROGERIO COSTA RODRIGUES 

-042. ANA VALDEREZ AYRES NEVES DE ALENCAR 

043. LENINE :§.ARROS l'INTO 

044 • .ANTÔNIO CtSAR FERRA:Z. 

'oqs. FRANCISCO SAMPAIO DE CAAVALHO 

046 •. FERNANDO GIUBERTI NOGUEIRA 

48 

47 

46 

45 

" 

43 

42 

41 

40 

39 
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047. NORMA IZABEL MA.Rl'INS DE TOLEDO 

048, SÕNIA MENDES VIANNA 

049. CARMEN SALLES DE OI.lVElRA ARRUDA 

050. TITO HONDIN 

05I. ROSA MARIA BARROS DE CARVALHO 

052. WALTER O~llO BARBOSA LEITE 

053. LUIZ PAULO GARCIA PA:RI:NTE 

OSt.. GERALDO JOS~ COELHO GAI.RÃO 

055. NEUZA JOANA ORLANDO 

056. ARTHUR LEVY SEQUEIRA SCHUTTE 

l57. SERGIO LUIZ ALAGEHOVITS 

058. HAIG BACDASSARIAN 

059. JOSf ARISTIDES DE MORAES FILHO 

060. FRANCISCO NOGUEIRA SARAIVA 

061. MARIA DO AMPARO MEDEIROS PARENTE 

062. P~ROLA CARDOSO RAOLINO 

063. 'MARIA ELISA NOGi.!I.IRA LODDO 

06lt. MANOEL JOst DE SOUZA 

065. GILSON MEJ\"DONÇA HENRIQUES 

066. :EDYLLYS BOKEL SNIT~OVSKI 

067. DORVAL SAMPAIO FILHO 

068. FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO 

069, RAIMUNDA POMPEU DE SABOYA MAGALHÃES 

070. LYS HENRIQUES FERNANDES 

071. !.tOA FlALHO OI:\IZ )tAi\.TI~;s 

072. ~LlO CARVALHO DA SILVA 

074. NECY GOMES DE FIGUEIREDO MESQUITA 

075. ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELOS 

076. ZOR.'iELINA RIBEIRO ALVES 

077. VERA DE ALVARENGA MAFRA 

078. TALITA HONDIN LEIVAS 

079. SILVIO PINTO DE CARVALHO 

080. HA...Il.IO~ At'S!REG~SYLO DE ATP.AYDE 

081. CIRENE OE FREITAS FERREIRA 

082. NATIJl':RCIA SILVA DE SÃ LEITÃO 

083. MARIA LUIZA l'tREIRA VARI:J.r.A 

084. MARIA LÜCIA VU.LAR DE U.Mo:. 

085. ROSA ANGhiCA BERGER VArti.A!i CARNIDE 

086. ELGA JAGERn:t.D DE BARROS 

087. CARMELITA DE SOUZA 

088. GILBERTO FERNANDES ALVES 

089. JOSt VALDO CAMPELO 

090. ALEXANDRE -DUMAS PARAGUASSÚ 

091. ZULEIKA DE SOUZA CASTRO 

092. ALEXA.>õDRE PFAENDER 

093. THEREZA CREUSA D.E GtlES MONTEIRO NEGREIROS 

09t.. GERARDO LIMA AGUIAR 

095~ GLORY SOARES DOS SJ....'>jTOS MARTINS FERREIRA 

096. RONALDO FERREIRA DIAS 

097. ARTHUR BOTELHO CASADO LIMA 

098. MARIA CLARA COELHO BAUMAN DAS h."EVES 

099. CLÃUDIO J'!iLIO FREIIAS CARh"EIRO 

100. ARY FELICIANO DE ARAiiJO 

101. GUILHER.'!.fE GRACIJ\1)0 SOARES PAU:EIRA 

102. HELENA RUTH LARANJAL FARIAS RIGOI.ON 

103. FERIX ANTONlO ORRO 

104. MAXIMIANO VIANNA 

105. BRANCA BORGES GÕES 

106. V!CENTE OLIVEIRA I.ARA REZENDE 

I 07. HELENA BROWN HADJINICOLAOU 

108. MARIA TEREZA MAGALHÃES MOTTA 

109. JOSE NEY PASSOS DANTAS 

110. ALBERTO PEREIRA DA CUNHA 

111. k:DINA BORGES DE OLIVEIRA 

112. EDUARDO LEio MARQUES 

113. · ARLETE BELOrAS TAPAJÔS 

114. ALEJW."DRE MARQUES DE ALBUQUERQlJE MELLO 

115. HUGO RODRIGUES FIGUEIREDO 

116. FERNANDO SILVA DE PALMA LIMA 
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117. LAURITA FANAIA DE BARROS 

118. HtLIO DOLHER- DA SILVA 

120. FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÜJO 

121. SUZY CUNHA E CRUZ FOUCHER 

122. VILSON TAUFIK CHEMALE 

123. CID SEBASTIÃO DA FRANCA BRÜGGEi 

124. CELSO LUIZ RAMOS DE MEDEIROS 

125. MARCELO ZAHBONI 

126. GE!-iO\"t\'A A"''RES FERF:.E:IRA DIAS 

127. EDUARDO RUI BARBOSA 

128. ~I LLIAH LIMA MACHADO NE\..'TON 

129. S'fl.'.'IA HI!Mi:l !-~\:.:TOVANl l'EUOTO 

130. I?.t,J:EL •:M:.o\l.o,AF:> l~VANG;.!_JST/1 
lJ). DI\ A F.\l.CO~l J,!;. r ;.··.VALWJ 

132. MARt:\ W'. LOU::"!;<;•; ; ;:NNA I.::.Ll;.:,J\10 

133. 'I'EJ:I:ZlNfiA VUARTI: SAMPAJJ 

lJt.. VlC'ftlR REZ'ENil!: ll! CAST!{~l CAIADO 

,135. DAU!AR GERAW)O J.M:ERDA CU!·tAJÜÍE.S 

136. CARLOS AUGUSl\1 snaSE 

137. GI:RALOO CM' .A nr: AZEVEDO 

138. ALVA L1RIO \'n:lSSIHO TJlLCPtilLO 

139. ADABY BORBO!>DíA DE CAS'!'PD 

1t.,O. MARIA LU1ZA KULLF.R DE A!.;..:EIDA 
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141. CAR~íEN LÚCIA DE HOLANO/c CA\'ALCAt;TI VILHENA 

lt.2. PEDRO DE CARVALHO MlJLLER 

143. ONILDA RODRIGUES DE MELO SOUZA 

1t.t.. ANA MARIA TAVARES SOBRAL 

145. ERNESTINA DE SOUZA MENDES 

146. JOSt JURANDIR DE VASCONCELOS 

14 7. ARNALDO GOMES 

148. FRANCISCO w.RINHO BANDEIRA DE MELO JÜNIOÍI. 

1t.9. HELENA DE MOURA LARA REZENDE 

I50. JOSt LUCENA DANTAS 

I51. GERALDO CAETANO FILHO 

152. R0GtRIO FREITAS PORTAL E SILVA 

153. LOtlRI\'AL FRANCISCO LOPES 

154. SÚGIO DE OTERO RIBEIRO 

155. DANIEL REIS DE SOUZA 

156. AFONSO JOSf COELHO CfSAR 

157. FRANCISCO DE ASSIS NEVES 

158. NEY MADEIRA 

159. FRANCISCO CARNEIRO NOBRE DE LACERDA NETO 

160. MARlA DELITH BALABAN 

161. VICENTE DE PAULA DE SOUZA LOPES 

162. AURELIANO PINTO DE ~rENEZES 

163. EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 

165. v-ANIA MENDONÇA DE FlGUElREDO 

166. MARILDA CAHARGO ROSAS 

167. IVAN D' APREMONT LU!A 

168. REGll'>A PELOS! SILVA 

169. lONE RMlOS DE FIGUEIREDO 

170. NlSIO EDXL'NDO TOSTES RIBEIRO 

171. BEJ,TRIZ BRA:-.."JÃO Ct:tRRA 

172. JOSt: CARLOS ALVt.S DOS SANTOS 

173. FRANCISCO JOSf NOLETO NE.TO 

174. Lf.ONARllO GOMES OE CARVAl.llO LEITE NETO 

175. LUIZ COilZACA l'f.REIRA llO rV,SC-IHl':NHJ 

176. ALUlSIO RODRIGUES LOMTO 

177. CELSO DE CASTRO FILHO 

178. JOSt ARAÚJO FlW10 

179. ÁUREA MACHADO DE ARAÜJO 

180. JOÃO MENANDRO DA SILVA FILHO 

181. WALTER MANOEL CEJU-Woi'O DE OLIVEIRA. 

182. FREDERICO DA GAMA CABRAL FILHO 

1B3. NILSON A VELAR 

184. UBALDO GONÇALVES 

18S. ALEIXO RAMIRLZ GONZALEZ 

186. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 
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187. PAULO ROBERTO PEN"YDO AYRES 

188. PAULO IRINEU PORTES 

189. RUBEM PAIU TREZE NA 

190. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CHAVES 

191. MARCUS VIN1CIOS GOULART GONZAGA 

192. MltRICO DIAS LADEIRA JÚNIOR 

193~ MARIZA CARVALHO LEITE GUIMARÃES 

194. WALDIVINO FRANCISCO SOUTO 

195. PAULO RUBENS PINHEIRO G_UIMARÃE.S 

196. FERNANDO ESTEVAM OANIAS 

197. :HANDEL DE ALMEIDA 

198. JOSt SOARES CAVALCANTE 

199. ANTONIO G0.'1ES DA ROCHA 

200. ADILSON VlANNA 

201. .JOSf. t..'ASHlNGIO::-> CHAVE::. 

202. ALFEU CORDElRO DOS SANTOS 

203. l.tA SAYÃO CARVALHO DE ARAÜJO 

204. MAURlCIO NERY LEpt GUll<.ARÃES 

205. \o.'ENCESLAO f-lOREIRA DA SILVA 

206. MILTON PEREIRA SANTANA 

207. CELSO SAÚ.H 

208. MARIA LUlSA FALCÃO SOARES 

210. HERMES FRANCO DOS SANTOS 

212. OSCAR LUIZ DE AZEvEDO 

213. JOSf COUTINHO DE ARAÚJO 

214. RENATO ~tEDEIROS 

215. HtLIO BITTENCOlJRT CONZAGA 

216. JORGE PINTO DE ALVARE!:::;A. 

217. MOIStS JÚLIO PEREIRA 

218. C~!L!O AL\"ES 

219. lJILSON PEREIRA DE CARVALHO 

220. PAULO COSTA DE OLI\'EIRA FI.LHO 

223._ J;J.\" ; J(J U:•?i.l: 

22t.. 1},: .O J·'Lf::·r.·, · I I 

225. Mi.:. ·T.L CORiJ:.·. l·:..;zu 

226. o:.~t...':Y Jo:>F. uo~; PJ::l!::i 

227. J/,CY. DE BRll O FRE IRF. 

228. UEÔC .. ITO SAJ::~CJ'O VIt;i~·.~ 

229. ~'AL7Z:R BRAG;, 

230. ABC'. :aR SARPJ-.S 

231. LEVI DE ASSlS UA:;TAS 

232. SA..'\::!'NO ME~;f;i:S DOS s;,:;'!OS 

233. GIL:..!.RTO BO'l!:LHO 

234. RUB~;S f".ARTI:::; FERREir~o\ 

235. CLE!:JE NAR1A llARBOSA n.:KrJ:IRA CIWZ. 

236. MÃRIO NELSo:.; DUARTE 

237. SÃN:.·JR FERFEITO 

238. GERA.LDll\0 ALVES PORTO 

239. MANC!.L BEZERRA LARANJAL 

~JWPCI - ~Jj,fli:S lll: A!'OIO U:GISI./,1 IVO 

CATI.í:ORIA I'\~- Tf:CNICO LEGISI.ATIVO 

-CÔiJICO - $F-Al.-011 

CJ.ASSE - "ES!'ECIAL" - RI::FJ:Rf:NCIA - 56 

OCUPANTES: 142 

001. EVANDRO HESQUITA _ 

002. JOSE CARLOS PORTO DE HE.NDONÇA CLARK 

00_3. FERNANDO FONSECA 

004. CARLOS DO CARl-lO MOREIRA 

005. OCTACIANO DA CoSTA NOGUEIRA FILHO 

006. FRANCISCO JOS~ FERNANDES 

007. PAULO JORGE CALDAS PEREIRA 

008. NEWTON ARAÚJO SILVA 



7546 Quinta-feira 4 

009. GETÚLIO IVAN CARREIRA 

010. ALFEU MAGALHÃES MENDONÇA 

011. HELV~CIO LIMA CAMARGO 

012. CÂNDIDO HIPPER!T 

013. CUIDO FARIA DE CARVALHO 

014. ~DO PEREIRA ALVIM 

015. ANTONIO CIPRIANO LIRA 

016. AMAURY GONÇALVES MARTINS 

017. MARY SALETE BELO 

018. CLÃUOIO VITAL REBOUÇAS LACERDA 

019. IVO TEIXEIRA GICO 

020. ELIR SIMEÃO 

021. BAS1LIO DA COSTA 

022. AFRÂNIO CAVALCANTI MELO JÜNIOR 

023. RhiO DE PASSOS 

024. JOSt CORREIA CABRAL 

02.5. JAYME VIEIRA 

026. 'IJALDINAR ARAÚJO OLIVElRA 

027. H!LCIO AZEVEDO 

028. WALTER DIAS DA COSTA 

029. MANOEL MENDES ROCHA 

V3U. Lll1I{..;,. \1,",: •... ~. __ ._,~·!...: 

031. MARIA CARHEN CASTRO SOUZA 

032. AP..Y ClCERO DE MORAES RIBEIRO 

033. JOSE ADAUTO PERISS~ 

034. ORIONE DUARTE MAIA 

035. ANIVAL TEODORO MACHA:IJO 

036. SlLVIO FERN,ANDO VIEIRA CORREIA 

037. !':ÃF.IG St:R.GIO ::lA SlL\'A ~.;.R:n:s 

038. VAI\"DEMBERGU!:: DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO 

039. MARIA AMf.t...IA MAJOS AllANIIA. 

040. JOSI:: DI:: AJ....!!:NCAR IIANTAS JÚ1'l OR 

041. MARIA E LI :.:iA DE C\ISMÃO NEVL!> S'J'RAQUADAtll (i 

042. DJALMA Jo;::;I; PEREIRA DA COSl'A 

043. LUCI MARL', COPI'I 

044. VERA RECI:l<A TORRES FALLEIROS 

045. CORDfLIA ~:aLE.TO MARill'iS 

046. MARIA DE ~"ÃTIMA CARVALHO RODRIGUES 

0~7. JOSf RIBW..!AR. TEIXEIRA LUZ 

048. MARIA VAL.:..."":RIANO DE MORAE.S 

049. JOSt RIBA:~.iAR DUARTE MOURÃO 

050. JOEL ELY R.IBEIRO 

051. WILSON NE3.:Y RODRIGUES 

052. FRANCISCC. ~AS CHAGAS Mi5i;;tEIRO 

053. MARIA LUI::.A MARTINS LIMA 

054. ANTONIO Cr....RLOS DE NOGUEIRA 

055. JOSU~ TON.U."Nl NETTO 

056. LYGIA LEI::E DE CAMAitGO 

057. JOÃO BATI.:TA DE OLÚ'i:-IRA 

058. JOSt ROBE:TO FRANKLIN 

059. SEBASTIÃO MATOS LAVIOLA 

060. FERNANDO ;....h'TONIO CONDE 

061. JAIME LUI=- COLARES 

062. VALDO B.AR,;.OSA FACÕ 

063. ANTONIO L:::'IZ GALDINO DA SILVA 

064. MÃRCIA TC.:.EDO DO A..'1ARAL 

065. LEOA F.ERF.=:IRA DA ROCHA 

066. DEUSDEDIT':l: MIRANDA 

067. L'OCIO PARCA 

068. MARIA O:!:!IAS DE MIRANDA MARCANTE 

069. JANE!E DE MIRANDA PARCA 

070. GERSON DE SOUZA LIMA 

071. HUGO ANTO:-::IO CREPALDl 

on. K.;.L'Rü tcr:s_ ~:: s:E. 

073. RUY EMANUEL DE AZEVEDO POMPEU 

075. SYLVIA DE PASSOS 

076. ALIEITE NEY RAYOL MARTINS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào UJ_ 

077. HEL01SA GUIOMAR DOS SANTOS 

078. JÔSt PAULIN'O DE MIR.A..-.:-OA PACHECO 

079. JORGE NUNES PEREIRA 

080. NE:LSON GOUVt:A 

081. E."!1LIO DOS 'sM."TOS \'!EIRA 

082. JOSt CI:R\'ÃSIO TORRES PARENTE 

O~n. · HIRON oE ~lOURA SALDANHA 

084. GILDA MARIA COEIJ~Cl DI: CAI!.\'/.l.HO GÕES 

085. JOSE l'ROCOl'lO l.lRUM.OND 

Q86. WALTER TARDIN 

087, NEY DA MOITA BASTOS 

088. ALFREDO EUSTíi.QUlOPINTO 

089. HAROLDO PEREIRA FERNANDES 

090. VALEthiN FERREIRA DA COSTA 

091. CYRO VIEIRA XAVIER 

092, ELBE CORDEIRO 

093. GIVON SIQUEIRA MACHADO 

094. CELSO FERREIRA DOS SANTOS 

095. ARMANDO CORR!A DE AZEVEDO 

096. LEONEL AMARO DE MEDEIROS 

097. JOS't: XAVIER DA SILVA 

098. AGOSTINHO BAPTISTA !AGE 

099. JOSE ROBERTO DO AMARAL FURLAN 

100. NELSON GOMES DOS SANTOS 

101 •. JOSt PEDRO DE ALCÂNTARA 

102. RAIMUNDO JOS!. FRANCISCO 

103. IDELFONSO REBOUÇAS LACERDA 

104. ALDO BRAGA CAVALCANTI 

105. GUILHERME. OSCAR TOZZINI DELLA GUÁRDIÃ 

106. JOEL MONTEIRO BENTIM 

107. FLORI VAI. VIEIRA DE ALMEIDA 

108. GONÇALO DE MELO ARAÚJO FARiAS 

109. IRACEMA SOARES PEREIRA 

110. ALDA ORTEGA 

111. JOSt CARLOS FO.>.;TES 

112. MÃRIO ALVES DA SILVA 

Il3. JENNY LEITE DE OLIVEIRA 

114. MATEUS IEÕFlLO TOURINHO 

115. MESSIAS DE SOU2A COSTA -

ll6. ALFEU DE OLIVEIRA 

117. JOÃO PINHEIRO BORGI:S 

118. JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA 

119. OGOBERTO PAIVA DO NASCIMENTO 

120. HEBER DE; !'.ACEDO GODINHO 

121. 1\0I:EF:TÓ ~..v-·.Ú\';. 5A!.l!JS:A 

122, NILSON CARVALHO DE ARAUJO 

113. JACY BARBOSA 

124. ADAIL DE SOUZA 

125. FLAVIANO SOARES DE Al'l'DRADE 

126. LUIZ ANTONIO DA SILVA 

127. AMfRICO EUC~NIO 

128. FRANCISCO DE MEDEIROS CF.A\"ES 

129. JOSE PAULO RIBEIRO Gt.'ALA~O 

130. MARIA ANG~LICA AFFONSO BORGES !ORM>NI 

:!/.i' I .. ur J.üt:Hof·', : .. i:!t',\JO 

r i•f<.( i, J/, .'.i'JJ'l:C;•,; \1/,I,I,OCC! 

I::· .. ::..\IOA i.'· r· ... I' r:~ ... ··:·,·, 

r: ..... 'rto.J-.cí.:~tr .·:::,:ru ~>••:,J•.):·.:i ~!:,~.,·, ::r.IA 

~~~.::. JOSf l'i'!dd) rn: id,A!.·Ju 

1: .'Jo RENA10 QUIN1WO IIJ. Ol..l'.'EU:/. 

1:: .. OISEr;x~, /,L~lEIDA ç,,RVALHO 

'1:; ... HELC:;.\ CAt:::;;IRO LflTL 

1::-1. MIGtLJ. Ct:fRCIO FlL 110 

1 .... ;,, ~AULO nll!:U'.'fO fY.U:I-:l, GARÇÃO i<Jt'.t::lRO 

1.:..:_. GOITACAZ l!PJ,SÕNlO fll:DROSO Di': Al.I?L'QUERQLI: 

1.:. • .2. NIRO!; SlQUEIP.A DA SILVA 
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GRUPO - ATIVIUADJ·:~ DE Al'OlO T.r;c;I_S~ATIVO 

CA'HCORIA FUNCIONAL - T:ECNICO LEGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-011 

~ - "ESPECIAL" - REFF.RtNCIA - 55 

OCUPANTES: 02 

Ol. JULIANO LAURO DA ESCOSSIA NOGUEIRA 

02. KLEBER SOUZA 

~ - ATTVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO_ 

CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO LEGISLATIVO 

CÕ_DIGO - SF-AL-Oll 

CLASSE - "ESPECIAL" - REFERENCIA - 54 

~:14 

01. VALDIR PEREIRA BORGES 

02. MARCOS CASTELO BRANCO COUTINHO 

03. JOSt CLtNIO REGO DE AZEVEDO 

04. SÕNIA DE LIMA BELCHIOR 

05. NEIDE BOTELHO 

06. PAULO ROBERTO MORAIS DE AGUIAR 

07. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA 

08. ELEONORA PASS.AR~Nl::IO MORI 

09 • .JUDITH SILVA 

10. LEATRICE HELENA MOELMANN NEGRÃO 

11. VERONICE MAIA DE AZEVEDO 

12. AR ILDA FONSEC:A DE SOUZA 

13. MARCELLE MARIA OLIVEIRA PIMENTEL 

14. CÂNDIDA AGUIAR NARA 

~!r:!l''l\~1~~::_··:,\!.:- 1'·n:!·•· u:GI~r.·JJVO 
C[)J).:I,') - !-"· :.~ .. 'J; 1 

f.Y>1: .. :'~ : "•'" lJ'~ . +:·2~· - "' 

OCU!'!.::TE: 01 

001. PEDRO H'!:-:L'.'!-:0.:10 llmlt.U:J•() 

CATEGORiA FUNCTQ~:.\L- rtCNlCO LEGISJ./\jlVO 

CÕDIC(J - SF-AL-úll 

~ : "C" - RJ:}'ERP.NC1,A - 49 

~:10 

001. NILSON SUiÕES DA LUZ 

002: HAMILTON BAJ\DEIRA RODRIGUES 

003. PAULO PI!\'HEIRO DE PINt10 

004. PAULO ROBERTO FALCONI DE CARVALHO 

005. REGINA ALVES RIO BRANCO 

C06. FRANCISCO AL\'ES RAMOS 

007. MÃRCIA :SOK.E:L SNITCOVSK.Y 

008. BEATRIZ ELIZABETH CAPORAL GONTIJO DE REZENDE 

009. LUIZ ANTO~IO SOARES LARANJA 

010. DO~HNGOS BATISTA RElS 

~ - ATIVIDADES DE APOIO_ LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - tl:CNICO LEGISLATIVO 

cnDIGo - sr-At-ou 

~ : ":S" - REFEI!,tNCIA - 48 

o:::t·r:..~:rr: Cl 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçào Ui . 

GRUPO - ATIVIDADES DE 'APOIO :tE"GISLATlVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - TfcNICO ÜGISL,\Tl_VQ 
CÔDICO - SF-AL-011 
CLASSE. : ... "B" - REFER!NCIA - 46 

~!_02 

01. ~!ÃRNIA LUCIA BEZERRA 

02. Ll'IZ RENATO MILANI 

GRUPO - ATIVIDADES !JE APOIO LEGISLATIVO 

CA'l'F.CORIA FUNCIONAL - T!.CNICO LEG~SLATIVO 

CÕDJGO - SF-AL-011 

CLASSE - "A" - REFillNCJA ~ ~3 

~:10 

01. PAULA CUNHA CANTO DE MIRANDA 

02. 1TALO BRASILION SILVEIRA 

03. ANTONIO CARLOS ISAC 

04. PAULO ROBERTO ALMEIDA CAMPOS 

05. ESTHER GlMEh"ES FERREIRA 

06. MARIA LINHARES DE SOUZA KRANERT BORGES 

07. JOS~ CAETANO SOBRINHO 

08, VALMIR LEAL DA GAMA 

09. NE-LMA SUELY CURADO E SOUZA 

10, JOÃO JltLIO CARVALHO ROCHA 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - I~CNICO LEGISLATIVO 

C!!DIGO - SF-AL-011 

~ - "A" - REFER!NCI.A - 40 

~:01 

01. ALBERTO DE OLIVEIRA NAZABETH 

~ - ATIVIDADES DE APOIO r..EGISLA'I'IVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - TfCNICO LEGISLATIVO 

CÕDIGO - SF-AL-011 

CLASSE - "A" -~ - 39 

~:01 

01. L1CIA MARIA GALIZA PEREIRA DE SOUZA 
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Existem 07 (sete) o:argos vagos na Referência 39 da Classe Inicial. 

~ ---A--t-J-V-l-l~'+}!!..S~!·-:-_i:l-'-~'!..it=l..::l-:_:~~ ·.r.~ TI vn 
CATECO!liA i-'UN!:l~- tiSSJ!;n:r!"l!. l.!:GISJ.!,TlVO 

CÚPJGO - SF-AL-012 

CLASSE "ESPCC!AL" 

NO DE FUNC. "' ReL " 039 R e f. 42 

CLASSE "C" 

NO DE FUNC. 150 Ref. " 005 - Ref. '0 

- Ref. " 001 - Ref. 38 

002 Ref. 37 

- Ref. 36 

019 Ref. 35 

CLASSE "11" 

NO DE FUNC. 017 - Ref. " - Ref. 33 

- Ref. 32 

001 - Ref. 31 
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CLASSE "A" 

NO DE FJJNC. - Ref. 30 

- Rcf. 29 

- Ref. 28 

- Ref. 27 

"(•} 015 Ref. 26 

(*) - CLASSE "A" - REFERENCIA 26 - 15 VAGAS 

o':RIJ!'O- ATTVJ_I)ADCS N:, AI'O]O I.EGHil.ÀTIVO 

~_A_!,UllClONAJ, - ASSISTENTC LEGISLATIVO 

CÕDJGO - Sf~AL-012 

~ : ESl'X:CIAL-~- 43 

~:169 

001. CLÔVIS CORJtt.A PACHECO 

002. SCYLLAS DE CARVALHO GÔES 

003. GESNER BATISTA OUTRA 

004. JOSE GILDENOR PIHENTEL 

005 • .ANTONIO PINA 

006. ORLANDO AYRES 

ü07, JOAQt'lM LUIZ TIA ROCHA 

008. ALTAMIRO CRUZ 

009. FERNANDO ALFREDO CARNEIRO -PEREIRA 
OlO. BtLIO VARGAS AGOILLERAS 

011. LEUZINf.A BONFIM STEIN 

012. HUGO CARVAUlO VIEIRA 

013. SERAFIM DOS SANTOS ALVES 

014. AMPH'ÍSIO SANTOS 

OIS •. .'Ó.ÃUDIO DOS SANTOS 

016. JORGE Ah"TUNES 

017. FRANCISCO OL!MPIO GOMES 

018. BENEDITO AFONSO DE ARAÚJO 

019. ~O.:llmO ED;RIQUES 

020. WALDEMAR G0.'1ES TINOCO 

021. JOSt GOIJV!A 

022. OSVALDO JOSt DA SILVA 

023,. LUIZ VALDEVINO DE LIMA 

024. ADILSON VIEIRA DE CASTRO 

025. OLlVIO JACUlTO DOS SANTOS 

026. FLORIANO LACERDA 

027. RA..~ULFO CP.AVES FILHO 

028. ALTAMIRO ALBERTO TAVARES 

019. GFORGINO AVELINO DA COSTA 

030. PEDRO HAR:rl:\S DE SOUZA-

031. SEBASTIÃO AMARO DA SILVA 

032. ALTAIR VARGAS 

033. JOS:J:: NILO FILHO 

034. JOSE BULHÕES 'DA COSTA 

035. AMADEU PEREIRA DA CRUZ 

036. ORLA.•mo IRANY CECCO!\I BRANDALISE 

037. BRENO BRAZ DE FARtA 

038. URACY DE OLIVEIRA 

039. ANIBAL LOURDES DE OLIVEIRA 

U4U. Cll/1,1!!..':~/. SAI.(:tiJ J/:11 JJI: 01.1\'EJI\A 

Of11. AN"Jn::Jrl .IOSf: IJF J.J~A 

nr,~ .. iohn :-:~:rn~INO Atvn; 

U44. HIL 'n1:. J;U AMAR..\J. 

045. AN'l'Oôoi10 Al.VES IJJ.; LlMA 

045. BER'fl!':O LASCOSC.:K SILVA 

047. Cll.Rl.I1'0 J>ERETM IJA COSTA 

048. JO,"~() ::;oAP.ES DA Cú~TA 

0:.9. AN1'0:UO AUGUSTO DE ANDRADE 

050. SEVERH:O JORGE Tlm:DADE SILVA 

051. FRA!>:CISCO DA CRUZ 

052. RAIMllt:DO BARROS DA SILVA 

053. AROLDO l.ll.CERDA CUlMARÃES 

054. SEBASTIÃO CALADO BASTOS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

0.55. AGICER HAIA 

056. OCTACÍLlO NORISERTO MENDES 

057. RAIML'!>.'DO CARREIRO SILVA 

058. SfRGIO LUIZ. SElXAS 

059. TARC!SIO DUARTE MAIA 

060. GET0LIO ALVES FERREIRA 

061. jos~ FRANCISCO MATOS DA COSTA 

062. EDSON LODI CAMPOS SOARES 

063. JOSt: GOMES 

064. OLAVO DE SOUZA RIIIEmO 

065, GILSON VIANNA 

066. FRANClSCO PIRES DE OLIVEIRA 

067. LILIO CHAVES CABRAL 

068. OCTAC1LIO DUTRA MAIA 

069. JOSlAS CHAVES DO AMORIM 

070. JOSt PEDRO DE CASTRO BARRETO 

071. JOÃO DA SILVA MAIA 

072. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA 

073: RUBEM DOS SM"TOS' OLIVEIRA 

074. JURACY ALVES COE-LHO 

075. MARIA CONSTÂNCIA DE OLIVEIRA ROCHA 

076. JO!".AF. At'GL'STO CAR:a:;1RO 

077. LUIZ ANTONIO ROCHA 

078. SALO~lÃO FURTADO DE ASSUNçAO 

079. MARIA HAGDALENA COSTA OLIVEIRA 

080. GESSI C EISA GONZAGA DUARTE PINTO 

081, ELIZABETH BARIIOSA MDLLER RIBEIRO 

082. JOS~ ALCINO SCARASSATTI 

083. FRANCISCO DE ARACJO COSTA SOBRINHO 

084, YVONE CARNEIRO DUARTE 

085. FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS 

{JI:(). J.UJHCJ; n:r:NMWES IJJ·: ANIIRADE 

fJe-7. ~1\l'A !Ji~ l'lNIJO LtlT!: 

OliC':. tLlAS lJI~ OLIVEIRA 

089 •• 'iAP.ISA I·U."UDRO NOUJI},o 

090. CARLOS C:OCUS JÚNIOR 

091, CAMILO t.:OGLTEIRA DA <.:MIA NETO 

092. STALIN GREGO VENtT 

093. J~Í:: VlE1RJ, DO VALE FILHO 

094, 1-iASHINGlW RODRIGUES CHAVES 

095. MANOEL L>J,S GRAÇAS GOME.S 

096. LUIZ c-m:I:S DOS SANTOS 

097. ESTELA 11ARIS DE SOUZA MOSCOSO 

098. FÃTIMA ~lARIA MEIRA PANGELLA 

099. ACYR MAHRO PAIVA DA Sll.VA 

100. HANÓEL MESSIAS DOS SANTOS 

101. ELIZAllETH ALVARENGA ALVES DA SILV.A 

102. JORANDYR BARBOSA LEITE 

103. VERA LtíCIA HENEZES FARINHA 

1().4. GALDINO RIBEIRO MAGALHÃES SOBRINHO 

105. MARIA GORETIE SOUZA MATOS 

106. ELIZABETH GIL BARBOSA VIANNA 

107. JOSt MAURÍCIO LIMA DE SOUZA 

10_8. HARIA LUCIA CALDAS PEREIRA MEIRA 

109. CARLOS GUILHERME FONSECA 

110. WALTER FALU:lROS JÜNIOR 

111. Hr.LE.NA lSXARD AC'cAUHY SARR.ES DOS SANTOS 

112. JOSELINA HARlA DE SOUZA HOURA 

113. REGINA FLORA DA COSIA PEREIRA DE TOLEDO 

114. AllllANDO OSCAR HACKART 

11.5. LUIZ AUGUSTO FELIZOLA 

116. OÍIO MARES 

117. ANTONIO .n.BERTO DE CARVALHO 

118. TEREZINHA LOroS DE SOUZA 

119. JOSt MARIA LU1A 'DE MACEDO 

120. LUIZ GONZAGA SILVA 

1 Zl. UEBE CORDEIRO 

122. JAlP,. ANTL.:I\ES DOS SA.I\TOS 

123. BALDOINO J'OSr; TEIXEIRA 

124. JOÃO DA COSTA VELOSO 
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125. JOÃO ·FERREIRA DO AMORIM 

126. ANTONIO DE SótJZA FRANÇA 

127. JAIRO BARBOSA MA'I'TOS 

128. MANOEL PINUEIRO DE MOURA 

129. JOÃO LOURENÇO DA SILVA 

130. LUIZ DIAS DA SILVA 

131. VITAL XAVIER DE LIMA 

132. I!T::J.IO AUGUSTO DA SJLVt::~I~A 

133. G~:RALDO MARQUES 

134. JOÃO llA COSTA BE.kNARI)O riLHÕ 

l35. JO.\QUIM F1 R~IINO DE MI·: LO 

136. ÃI.VARO ALVES DE ARAÚJO 

137. JOSt BISPO SALES 

138. JOSl': FRANCISCO DE ASSIS 

139. HANDEL MOREIRA DA SILVA 

140. RAIMUNDO SOARES DE MORAES 

141. MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO 

142. SEVERINO MANO EL DE OLIVEIRA 

143. MANOEL BERNARDINO DOS SANTOS 

144. JOÃO AZEVEDO ÕA SILVEIRA 

145. NESTOR GOMES DOS SANTOS 

146. AYRTON EVANGELISTA ROCHA 

~47. MÃRIO DE MELO FRANCO 

148, MARCELINO :ÕOS SANTOS CAMELLO 

149. ATA!DE MACHADO 

150 • .JANUÃRIO COT.IR~ÇO CAETANO FILHO 

!Sl. ~EIL AZEVEDO GOMES 

152. s:iaVÃ'L PEREIRA DOS SANTOS 

153 •. JOt LUIZ NÓGUEIRA 

154 • .JOSt WALDIR GOMES 

155. MOlStS JOSE DA SILVA NETO 

156. JOS:t. NÔBREGA 

157. JOAÇI MONIZ 

158. MARIA LUIZA DE MOURA COSTA 

159. DALVA DE SOUZA MOTA 

160. MARIA IZABEL VIEIRA DE SOUZA 

161. JOS:t. DE MANCILA MADEIRA 

162. LOURINALDO ALVES PEDROSA 

163. SEBASTIÃO FERREIRA SILVA 

164. MANOEL FERREIRA SOARES 

165. CARLOS ADOLFO DE JESUS 

H~: Mii!:h'~~"liHhBz oLivEIRA 

168. JOAQUIM LOURENÇO FILHO 

lt!". \'/.L!"!'XB S!!.'i.'J.. l'~O~TF 

CRUPO - ATI_"'.'lDA_rn:s ~1: ~-P010 1.1\~:J~Í.fi'J'IVO 
CATEGORIA llJ~C?IO~A_L - ASS1S1'ENTI:: LJ:GISLATlVO 

CÔDlCO - Sl"-AL-012 

CLASSE - "E:.SPECIAL" - REfEI!E~-~UI - 42 

~:.:39 

01. ~tLIDO JlE SOUZA 

02. PEDRO L..bCERDA RA.MALHO 

03. FREDERI.:: PINHEIRO BAR.R.EIRA 

04. JOSt m::.."'RIQU"E PERES DJ; CARVALHO 

O.S. JANE M.I...ZIA BARBASTEFANO RANGEL 

06. ÃUREA UITE DE CAMARGO 

07. EYMARD ::JE ALMEIDA MOUSlNHO 

08. PAULO F.itANCISCO DE ALBUQUERQUE FORTES BRITO 

09. MARIA G::::::RAI.DA DA SILVA 

10. EUDÔXIC PEREIRA DE FREITAS 

11. PAULO C.:..STRO RIBEIRO 

12. ANA MAF..1A DE OLIVEIRA MACHADO 

13. NJA MDi'ZZES DE AL~UQUERQ_'(!J:; 

14. RAIHUNI::•:) ROCtRIO DE SOUZA DUARTE 

15. CLÃUDIC MEDEIROS DE SOUZA 

16. MARIA DO ROSÃRIO LEITE DE CASTRO 

17. AUGUSTO CESAR CORREIA GAY 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào 11) 

18. LEILA U::IVAS FERRO COS.TA. 

19. DllX:El.'ES PINTO DE SOUZA 

20. LUlZ m; ALME~~A PTh'TO 

21. _LUC: co~:;ÇALVES MARTINS DE OLTVEIJt:A 

22. MARIA DE JESUS AZEVEDO SALDANHA 

23, CLARA Y.ARIA DE VASCONCELOS TORRES 

24. DELFINA ltR COSTA ZANLORENCY 

25. ·MARCO A..'ITONIO JOSt DE SOUZA 

26. TÂNIA Y~1LIA TOLEDO DO AMARAL FARIAS 

21. LUCIA GONÇALVES U:.ITE CINTilA 

28. C~ISTINA V'"ANIA LINS PEREIRA CHRISTAKOU 

29. StRCiO AUGUSTO GOlJVtA ZARAMELLA 

30. MARlLIA SA.\.'1'05 AZE-\"EDO 

31: JOSELITO CORREIA. E SILVA 

32. JOSt GOMES FEITOSA 

33. ROBERT QUINTÃO DE OLIVEIRA 

34. SUZANA MENEZES DA .SILVA' 

3.S., MAAILENE PEREIRA DOMINGUES 

36. EI.'ERTON ~IZ DE MELO 

37. t.IE~LINCTON MqNIZ DE ME.LO FILHO 

38. VERA LÚCIA CUNHA DA SILVA 

39. JOÀO CARLOS GOMES 

GRUPO ~ ATIVIDADES DF. APOIO LF.CJSLATIVO 

CATEGOR_lA ~UNCIONAL - ASSISTENm LEGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-012 

CLASSE : "C" - REFERt::NCIA - 41 

~:150 

001. \lALDEMAil ANDRt PINA 

002. JOSt FERREIRA LIMA 

003. LEONDINIZ DE BARROS 

004. JOS! MARIANO LEAL MOURA 

005. ISALTINO lSEZER.RA 

006. JOSf. LUIZ DEL BOSCO 

007. MARIO LUCAS GONÇALVES DA SILVA 

008. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

009. JOSf. DE RIBAMAR ABREu LIMA 

010. OLAVO DE SOUZA RIBEIRO FILHO 

011. CELIA MARIA BRASILINO 

OI2. JOSINALDO DA SILVA LUSTOSA 

013. MARCOS TADEU GOMES CARNEIRO 

014. ALTOMAR PINTO DE ANDRADE 

015. JAYRO OLIVEIRA LEITE 

016. MARIA APARECIDA HARTINS MENDONÇA' 

017. MAURO DE ALENCAR DANTAS 

018. JOSt BEZERRA NETO 

019. GES~ DIVIN'O DA COSTA 

020. MARIA TEREZA CAVALCANTE BARBOSA 

021. JANE COELHO DE CASTRO 

022. RAIMUNDO ALVES DA PAZ 

023. MARIA Lt;:DA COELHO 

024. ALAYDE FERREIRA DOS ANJOS 

025. VERA LÚCIA GOMES 

026. MARIA DO ctu MENEZES 

027. MARIA ÂNGELA MAESTRI ROSSONI 

028. CARLOS ALBERTO DE LIMA. 

029. MARIA ÃNGELA GUIRELLI DE BRITO 

030. AKIO:UO m . ."}:E~RTO DIAS DA SIL\'A 

031. ADALGISA XAVIER REIS 

032. CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 

033. JOSt MESSIAS FEITOSA DOS SANTOS 

034. NIL'TON LACES MARTINS 

035. LEOPOLDO KONTE 

036. FlORAVANTE SALERNO FILHO 

037. NANCY CODOY DE CARVALHO 

038. ELIZA ODETE ALVES FERREIRA 

039. TOHAZ EDSON ALVES DA SILVA 
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040. MARCO!:: UO<SUETR.) HAG.l\LHÃ!;:-: 

041. CELIA l•il.Rlli. LO!'.~:~; HONTI::m,:;r,:~O ClJli.VI.:; 

042. MARIA Im:NE PERJ~i)~li 

043. MARIA GORI~T Di~ I.Jr\A FREIT1\.S 

044. 1\NA MART1i ll.LVE~ r:i!l\VES 

045. MARIA EJ~!~AUETE J;t,-iUtETO !·:r:rmONÇli. 

046. HgLIO ME:HDF.S DJ-; l1iJREU 

047. ELIANE J1i1.Rih l\.RiU\ES BRAGA 

048. Lf':A RI!3EIRO DA SILVA 

049. MARIA APARECIDA ROQUETE FURTADO 

050. ROONEY ORTEGA 

051 .. ANNETE I·~RIA BA!!Il~ DE 11ENE?.E:S 

0 52. MARIA DO SOCORRO SALDANHA RAMALHO 

053. DIONE Ml\RIA SIQUEIRA DOS SANTOS 

054 .. JOSE: FLOR!:NCIO CAVALCANTE 

055. JOSU~ RIBEIRO DA SILVA 

056. AUGUSTO RODRIGUES DE LIJ'-:A 

057 .. MARIO BARROSO 

058 .. JOS:E:: AUGUSTO COELHO DA SILVEIRA 

059. MARILENE PERPfTUO PINHEIRO POPPI 

060. NALVINO NETO RIBEIRO 

061. HILTON MEIRELES 

062 .. JOMAR ..lOS!: RAMOS 

063.. CARLOS ALBERTO DA SILVA PINHEIRO 

064. HEITOR, LUIZ DIAS TRINDADE J0NIOR 

065. CARLOS DA FONSECA BRAGA 

066. OCT1i.VIO BACKER 

067. HERBERT LIHA DE ALBUQUERQUE 

068 .. LAURO ROMÃO DO NASCIMENTO 

069,. HERMES FERREIRA DE MOURA 

070 .. MARIA DO CARM~ CLEMENTINa DE OLIVEIRA 

07L MARIA GORETTI DE A.~DRADE LIMA 

072. PEDRO Llf.1A 

07 3.. MARIA ELIZABETH OLIVEIRA MARQUES 

074 .. CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS 

07S. RICARDO LUIZ LEITE DE OLIVEIRA 

076. RAIMUNDO AUGUSTO LUSTOSA DE OLIVEIRA 

077 o MA.RLENE RIBEIRO DE CASTRO 

078. VITORIA Rf:GIA MARTINS MELO 

079 • .JAYME CARVALHO DE AGUIAR 

080. CLEUSA FARIA MENDES 

081. ANTONIO MANOEL MADEIRA 

082 .. GOIANDIRA AZEVEDO SARRES 

083. GERCIRA DE SOUZA LEAL 

084. ELPIDIO VIANNA NETO 

085. CELSO DE SOUZA 

086., LINDlltMAR ALVES AGUILLEAAS 

087 .. WALTER ROBERTO FREITAS ,MARTINS 

088. JACIRA LEITE FORTUNA 

0 89.. stRGIO SAMPAIO BARRIGA 

090. ILY.A MARIA BARRIGA SALtH 

091 .. EDMUNDO FERREIRA DE ANDRADE 

092. FRANK JOHN PHILLIPS 

093. CLIDENOR PEREIRA DA COSTA 

094. J01i:O BRASIL1SIO ROSA 

O 9 5.. Jose DA SILVA 

096. ADONIAS TAVARES DE SOUZA 

097. SALMON LUSTOSA ELVAS 

098. AMARO CO~ DE OLIVEIRA 

099. JAYME ROBERTO DE OLIVEIRA 

100 .. ZACARIAS AARCOLINO TAVARES 

101. EVALDO GOMES CARNEIRO 

10 2. JOXO BATISTA DE LIMA FILHO 

103 • ROBERTO MENDONÇA 

104. MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE AÍ.MEIDA 

lOS. RAUL DA SILVA LOPES 

106. MARJ:A JOSE: DOS SANTOS RESENDE 

107. MARIA' APARECIDA OLIVEIRA AQUINO 

108. MARJ:A JOSt VENÂNCIO DOS SANTOS 

109. LUIZ CARLOS MENEZES MONIZ 

110. SARA PEREIRA DA SILVA 

1ll. MARJ:A IVANILDE CARDOSO VELOSO 

112. ANA CUSTODIA ROCHA GAY 

113.. UNDINA DE MELO PERISSt 

114 .. ÂLVARO JOSt FERRAZ 

115. GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA 

116.. JOSf ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ 

117. EL:IETE BARROSO DE CAMPOS 

118 .. ANTONIO DE PKDOA RANGEL 

119. SEBASTIÃO FLORESVANDE MADEIRA 

120. A.'lt."'!ANDO ANTONIO COLLI 

121. WILMA WAMBIER GUSSO 

122 o EVALDO G0!1ES CARNEIRO FILHO 

123. MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES 5l:>.3~H.:: 

124. STHEL NOGUEIRA DA GAMA 

125. ANA MARIA DE CASTRO JERONYMO 

126. JOSf GOMES FILHO 

127. FLAVIANO LOPES DA SILVA 

128 .. CLÂUDIO BARBOSA LErl'E 

129. JOAQUIM ELIAS DE LIMA 

130.. CELSO \iANDERLEY DE AZEVEDO 

131. ,.101\0 "TEIXEIRA 

132. c:....::LAYLTON ZANLO/ti::NC'i 

133. A:>.'.r..TUR LUSTOSA NOGUEIRA FILHO 

134. C:...:.ARMEN MflRIA ALEXANDRE E SÃ 

135. G::iLÃUC!A SILVA E COHEN 

136. IC:ONETE AQUINO OLIVEIRA 

137. C..'CARLOS AUGUSTO CONTREIRAS DE ALMEIDA 

138. G~CINDO RODRIGUES DA MOTA 

139. l-::&RVAL TAVARES 

140. C.::ARLOS ALBERTO LINS PEREIRA 

141. G=::ERSON DELFINO DE OLIVEIRA 

142. t::VANY PEREIRA REIS 

143. ::!RENE RIBEIRO DE ABREU 

144. ~:!"..ARCO AUR!LIO DE OLIVEIRA 

145. 'JAYBERt QUINTÃO DE OÜVElRA 

146. ::.."1ARIA DO SOCORRO GONÇALVES 

147. ;.:BERENICE TEREZINHA COP.RtA 

148. :SÕN'4 DE ANDRADE_P~IXOTQ 

149 • .:S'ONIA GOREMBEIM 

150. !!lLl'ON BLANCO DE A. TRINDADE FILHO 

~ - ATl\'lDMJE5 llE Al'OJO T.ECISI.Ã'J'TVO 

f.~ll'rJC;:;AL - ASSISTJONTE LE<:l5L!t.TIVO 

~!,!.ç:Q - SF-AI.-012 

CJ.J\SSE - "C" -~ - 40 

OCUPANTES: 05 

01. S!t.LE.TE ALVES PEREIRA 

02. CILENE DE SÃ GUIMARÃES 

03. BENEDITO VAKSON RIBCIRO 

04. JOst MARIA RtGIS 

05. JORGE LUIZ MOREIRA 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOlO LEGISLATlVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISU.TIVO 

CÔDlGO - SF-AL-012 

CLASSE - "C" - REFERJ::NCIA - 38 

~:01 

01, GETtíLIO DA GAMA VOUiEY 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA n;NCIONAL - ASSIS!Eh"TE LEGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-012 

CLASSE - "C" - REFERtNCIA - 37 
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OCUPM"''ES: 02 

01. SOLANGE SOARES MATTOZII>.'HOS 

02. EXPEDITO MARQUES DE AZEVEDO 

~ - ATIVIDJ,IlES DE APOIO l.EGIS]..s\TlVO _ 

CATEC.ORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO 

CÔDIGO - SF-AL-012 

CLASSE - "C" - REl'ERf.NCIA - 35 

OCUPANTES: 19 

01. OLIVIA DE HAVILLAND FERREIRA BEZERRA 

02. DORACY CARVALHO REIS 

03. EDSON LUIZ CAMPOS ÃBREGO 

04. CELlNA TAVARES DA CUNHA MELO 

OS. SANDRA SILVA TASQUINO DOS SANTOS 

06. HtLIO BARROS LIMA 

07. SYDIA CASSIA STEIN 

08. IVAN LUIZ. DA ROCHA 

09. LUIZ CÚ.L'DIO DE BRITO 

10. DORALICE BARBOSA DA SILVA 

11. JORGE ANTONIO ORRO 

12. VERA LUCIA PINHEIRO I..AMEIRÃO 

13. CELESTINO DOS S».'TOS VIEIRA 

14. VILMA.. HARIA DA COSTA 

1S. BETSON RODRIGUES DE SOUZA 

16 •. PAULO HE~IQUE FERREIRA BEZERRA 

17. ANTONIO PEREIRA COELHO 

18, VILMA JULll\'EZA DA SILVA OTERO SEABRA 

19. LORI F.n..\"TC!' 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL. - ASSISTENTE LEGISLATIVO 

CÓDIGO - SF-J.L-D12 

CLASSE - "B" - REFERENCIA - 34 

OCUPANTES: 17 

01. ARYCEVA GRANADO DA SILVA 

02. ROSÃ::G!:U, COSTA LOi'ES 

03. ELIEIE DE SOUZA FERREIRA 

04. ARICELSO LOPES 

OS. NORHA ALBUQUERQUE COELHO 

06. CELSO DANTAS 

07. EDSON ALVES 

OS. CARLOS ED\."ARDO C A. "''P OS ÃBREGO 

051. CAR!'It.LIA LUtA SOUZA 

10. MARIA BEATRIZ OE ANDRADE SANTIAGO DA SILVA 

U. ALCIO!\E MARIA NONTANDO;-t 

12. WEI,:...:..IUGTOU CEJ .. SO ARANIIll. 

13. JA.."J ::::LDl\. MONTE InO 

14. ZEL:...IA FROTA Ant;rl-ATAR DE SOUZA 

15. ANA . MT~RIA DOHJ'tlGUES DOS Z.l'~NTOS Gil.VA 

16. ADli.:..LBERTO BEZE'IUU\ DELGADO 

17. MUR::ILLO EDUARDO F. DA SILVA PORTO 

~ -- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLTSIVO 

CATEGOF.=.IA FUNCIONAL __ - ASSISTl!:tlTE LEGISLATIVO 

CÓDIGO - SF-AL-012 

CLASSE - "B" - REFER!:NCIA - 31 

OCUPAN':7.E: Ol 

01. V"E:-.AA. L0CIA MARCO SABARJi. 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGO:=?.IA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO 

C~DIGO - SF-AL-012 

~-"A"' 

Não hã ocupantes nas referências desta categoria. 

Exi.ste:n 15 (.quinze ) va9as na referência inicial (26). 

~- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - TAQUfGRAFO LEGISLATIVO 

CCIDIGO - SF-AL-OlJ 

CLASSE "ESPECIAL" 

•• DE PUNe • 53 - Re.f. 57 

07 - Re.f. 56 

02 - Ref. 55 

- Ref •. " 
CLASSE "c" 

N9 DE FUNC. - Ref. 53 

- Re.f. 52 

- Re.f. 51 

- Ref. 50 ,. .. .. - Ref. 49 

CLASSE "B" 

N9 DE FUNC, - Ref. 48 

- R.ef. 47 

- Ref. 46 

- Ref. 45 

- Ref. 44 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC: - Ref. 43 

- R.ef. '' - It.ef .. " - R_ef .. 40 

(*) 01 - Ref. 39 

(*) - Classe "A" - Reft:rêoc:i& 39 - 01 vag.u 

GRUPO - li.TIV!Dl'l.DES DE li.J>O!O I,ECifiJ,l\'riVO 

~ORI7\. FONCIONl\L - TAOU1GIÚ\FO LEGI:::;LATIVO 

CÓDIGO - SF-AL-013 

CL~SSi:: "ESPECil\J~" - RF;FER~NCIA: 57 

~:53 

01. Dli.LVA RIBEIRO VIANNA 

02. CELINll. FERREIRA FRl'l.NCO 

03. ADOLPHO PEREZ 

04 .. ALAN VIGGIANO 

05. LYZETE DE ALMEIDA CASTRO 

06.. EDSON THEODORO DOS SANTOS 

Õ7.. CLtA MARINA CUNHA DE MENEZES 

08 .. GELDA LYRA DO NASCIMENTO 

09.. SARA GORESTEIN 

10 .. SERAFIM DE O-LIVEIRA 

11. SEBASTIÃO NOGUEIROL 

12. LAl':;RCIO RIBEIRO REZENDE; 

13.. GERALDO LOPES 

14. ALZIRA- DOS SANTOS MAGALHÃES 

15. DARCY PEDROSO MACHADO GAYA 

16 .. JOAQ~_!M CORRErA -DE õt!VEIRA- ÁNDRADE 

17 .. ACY FANAIA DE ARRUDA 

18 .. .!UREA CARNEIRO_ DA CUNHA 
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19. MA!UA HELENA TAV""E-IRA DiAS 

20,. Mll~IA APJ!REC!DA STBIN TOLt..ENDAL PACHECO 

21. HtLCI.:i BON!FÂCIO I'ERP.EIRA 

11. ADBLINO SILVA 

23. LITYERSE DE ALMEIDA CASTRO 

24 • ADOLPHO CARDOSO 

:<:5. BEATRIZ CORREIA~.DE t'.ELO 

;:!6. CL~IDE SOARES PIRES 

27 .. M'íRIA BRP.NCA TR!:S SILVA 

28. WILSON VARGAS LOBÃO 

29 .. P.E:iNALDO PINTO 

30 • .J'OJ\.0 ANTONIO RIBEIRO REZENDE 

31. MAq;JA DO PRANTO MENEZES l'lONTEIRD 

32 .. LEOtHCE OLIVEIRA HORT1~ f.ARBOSA 

33. ELIANE ABRANCHES ABELHEIRA 

34. .. ALIC~ OZ0RIO GUAAANY 

:35., CARLOS BENEDITO (:UNHA DE MENEZES 

36. AI:'ILSON RÓSA DE OLIVEIRA 

37. :!ILDA CASSE:3 FERRAZ 

38 .. NYSETTI FR.'\NCO 

39. VÂNIA l-1ENDONÇA 

40 .. CEMA 'l'EREZINHA RODRIGUES 

41. PAULO CESAR SlQUElitA BIRUt:JTU:: 

112. MAURO DE:: SOUZA 

4J. .JORGE BARROS DE CASTRO 

44. S!LVIA MARIA BARBOSA MAGALHÃES 

1!5. OPH'f:LIA DUAltTE MElRA DE VASCONCELOS 

46. }.DALISIA DE SOUZA CUNHA 

q7. M!RIO LfiCIJ LACC:RDA MEDEIROS 

48. ARLETTE COELHO A»RANTES 

49. MACALY ROCUAEL CORR'BA 

50. JOSf L!DENOR MOURA 

.)L GLÔRlA MARTINS DUARTE CAMPOS 

52~ IVANtTE JORGE SÍLVA FERRtlRA 

53 .. PEDRO AUGUSTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

~ - ATIVlDADES DE APOIO LEC.ISLATIVO 

CA': .. EGORIA FUNCIONAL - TAQU!GRAFO LEGISLAtiVO 

CiS":"JIGO - SF-AL-013 

~ "ESPECIAL" - REFERfNClA - 56 

OC::ll'ANTES: 07 

Ol,. CARMEN DOLORES CARDOSO bASTOS 

02. MARTHA LYRA DO NASCTI!ENTO MEDEIROS 

03. SANDRA MARIA BARBOSA RAYOL 

04. L!VIA PEDROSO DE AU!EIDA 

05. CRIS"tiNA MARIA FREITAS RIBEIRO 

úf.. DAYSE DA ROSA SOUZA 

07. DENISE RAMOS DE ARA0JO ZOGRBI 

9~- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

fATEGORll!. FUNCIONAL - TAQU!GRAFO LEGISLATIVO 

~~ - SF-AL-013 

~ - "ESPECIAL" - REFERtNCIA - 55 

~CUPA~_!ES: 02 

Ol. SUELY HARllllS lOl::ME 

02. MARIA LfiC!A CAVALCANTE MORAES E CASTRO 

~~11'11 ..... ~:l~_.! .... !.}l!f.H!,:J:__!.J). f..l'Ol~I-J:_!_.f,,:,l.j.'!lVf1 

ill}·l:l!.L_I.!, FL::.r;Jc~·· 1'1_l.qi'1GI\/Il{J T.J.CJ:,J.A.JJ'.'() 

f_Q_gl~·.S' - SF-1.:.-0lJ 

f}Eg: "c" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc<;ão ii) 

GRUPO.- ATIVIOADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA Ft.!'!:CIONAl, - 'TAQUlGRAFO LEGISi..ATlVO 

CÔDICO - SF-AL-Ol3 

illill: "B" 

~!!rQ - ATlVIDADC:S DE AI'OIO LEGlSLi.TIVO 

CATEGORIA n;~;ciONAt TAQU!GRAFO LEGISLATIV~..o 

~- SF-AL-013 

fLASSl:: "A" 

Dezembro de 198il 

Nãc hã ocupantes n~st<~ Classe. existindo, 3penas, 01 cargo vago. 

2_~ ~ ATIVIDAJ>E~ l)F. 1'.1'010 l.f.ClST.I>'~ 

CATECOlt!A FU~C:J(l!.:At.- AS!'J!)'rt:N'rE lll:: l'J.i~f~Ã~lO~ 

CÔDl_~O - SF-AL-01 L, 

CLASSE "ESPECIAL" 

!P? DE FUNC. 054 - Rcr. 37 

- Reí. 36 

- Rer. 35 

Cl.ASSE "D" 

NO DE FUNC. 034 - Ref. 34 

- Ref. 33 

- Re:f. 32 

001 - Ref. 31 

C!.ASSE "C" 

NO DE FUNC. - Ref. .30 

- Jte;f. 29' 

- ltd. 28 

- Ref. 27 

- R~f. 
,. 

CLASSE "B" 

NO DE FUNC. - Ref. " - Ref. 24 

- Ref. 23 

- Rei. " 
CLASSE "A" 

NO DE FUNC. 003 - Ref. 21 

- l\(.<i. " - Ref. 19 

(*) 004 - Ref. 18 

(*) - C!.ASSE "A" - REFtRt:NClA 18 -

~ - /1TIV!DldlEr; DF. J\l'OJ() J,J·:Gl!>l.T\'!'IVO ,, 
s;t."I'J~rnnr ;-. FO:lCJOW\L- ll.!>Sl!;'!CN'l'l~ m: l'LEUfi.RIOS 

COD!O') - SF-ll.L-014 

~ ' ESPECill.L - REFl~Hf.':NCIT\ - 37 

g~: 54 

Di~ liERHARD DE HOURA SALDl\NHA 

02. f.ü-!.RCOS ..ILDEFONSO DE AR1\.0JO 

03. RUY GOHES DOS SANTOS 

04. JOSt VIANA DA SILVA 

05. WALD:El-!AR BEZERRA DA SILVA 

06. DEMER'i.~AL GOMES R!BElRO 

01 VAGA 
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07. JOSt PEREIRA NUNES 

08. MANOEL PEDRO BISPO DOS SANTOS 

09. FRANCISCO FIR1'1INO DE LIMA 

10. JESUS ROCHA 

11. LUIZ QUERINO DE SOUZA 

12. SEZEFREDO MA.YOLINO 

13. BENEDITO MOREIRA 

14. ALAETE DA CRUZ 

15. RUY ELPIDIO DE MEDEIROS 

16. JÚLIO FERREIRA DA SILVA 

17. CARMELITA GONÇALVES RIBEIRO 

18. JOSt LUIZ DOS SANTOS 

19. VALDEVIR JOSE': DA S.ILVEIRA 

20. NILTON CUSTÓDIO DE AZEVEDO 

21. DERVAL GOMES RIBEIRO 

22. VENÂNCIO ALVES DA SILVA 

23. PAULO XAVIER BINA 

24. MARC!LIO JOS.f DA SILVA 

25. OR."'fiNDO PEREGRINO LEITE 

26. ANT0li:IO FRAGA VIEIRA 

27. INÁCIO FERREIRA GOMES 

28. VALDEMAR MORAES OE QUEIROZ 

29. JOÃO FLOR!:NCIO CAVALCANTE 

30. BALBINO CONCEIÇ:l\0 SANTANA 

31. ABRAHÀO Ell~RBOSl~ 'l':C:.:::s 
32 .. JOSE: EDMILSON SARAIVA 

33. ANTONIO LUIZ DA CONCEIÇXO 

34. SEBASTIÃO FLOR!:NCIO CAVALCANTE 

35. BENEDITO o!OSt DE BARROS 

36 • VICTOR COELHO PESSOA 

37. NILTON JOS!: DE SOUZA 

38. VALDECY SIFR0NIO DO NASCIMENTO 

39 .. ANTONIO FAANCISCO DA SILVA 

40. JOS!: RIBEIRO DOS SANTOS~ 

41. Ii!:LIO FRANCISCO ROSA 

4 2. ADALBERTO DE SOUZA BARROS 

43. ALMYR HIPOLITO DE OLIVEIRA 

44 .. FEIUlANDO MALTA DO NASCIHENTO 

45. COSTANTINO MONTES REIS 

46. JOAQUIM SERAFIM DE SOUZA 

47 .. JOS:E:: DOMINGUES NEZI 

4 8 • JOSE: LOURDES OLIVEIRA 

49. BRAZ QUEIROZ 

50. ORLANDO DE CASTRO 

51. PEDRO ALEXANJ?RE DE DEUS 

52. EDSON FERNANDES cAVALCANTE 

53. RAFAELI'l'O ROCHA MOURA 

54. ILSON DE FIGUEIREDO 

CR~TI'O - ATlVIDAOf.!; m:: APOlO J.l~(;Ji'H.AT.lVO 

CAT::'EGORJII FUNCIO:;/.L - ASSISTENTE J)[~ PU:NÃIU05 

~ - SF-AL-0)/t 

~ - "D" - REJ'ERI!:NC~I! _":" 34 

01. . THOMAZ MARTINS VIEIRA 

02-. ERNESTO S~IO SEITA 

OJ-~ RAlMUNDO MANOEL BEZERRA-

04 •. EDMILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA" 

05-. MARTINHO JOst DOS SANTOS 

06.. LOURENÇO DIRCEU GURGEL · 

07, • JOÃO. AYRTON' DREYER 

08-· JOÃO SOARES DE MORAES 

09 ~. MANOEL FERREIRA DA FONSECA 

1C-- NEWTON ANTONIO TEIXEIRA CARVALHO 

11-. JOAQUIM ANTONIO MARTINS 

1:... JOÃO ALVES DA SILVA 

13.... ANTONIO DE ASSIS SILVA 

llo •• SEVERINO ANSELMO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

1~---; SEVERINO FERREIRA DE MENEZES 

16.,. LUIZ DOS ,SANTOS 

1 :-". GERALDO CANUIO DA SILVA 

la • PEDRO ANTONIO DE SOUZA NETO 

1 ~ . Y.ARIO FRA.i.:CISCO DOS SA.."=TOS 

z.:::. JOSAFÃ SIMÕES DOS SAh'TOS 

2:.. JOSABEL RIBEIRO CALADO 

2:2. EMANUEL FlR.'fE 

2:3. JOÃO ALVES MANGutiRA 

2.lí. JOSt ANTONIO DA SILVA 

25. JORGE L1RIO FARNEZE 

1:6. JOAQUIM RAlML,.,"DO CORREIA SOUZA 

77. t..'A.,"DERLEY CORP.EIA DE SOUZA 

28. S!RGIO DE OLIVEIRA MARCELINO 

~"9. JORGF C!SAR Gbm'!A 

.30. I'<"!LlO DE OLl\"ElF.A CARDOSO 

31. PEDRO MIGUEL DA SILVA 

32. LOURIVAL ALVES DA SILVA 

33. LAlRIO CORREIA DE SOUZA 

3/t. ORLANDO RODRIGUES LEME 

GRUPO - ATJVIDADES PE APOIO LEClSJ.ATJVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASS_ISTENTE DE PLENÃRIOS 

CÕDIGO - SF-AI.-014 

CLASSE - "D" REÍ'ERt:NCIA - 31 

~:01 

01. ROBERTO POlZATTI 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISJ.ATlVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE DE PLENÃRI~S 

CÔDIGO - SF-AL-014 

CLASSE: "C" 

Não hi vagas e nem ocupantes nesta Classe, 

GRUPO - ATIVIDADES DE A}>OIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE DE PLENÃRIOS 

cô-diso - SF-AL-014 

CLASSE: "B" 

Não hã varas e nem ocupantes nesta Classe. 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ~SSIS!ENTE DE PLENÃRIOS 

CÔDIGO ..,. SF-Al.-014 

CLASSE: "A" - REFER!NCIA: 21 

~:03 

01. MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO 

02. CLAIBER ALVES RODRIGUES 

03. JOSt Dt OLl\'!:lR.A CARDOSO 

Existe na Referência: 18 õa Classe Inldal, (\l (':-T"t"' \'~íõ='· 

~ - .'/,TlVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

Quinta-fei~ 4 ~553. 

CATECORI.r. FUNCIONAL - AC~NTE DE SEGURANÇA LEGISLA'llVA 

~ - Sf-AL-015 _ 

CLASSE "ESPECIAL" 

•• Í>E FUNC. - Ref. 43 

- Ref. 42 

CLASSE "D" 

N9 DE FUNC. - Ref. 41 

- Re!. 40 
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- Ref. 39 

-' Ref. 38 

- Ref. 37 

- Ref. 36 

- Ref. 35 

CLASSE ncu 

•• DE l"UNC • - Ref. " - Ref. 33 

- Ref. 32 

- Ref. 3i 

CLASSE "B" 

•• DE l"UNC • 46 - Ref. 30 

- Ref. l9 

- Ref. 28 

- Ref. 27 

- Ref. 26 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - Ref. 25 

- ReL 24 

- Ref. 23 

- R.ef. 22 

(*) 01 - Ref. 21 

(*)-Classe "A" - Referência 21 - 01 el.a.ro de 
Lotação 

~ ATIV~DADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇ~ LEGISLATIVA 

ill.!.QQ. - SF-AL-015 

~: "ESPECIAL" 

Não hi vagas e ne-m· oCUpantes nesta Classe. 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

CÔDIGO - SF-AL-015 

CLASSE: "D" 

Não hã vagas e nem ·ocUpa:i.tes nesta Classe. 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

~- SF-AL-015 

CLASSE: "C" 

Não hã vagas e nem ocupantes nesta Classe. 

c.n1rr•.Q - ~·I:I~]'!·.::..~r·_~•.:_,9 __ !:_!2S1::._ ... 2..LY..Q. 
C/.TF:r;o_l~l·'.J.'!~r_:~ld: - ACI·:f;n: nr: Sl.r:t:J'1.!1ÇA J.J.CJSl.ATIVA 

~IJH:.CJ - :;r-AL-(11 ~' 

CLASSE - ''U" - R1~J"I.Jt1!NCJt, - :!(1 

01. LOURll:-BERCUr. AI.IJI:S PJHJiiOS/, 

02. MANOI::L LUIZ DOS SAN1'0~ 

03. FRANCISCO SILVA GU!W,Ri.r.r; 

04. E-VAt-;DRO REIS l'EREIRA 

05. EUSTÃQUIO ALMEIDA CMlf'OS 

06. PAULO ctSAR :SRAGA PERDIGÃO 

07. CLÃUDIO JORGE CONFOHTJ:. 

os. VALTAN MENDES FURTADO 

09. RAIMUNDO NONATO DE LHIA 

10. OSMÃRIO :SRANDÃO TELES l"ILHO 

11. MOACIR JOAQUIM DE OLIVEIRA 

12. CESAR AUGUSTO NOBRE LUSTOZA DE BARROS 

13. JOÃO BATISTA SILVA ARAGÃO 

"· AURtLIO JOSt CARDOSO 

15 ~ PAULO ANTONIO FERREIRA LEPLETIER 

16. LUIZ CA'RLOS ESTEl"ANO 

17. ADEMAR MARTINS REZENDE 

18. CORACI BARROS DO NASCIMNETO 

19. OSMAR BORGES DE CARVALHO 

20. CARLOS ALBERTO DE ANJ?RADE NINA 

21. LUIZ OLIVEIRA RIBEIRO 

22. JOSt BATISTA CARVALHO LIPARIZI 

23. SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO CARVALHO 

24. JESUS DA GALILEIA AZEVEDO 

25. ELIAS GONÇALVES ROSA 

26. JOSt FERNANDES DE LUCENA 

27. JOÃO !-lENDES DE LHIA FlLHO 

28. OSYALDO CUNHA DE AZEVEDO 

30. JOSt EDSON DE LIMA 

31. JOSE MAUR1CIO DE FREITAS 

32. IZAIAS MAMEDE DA NÔBREGA 

33. JOSt HARlA MEDEIROS 

34. ADERBAL JESUS ALVES 

35. DARCI ALVES DE OLIVEIRA 

36. EUCLIDES PEREIRA MACEDO 

37. ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

38. NEYTON DE CASTRO 

39. ALDO PEREIRA DE LUNA 

40. UERONDINO FREITAS FILHO 

41. JOAQUIM PINTO 

42. AGENOR JOSE: DA SILVA 

43. ntLIO LIMA DE ALBUQUERQUE 

44. LEOPOLDO AUGUSTO DE SANTANA 

45. JORGE GONÇALVES SOARES 

46. MANOEL ALVES BARBOSA 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO_ 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

~ - SF-AL-015 

~:''A'' 

Não hi ocupantes nesta Classe • .apenas 1 ciaro de Lot.fl.ção. 

S!.;.l~- !.'·.r_r~': __ Lr !'~r.~: r~!~~ 
_s::~;GQRli~J:·~•::~rn:u:.- ~:~S!'ET01!'l'V ~I.GURA::v· 11.•:1SLATIVA 

~-Sl".tl.··tlit. 

- Rcf. 51 

- ltE:f: 50 

~ l'l.cf. 49 

CJ,ASSE "0~1CA" 

N9 de1 Func. 23 - Ref • .. 
25 - Rei. 47 

27 - Ref. 46 

28 - Ref. 45 

(*) 34 - Ref. 44 

(*) - Classe "t!NICA"- Referência 4lo .- 02 Va.gas. 
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GRUPO - ATIVlDAllf;:; DE AI'O).!' •• I.fi_G~S..!_,tj I~'!.!.. .• 
CATEGORIA FUNCIONAL - lliiSl'"fUR DE Sl:r.I:RAN~/, I J.<:;SJ.A'J'J •,•,, 

CiSDIGO - SF-AL-016 

CLASSE: "ESPECIAL" 

ill!.Q - ATIVIDADES DE APOIO L~GISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - INSPET~R DE SEGURANÇA LEGISLATiVA 

CÔDIGO - SF-AL-016 

~: ~'ÚNICA" 

OCUPANTES: 23 

REF~JttNCIA: ~8. 

01. HANDEL ELIAS SOBRINHO 

02. DILERMANDO LOUZADA 

03. CARLOS OLIVEIRA SALLES FILHO . 

04. IZIDORO PEREIRA DA SILVA BARRETO 

05. IRTON SIQUEIRA ~ACHADO 

06. LUIZ MOTA DA COSTA 

07. MANOEL VIEIRA DOS SANTOS 

08. ERNESTO DA SILVA 

09. ROBERTO DAS NEVES 

10. GILSON GOMES FEITOSA 

11. MOACYR MEDEIROS COSTA 

12. SEVERINO ES'fE~Ao RAMALHO 

13. JOSf ARGEMIRO BATISTA 

14. PRESBI ELP1DIO DE MEDEIROS 

IS. JACY RIBEIRO DE"-CARVALHO 

16. PAULO StRGlO FERREIRA 

l7. ANTONIO ERNESTO PINCOSVSCY 

18. FRANCIMÃ. ALVES DE QUEIROZ 

19. JOSt GERALDO PEREIRA 

20. JOÃO. Dr Dtt'S \'IZIOLI 

21. -JOSt DA SILVA 

22. PEDRO DA SILVA BRITO 

23. JORGE PARREIRA DA SILVA 

~ - ATIVIDADES DE APOIO· tEGISJ,.A1l_VfJ 

CATEGORIA FUNClONAL - INSl'E'fOR DE SEGUl!ANÇA LEGISLATIVA 

Cl:iDIGO - SF-AL-016 

CLASSE : "ÚNICA" - RE;_f_EJittt__c__U __ : __ 47 

?CUPANTES : 25 

01. JOÃO FRANCISCO DA SILVA 

02. DION1SIO MOTA DA COSTA 

03. JOSt CORRtA FUZO 

04. ANTONIO JOSt VIANNA 

05. AUÚLIO BARBOSA DA SILVA 

06. WILSON PALMIERI RODRIGUES 

07. LUIZ BINA XAVIER 

08. JOSÍ: FLÁVIO MOTTA DA COSTA 

09~ JOÃO COUTINHO DUARTE 

10. JOSt ALBUQUERQUE 

11. ANTONIO ADALBERTO DOS SANTOS 

12. VER1SSIMO TORRES DOS REIS 

13, AGENOR GOMES CARDOSO 

l4. pJALMA PERÃCIO CABRAL 

15.· EXPEDITO BINA 

16. LIBÃNIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE 

17. MÃRIO FERREIRA BARBOSA 

18. FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS 

19, JOSt ARY DE SOUZA 

20. JOÃO MARTINS DE SOUZA 

21. ANTONIO CEOLIN 

22. FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES 

23. PRUDtNCIO SERRA RODRIGUES 

24. ANTONIO AGILDO CAVALCANII 

2.5. JOSt SIPRIANO DA SILVA 

~ -: ATIVIDJ\DES DE APO!O J~E~JSLI\.Tr'VO 

CATF.~ORIJ\ FUNCIONAL_- UlSPE'fOR DE SJ::GUHANÇA LEGISLATIVA 

~- SF-AL-01.6 . 

~ - "0NICA" - REF~ 46 

~~27 

01. MANOEL HONÔRlO DA SILVA 

02. JOSf MACJ;iADO DE LIMA 

03. WALDYR ANTONIO PEREIRA 

04. JUSTINO LIRA ~DES 
os. MANOEL 1CARLOS DAMASCENA 

06. DARCY MARTINS DA SILVA 

07. CARMELINO TOSO 

08. MIGUEL RIBEIRO BARROS 

09.· RAIMUNDO LINDOSO BELFORT 

10. ANTONIO SOARES 

11. ANTONIO AUGUSTO FELIZOLA. 

12. ERNESTO PASSANI-

13. ~TONIO JOSf DA ROCHA" 

14. PEDRO EM!:DIO LEITE 

15. ORESTES PEREIRA LOPES 

16. O':J'ACÍLIO PINTO BARRETO 

l.7 • MES.SIAS DE CAMPOS 

18. AVELAR JOSf ROBERTO 

19. ALBERTO CORil FILHO 

20. JORGE A.~ONIO GONÇALVES 

21. JOÃO BATISTA FAHILIAR 

22. HILTON JOSE: DE OLIVEIRA 

23. MANOELITO NOVAES DE OLIVEIRA 

24.. GERALDO. LO CIO QUEIROZ 

25. ORJi.CIO RODRIGUES DA CUNHA 

26. JOX.O ELIAS DE ARA0JO 

27. ODILON VICENTE ISAC 

~ - ATIVID[\D!~S DE APOI-O LEGISLh'l'l';VQ 

CATEGOHIA FUNCTONA.L - INSllETOR DE SEGURANÇA LEGISLI\TIVA 

CÔDIGO - SF-AL-016 

~: "0NICA" REFERl::NCIA - 45 

~:28 

01. SILSON SATHLER 

02. Jl.IR GONÇALVES DE MELO 

03. PEDRO DE SOUZA 

04. ANTONIO AMf:RICO VIEIRA 

os. VICENTE CRISTINO FILHO 

06. MOZART BOAVENTURA JONIOR 

07. ALTENIR PEREIRA COUTINHO 

08. TENISSON CHAVES DOS SANTOS 

09. MAReiO JOSE: ALVES ROMANI 

10. MARCED0NIO ALCÂNTARA 

11. MARINO GRANADO DA SILVA 

12. JOSf DE SOUZA MACHADO 

13. JOXO BATISTA DA SILVA 

14. SEBASTIÃO DUARTE GOMES 

15. SALVADOR MARTINS DE SOUZA 

16. LUIZ D~ Síí.VA GtrJJ.fARXEs 

17. WALTER PALMIERI 

18. LUIZ RE•ZENDE 

19. WILTON DIAS VIANA 

20. JOSf VICENTE DE MOURA 

21. DALTON JER0NYMO FUZER 

22. GUANAIR GOMES VIAL 

23. ABOON VICENTE MARTINS 

24. PAULO LUZ ALVES CORR2A 

2S. ELEOTfRIO RODRIGUES 

26. LUIZ LIRA LEAL 

27. JOSf ~EÃO FERREIRA 

28. PEDRO ALVES EVANGELISTA 
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~- hTIVIn!,J)ES DE APOIO'LJ·:Crt;l.l'l.1'lV(J 

CA'!..'l'F.CiORIA FUfiC!ONAL - Ir!SI"ETOU !.lF. SECUHi\UÇli LEGI!;J,ATIVA 

.COD:>IGO - SF'-AL-016 

~ "0NICA" - REPJ::H~NCIA: 44 

Occ:::rPANTES: 32 

01.-. JOÃO CARLOS PEREIRA 

~02 •• HAROLDO TEIXEIRA 

03 •• WALD'iR ARAO'JO SILVA 

04 •• WANDERLEi" AUTONIO DE SIQuErRA 

05~. JOSt FRANCISCO pE SOUZA DUTM 

06 ... J.ifRCIO CEC1LI0 

07 .• PEDRO AURfLIO GUABIRABA PEREIRA CARDOSO 

Oõ •• EDUAlU>O HACHNIEWICZ 

09- 0~010 SILVEIRA DE SOUZA 

10 ... DURVAL DOS SANTOS 

11-.. ELCIO JOS!: JANIQUE:S 

12- CRISPIM NUNES DE ALMEIDA 

13- DARCY VIANNA 

U- JOsf ROSEO FILHO 

15 - CLAUDOMIRO BATISTA DE OLIVEIRA 

16 ... FRANÇISCO PEREIRA DA SII.VA 

17 ... ANTONIO CARLOS LOPES 

18 ... GILBERTO CHAVES ZJ3LA.YA 

19 ... DORIVAL DOMINGOS ARI>1ANDO 

2C ... FIÃVJ:O DA COSTA 

2.l... FERNANDO URBANO 

22 ... JO~ MARIA DINIZ 

23..,. CARLOS AUGUSTO ALIMANDRO 

2-1 ... JOBSON DA SILVA 

25... FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA 

26... Jose PACHECO DE PINHO 

27... ADALBERTO JOSf CARNEIRO 

2G .. AUGOSTINHO A.t-l.ARO DA SILVA 

29. Jost. aeLIQ DA SILVA 

3C. .. 1'.::;-:"0::'!0 S!:!:;~::o:;; COST;~ 

31. RAIMUNDO NONATO DE BRITO 

32. SIIJ.11iRIO RODRIGUES 

lli Q2 (dois) Vagos n• Referênd:a 44 -da Cbue Inicial desta Categoria, 

!!.!!!Q - S~RVJ ÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA FUNCIONAL -: A~,t:;_NTE ADMINISTRATIVO 

CÔDIGO - SF-SA-801 

CLASSE "ESPECIAL" 

Nfl DE FUNC. 061 - Ref. 39 

- Ref. 38 

- Ref. 37 

CLASSE "C" 

•• DE FUNC • 055 - Ref, 36 

- Ref. 35 

- Ref. 34 

- Ref. 33 

- Ref. 32 

CLASSE "B" 

•• DE FDNC. 053 - Ref. 31 

- Ref. 30 

- Ref. 29 

- Ref. 28 

CLASSE "A" 

•• DE FUNC. - Ref. 27 

- R;f. 26 

- Ref. 25 
(•) 015 - Ref. 24 

(*) - CLASSE "A" - ~FERtNCIA 24 -lO VAGAS E 04 

CLAROS DE LO!AÇÃG 

GRUPO - g:tWJ ÇOS A_!!X~l:l,> 

CJITF.CORlA FllNClONhl.- AGEN11: ADMlNl\>'J'RATlVO 

~ - ~>1·'-SA-801 

~ : ESPECIAL - REFERJ!tH. tA - 39 

~: 61 

01. ORLANDO OLIVERA 

02. DtCIO BRAGA DE CARVALHO 

03. 'BENHUR CORREA 

04. ALOYSIO FERREIRA MAGALHÃES 

05. MANOEL DE OLIVEIRA CAVALCANTE 

06. CLARINDO VIEillA DA SILVA 

07. MANOEL TOMAZ DA ROCHA 

08. l)AVID PEREIRA PIRES 

09. CELINA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUE 

10. 1JALDINEY OLIVEIRA LOPES 

ll. MA~IA DE OLIVEIRA SOUZA 

12. cliLIA MARIA GALVÃO XAVIER 

13. MARIA EULÃLIA SOUZA 

u~ tEDA JUNQUEIRA 

lS. MAB.lTA MENEZES 

16. CEC1:LIA MARQUES FERREIRA DA SILVA 

17. N11B.IA ~ANTOS OLIVEIRA 

18. MARIA AUXILIADORA VlANNA DE SOUZA 

19. 'FRANCISCO GUILHERME tREES RUE IRO 

20. JOS.t LUIZ DOS SANtOS NEtO 

2L MARIA DO KOSÃRIO VIEIRA 

22. AD':ÃO DA COSTA NUNES 

23. J.f?S·! DO PATROC1NIO FILHO 

24. ELIZABETH VEIL DA COSTA RIOS 

25. ALEX NEVES DE AZEVEDO 

26. KOB'ERTO LUIZ LEITE OLIVEIRA 

27. JOÃO MARQUES ALVES 

28. MARIA DE JESUS SOBREIRA DE CASTRO 

29. ARY MAI>..CE1.0 

'30. StRGIO DA FONSECA BRAGA 

3L MANOEL HENRIQUE VIANNA 

32. .JOS! FERNANDO GOMES FEITOSA 

33. GERALDO FASSHEBER 

34. ELAN DOMINGOS FALCÃO 

35. JOVINO OLIVEIRA LEITE 

36. SILVIO ESTtVES COUTINHO 

37. EDUARDO SARAIVA LEÃO 

38. RAIMUNDA LIMA SOARES 

39. MARIA VERDNICA ALVES 

4C.I NEM!:ZIO DA ltOCUA FONSt-:C:A 

41 1. EDSON DE AT.I:NCAR DANTAS 

4:,: . 2 • .JCLlO CAESJ..R l'.P..~·!OS 

43 .3. JOANlCE SEIXAS GARCIA 

4.:.. -4., CASEM IRO MARTINS FERNANDES 

-4:: ".5. HERMES PINTO GOMES 

4. ~6. GILBERTO BENEDITO DE CASTRO OLIVEIRA 

4- .·. 7, BONFIM TORRES CAVALCANTE 

J. :.s. JOSJl DE ARIMATHfA DOS SANTOS 

·':9. MIRlAM MIRANDA CRUZ PEREIRA 

50. AB1LIO BRANT 

51. VÂNIA LÜCIA NOGUEIRA DA SILVA 

. 52. CL;.Ii.Ü~DA HILÃRIA DA SILVEIRA 

.::.3. E.DlSON :·:!P.A~mA DA. CRUZ 

54. ONE'IDE BATISTA PtREIRA 

··..,: 
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55. ANILDO JOAQUIM ALVES 

56. LUI:z HUMBERTO DE FREITAS 

57. ADEMAR CAVALCANTE MENDES 

58. SESASTIÃO JOSf DA SILVA 

59. ANTONIO JOSt VIANA FILHO 

60. ARMANDO. DENIS HACK:BART 

61. ELZA DE LOURDES FERREIRA ROSA 

~ - :-;t:lWl('~ll::_(d!X_lJ~!-'',!'}·.~~ 

~-~lU!~~~- ,1\(_;;,:.·;·f ADMl~:T~.'JJiA1'1Vt1 

·~- SF-SA· [~111 

01. ELIMiE RIBEJi\0 DE ALJ'.UQIIJ.r:Qtif, 

02. MARIA WEAWEI\ SIDOU D!. .\Z!::\'ED\1 

03. MARlA TEREZH:I!,\ SILV:. LCJ}'ES 

04. DDLCI: DE FRl\lT,\S HOR'rl::,i,o 

05. CELSO CORSO C'IINPO_S 

06. ELIEZER OUTRA RIBEIRO 

07. MARIA LUIZA Nl::DEIROS DI: _S.OUZA 

OS. J0LIA PEREU{A GO~lES 

09. JOAQUIM BALDOlNO DE BARROS NE'lt1 

10. JOSE DA SILVA FERRElA 

11. JOSt FAUSTINO DA COSTA 

12. MARIA LÚCIA FERREIRA DE ~:ELLO 

13. JOSt NETO DA SILVA 

14. MÔNICA MIRANDA CRUZ RIBEIRO 

15. ARY BARRETO 

16. NILO NOGUEIRA 

17. JOÃO EVANGELISTA NARCISO 

18. JOREMA DUARTE 

19. MARIA MADALENA DA SILVA 

2.0. JOSt PEDRO CELESl'INO 

21. HAURA ALVES DE ANDRADE 

22. MAGDA JANETE FONSECA 

23. HORIVELTO AV~LAR DE OLIVEIRA 

24. LONGONZIR FREITAS MELO 

25. GEORGE OELANOU TRINDADE SILVA 

26. MARLI RESINO VIANNA 

H. FRANCISCO OLIVEIRA CRUZ 

2.8. DE.NlSi:: F..IEJ:IRO IiE ALB-L'1{Utl~-(Z'C"F b/,RDOSA 

29. NILSCN REZENDE SALES 

.:H~. 011;, J< •• d.:,1 •. ;. r.;.:-:cr.L 

31. JAIRO S~RGIO DE FREITAS 

32. ELVENY VERA CRUZ LOBATO DE ARACJO 

33. JOÃO BATISTA ALMEIDA 

34. NEU~!AR FERRAZ DE SOUZA 

35. IRACI PEREIRA Gcilo!ES 

36. MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

37. MARIA APARECIDA DIAS 

38. NELY MMIEDE MINUCI 

39. MARIA JOS! ALVES DE CAR\'ALHO 

40. QUIJtiNO "llANNA 

41. IVANNIL .ALVES BARBOSA 

42.. RONALDO VliÔRlA VARGUES' 

.C.3. FELISBER':"':TO VIANNA 

44, RAIMUNDO LOPES DE AL-ENCAR 

45. CLEI DE ~.JESUS PEREIRA 

46. ALMERIND.~ A MUNIZ BEZERRA LARANJAL 

47. VALDOEST=-E liRAZ VALLOCCI 

48. SELMA RE.:.JANE MATTOZINHOS DE CARVALHO 

49. LUIZ FEF..:.NANDO SEVE GOMES 

50. ANA RITA NUNES MARQUES 

51. JOSt LU!.:.Z MATOS DA CRlJZ 

52 .. ROSALINC PEREIRA MARQUES NETO 

53. FRANCIS C'" :O GONÇALVES PEREIRA 

54. REGINA C:'LARICE TEIXEIRA DA COSTA 

55. HI.GINO .: .:ost DO ESPÍRITO SANTO 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio n) 

GRUPO - SERVIÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGEN'fi:: ADMlNit>'fltATIVO 

CClOIGO - SF·SA~801 

CLASSE • "B" - R'EFEF.~NCIA_ - 31 

~:53 

01. MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

02. MARIA ONfSIA DA SILVA 

03. SEBASTIÃO' BERNARDES RIBEIRO 

04. FRANCISCO RÕBIAS DA SILVA 

OS. lZAJ:NE ALVES CANUTO 

06. ÁUGUSTO. AURELIANO 

07. JCLIO CESAR PIRES 

08. LEONARDO JOFFILY 

09. EDELSON GALDINO DA SILVA 

10. MARIA OntLIA ALtNCAR 

11. CHARLES AYRTON DE MENEZES EVARISTO 

12. C LAR ICE GONÇALVES FERREIRA 

13. ZfLIA FIUZA VIANNA 

U. LUlZ GONZAGA DE AQUINO ChAR 

15. MARl'A DO SOC()RRO DE MORAES CALADO 

16. TER!::ZINHA DE CASTRO BARRETO 

17. VERA REGINA MARTINS MOREIRA 

18. CARl.OS ALBERTO VARGAS 

151. MAR'lA DO AMARAL FAVIEIRO 

2.0. MARIA DA GLORIA CARVALHO DA FONSECA 

21. JOSt FERN.ANDES MOREIRA 

22. SHIRLEY SANTANA 

23. VENERANDO P~~fll!.A LEMOS 

24. VALMIR DA SILVA 

25. JOSt AUGUSTO PANISSET SANTANA 

2_6. EDEN1CE FiR$-EIRA ÜMA DEUD 

27. LUDELVINA DIVA FARIAS LIMA 

29. MARIA DO SOCORRO SILVA CONCEIÇÃO 

30. EDNAIR RIBElRO DE ANDRADE 

31. SALVADOR DE FREITAS MUNIZ 

3_2. CtLlO ALVES DE AZEVEDO 

33. EDNA MARIA LIMA GUIMARÃES 

34. VILMA CELIA MARTINS VIANNA 

(u:gue) 

Gr . .;~Ul'O - ARTESANATO 

Quinta·feira 4 7557 

C.'. :::ATEGORIA FUNCION-AL - ArtÍfice de Estrutura de Obras e 
Metalurgia 

C~ =lasse - "ESE'EC!AL" -

~ - ARTE~ANATO 

c: :ATEGORIA FUNCIONAL - ArtÍfice dr Estrutura de Obras e 
Metalurgia 

~ - "D" MESTRE - Refe-J1êncía - 34 

C ::'CUPANTE: 01 

."1. CARLOS ALBERTO CORRI!:A 

~ - ARTESANATO 

C .... ATEGORIA FUNCIONAL - Artífice de Estrutura de Obr.as e 
Metalurgia 

c:-:lasse ;... "C_" -CONTRM!ESTRE 

~;.;·.ão hi vagas e nem ocupantes. 

~-ARTESANATO 

c ... ATEGORI.A FUNCIONAI. - !1-rtÍ:fice de ~u.rutura de Obras e 
Metalurgia 

~ - "Bn ~ ART1FI.CE ESPECIALIZADO 

âo hi vagas e nem. ocupan·tes. 
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~ - ARTESANATO 

__; A.T:EGOR!A FUI\C'IONAL - Art:Í:fice de Eatrutura <i e Obra.; 1!1! 

Metalurgia 

--;.:.ASSE - "A" - ARTÍFICE 

~ ão hi v.a.g.as, apenas, 01 Cla-ro de Lotação. 

3~. CARJ.O!i ROBr.WrO 1105 SAN'IUS MONIZ 

36. JOÃO CARLOS IH1:; SANTo:; 

37. JOSit. FI~RNANl>ES Rt:ZENtm 

38. AUGUSTO ALVES 

39. ANTONIO FRANCISCO DE ALntJQUERQUJ.: ChVALCAI>ll·, 

40. ANNA SCARAMELLA VlANNA 

41. OSVALDO PALHEIROS VIANNA 

42. JERUSA DE OLIVEiRA RtCO 

43. FLORINDA DA SILVA 

44. IRENE PEREIRA DE MELLO 

45. ANTONIO FtLIX PEREIRA 

46. GLÔRIA NAZARETll NUNES 

4 7. RAIMUNDO VELOSO DE ALMEIDA 

48. INfSIA CUST~DIA 

49. MARIA DA GLORIA DE SOUZA SOARES 

50. GERALDA DE ALMEIDA AMARAL 

51. TEREZINHA DE JESUS DA ROCHA FONSECA 

52. SANDRA PtREIRA CANTUÁRIA, 

53. MAR!SA DOS SANTOS OLIVEIRA 

~ - SERVIÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA Fll"CIONAL - AGENTE AllMINlSTRATIVO 

CÔDIG('J ~ SF-SA-801 

CLASSE: "A" REFERtNCIA: 24 

~:01 

01. WANDA MUNDIN SALDANHA 

Existem 10 cargos vagos na Referên~ia 24 da Classe 'Inicial 

desta Ca.te&oria e 04 Claros de Lotação. 

GltUI'O - SERVlCOS AUXILIAltES 

CATEGORIA :I'U~:CIONAL - llATILfiGitAFO 

CG"lliGO - SF-SA.-802 

CLASSE .,ESPECIAL" 

•• DE FUNC • 16 - Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

CLASSE "R" 
N9 DE FUNC. 36 - Rd. 

- Ref. 

- llef. 

- ReL 

N9 DE FUNC. - Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

- Ref. 

(*) 03 - Ref. 

30 

29 

28 

27 

26 

25 ,. 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

(*) - Classe "A"- Referêttcia 16 - 02 vagas e 
01 cla-ro de 
Lotação 

~ - !ii-:RV!ÇOf; _1\tlY.IT.!ll.Hl:~ 

CJ.TeCO!Ul, ruqCJ!J:ll\.1, - DATll))CRAFO 

C0DIGO - Sl-'-SA-!J02 

~ "l:::Sl'l~CIM~., - RF.FF.HF!IICTJ\: 30 

OCUPANTES: 16 

01. EUNICE LUIS '!'ELES 

02. MARIA llELENl\ DE SOUZA MENDES DUARTE 

03. REDINAU ot;:CIO DE CARVALHO DOtUNGUES 

04 • JORGE JOSf 01\. SILVA 

OS. FR1\NCISCA NASCIMENTO ROCHA 

06. GASPARINA GONÇALVES 

07. BENTO DE SOUZA COSTA 

08. DEUS.I\LENE HIL110i-1EM Lf;lTE 

09. Nl'.D!R FERREIRJ\ DA ROC!l1>. 

10. ALM~R SANTOS GAAI~ADO DA SIÍ..VA 

11. LAURINDO TEIXEIRA COSTA 

12. :IERl::CE: SAL2H 

13 • EDSON CARLOS LOPES 

14.. RICARD<? VARGAS 

15. ANGELà 'l'HAIS RAMIREZ DELGADO 

16. DURVAL HORGADO FILHO 

~ - SERVIÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA FUNCIONAL - DA'l'ILÔGRAFO 

CÔiliGO - SF-SA-802 

~ "B" - REFERtliCIA: 27 _ 

OCUPANTES: 36 

01. VIVALDA RODRIGUES DE LUlA 

02 0 GILDA GOMES RODRIGUES 

03 .. RENATO J\BECASSIS 

04. RITA F:ctRErru~ s.~~:.;.r;~.ro 
05. MARIA DAS GRAÇl\.S BOMBINIIO RIBEIRO 

07. JOSEFA FLOR DE f>.U::LO OLIVEIRA 

08. SEVERINO LOURENÇO DA S-ILVA 

09. VALDENICE SOARES EVANGELISTA 

lO • JOl\RES MARIANO Dl:: ALMEIDA 

11 .. KLEDER ALCOFORADO Ll\.CERDll. 

12. '!t.'VONE FERNANDES t>A SILVA 

13 • ELH1't.ltl'. l-11\.Glt.LUKES DE HELLO 

14 • 1\N'l'OtUO Cl\RLOS PINTO VIEIM 

ÍS. PEDHO DOS ANJOS. Nti\IU\1. SOli.RES 

16. ROaAt.DO FERRt::IlU\ 01\ Zil.VA 

17. I:SPEOl'I'O l\UCUSTO CO:~CEiçJ\0 

18. DJALMA fWBnE OE CARVI\LHO 

19. l1l1RIA NI?.&TE DE CARVI\LHO 

20. FRANCISCO DAS CUM;As ALVES 

21. VALDEVINO LOPES OE OLIVEIIU\ 

22 • 1-tli.RIO GOUYtA 

23. JURACY. DE BARROS MONTORIL 

24. l-11üliA JOSt DA SILVA 

25. OZORIÓ ANCHISES 

26. PAULO ROBERTO GRANADO PIMENTEL 

27. JOÃO AUGUSTO FERREIRA NETO 

28. GUIDO FONTIGALIJ\T DE CASTRO 

29. HELENA I~I)\ DA SILVA SANTOS 

30. HA.RIA DE FÂTIMA PEREIRA SAN'I'OS 

31. ALCIDES SANTOS GRANADO DA SILVA 

32. liALDIR DA SILVA COUTO 

33. MARLINA DE SOUZA ULTRA 

34. MARIA OOS SANTOS MONIZ 

35 .. FRANCISCO \'liLBUR PIMENTEL PINHEIRO 

36. l{ARIA EMlLIA DE BARROS 

Dezembro de 1980 
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~ -:- SERVIÇOS AUXILIARE$ 

CATEGORIA Ft'NCIONAL - DATILÔGRA.FO 

CÔDIGO - SF-SA-802 

CLASSE: "A" 

Não b:ã ocupantes nesta Classe. apenas 2 ca~go.s vagos e 1 claro 
de Lotação. 

~- Sl·:RVJÇOS m: 1'!l.f.NSPORn;:; tJFlCI/11. Jo: 1'0!\'1'/llUA 

CATEGORIA FtiNClONI\J. - M01'0RlS'J'/I 01'1ClAL 

CÔDIGO - Sf-l'P-1201 

CJ.ASSI-: "J~SPF.CIAL" 

NV DE FUNC. 53 - RET, 25 

N9 DE FUNC. 01 .. ... 

N9 DE FUNC. 

.. (*) 03 

24 

23 

22 

2l 

- REF. 20 

19 

18 

l7 

16 

- REF. 15 

14 

13 

12 

11 

(*) - CLASSE "A" - REFER!NCIA 11· 2 VAGAS E 1 CLARO DE 

LOTAçÃO 

I 
CRUPO - $1'itVIÇOS T>l' ·rP.ANSI'O_!Q.t: OF_It: I A]._l. ~~Wr ~·~~! l;. 
CATt;GORIJ\ ttUNClONt\J: .- HOTOit)!;'lA OlqCIAI. 

CÔDIGO - SF-TP•120l 

~ - "I::SPECIAJ." - kl-:_!'~~~d::;r._g - -25 

~:53 

01. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA 

02. ALIOMAR PINTO DE ANDRADE 

03. RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES 

O~. NELSON MATEUS DE OLIVEIRA 

05. ALTHAIR SOARES DE MATÇ)S 

06, DAN ILO MARTINS 

07. UDENIR DE FIGUEIREDO 

08. GENIVAL MENDONÇA 

09. JO.S~ LUIZ VIEIRA XAVIER 

10. JOS~ REINALD,O Got1ES 

11. JOS~ MARIA MENDES 

12. ANTONIO CARLOS DA SILVA 

13. JOSt MARCOS DE FREITAS 

U. JOIO GUERREIRO 

15. JOSt ANTONIO' MOREIRA 

16. tRITO DE ASSIS RODRIGUES 

17. MANUEL D;E OLIVEIRA 

18, ULYSSES ROSÃRIO MARTINS FILHO 

19. OSWALDO PEREIRA DA SILVA 

20. GERALDORODRIGUES DE BARROS 

21. NELSON DA SILVA SERRA 

22. \!ALDIR CARNEIRO 

23. GIVALDO GOMES FEITOSA 

24. ROBERTO CARLOS LOPES 

25. RAIMUN~~ PA'fRlCIO pA SILVA 

26. ORLANDO BARBOSA DA FONSECA JUNIOR 

27. DANTE PÓVOA RI.»ElRO 

213. JOAQUIM BENVINDO FERN'ANDES 

29. HIPÔLITO DA SILVA 

30. ALCINEY SANTOS GRANADO DA SILVA 

31. JOÃO SATn.::u;c DOS SA:\TOS 

32. MANOEL FRANCISCO- DE ABREU 

33. JOS! DE JESUS CAMPOS 

34. JOSt VICTOR SOB UNHO 

35. DEMERVAL ALVES 

36. ANTONIO CARLOS SOARES 

37. JAYHE PINHEIRO CMlPOS 

38. MANOEL REN'TO RODRIGUES 

39. URBANO lNÃClO DOS SANTOS 

40. DANIEL FERREIRA DE SALES 

41. JOSt LUIZ LOPES 

42. PEDRO DE CARVALHO RODRIGUES 

43. ANTONIO PINTO DE MATOS 

t.4. 'tNÃClO BERTOLDO SOBR.lNUO 

45. MANOEL CRISTIANO NO.GUEIRA 

46. JOÃO RIBEIRO DE Air.AliJO 

47. ANTONIO DA SILVA FLORES 

48 • JOSf CONDE DA SILVA 

49. FAlYSTO .INÃCIO DE OLIVEIRA 

so.· JOSt. R'IBAMAR DA SILVA 

51. FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA 

52. JOÃO DE DEUS LOPES 

53. HILTON MALTA DO NASCIMENTO 

~ - SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL 

~ - SF-l'P-1201 

~ - "B" - REFERtNCIA - 20 

~:1 

01. BRAZ ELIAS DE ARAÜJO 

~ - SERVIÇOS DE TRA:.i'SPORTE OFlClAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL 

~ - SF-Tl'-1201 

illlli. - nA'' 

Nio bã ocupantes nesta Classe. apenas 2 cargos vagos e 

1 Claro de Lotação. 

~--SERVIÇOS DE TRAll3J>OKTE OFICIAL E P'OI~TARIA 

CATEGORIA FUNCIOt~AL - AGENTE D_E POUA~lA 

C0DIGO - SF-TP-1202 

CLASSE '"ESPECIAL" 

•• DE FUNC, 61 - Ref. 20 

- Ref. " - Ref. 18 

CLASSE "C" 

•• DE FUNC, 77 - ltef. 17 

- REf. 16 

- Ref. 15 

- ltef. 14 

- Ref. 13 

CLASSE '"B" 

Nl? DE FUNC: 92 ..... Ref .. 12 .. n .. - Ref. 11 
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- Ref. 10 

- Ref. 9 

- Ref. 

- R.ef. 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - Ref o 

- Ref. 

- ll.ef o 

- Ref. 3 

- Ref. 
("") 05 - Ref. 

(*)-Classe "A" - Referência l - 5 vagas 

~ - SERVIÇOS DE- Tll.ÃNSJ•O[{TE OFICli\1._-:t PO.I>.l_ARIA • 

CA'l'EGORIA FUNCJO:~AL - AC>EN'l'E DE PORTARIA 

~ - SF-TP-1202 

~ : ESPECIAL - REFF.RtNCl_A 20 

OCUPANTES: 61 

01. PAULO RODRIGUES DE SOUZA 

02. OLGA TEIXEIRA 

03. JOSt GOMES DA SILVA 

04. JOSt GERALDO ALVES GUIMARÃES 

05. SEBASTIÃO MARINHO DA PAIXÃO 

06. MILZA GOMES DA SILVA 

01. FRANCISCA FERREIRA DE LIMA 

08. MARIA GUERRILDE CORREIA DA SILVA 

09. MARIA SALES GOUVtA 

10. PAULA FRANCINETE TRINDADE DE QUEIROZ 

11. ARTUR MARTINS REIS 

12. SEVERINA MENDES MENDONÇA 

13. ABELARDO RODRIGUES SIQUElRA 

14. HERVAL VIEIRA DE BARROS 

15. ADELITA EVANGELISl'A DUARTE 

16. NILSON DE OLIVEIRA 

17. MARIA XAVIER VIANA 

18. CARLOS ALBERTO TAVARES DE SOUZA 

19. DEUSDE'IE PARENTE FARIAS 

20. LINDALVA UMBELINA FERREIRA 

21. MANOELA AVELAR MELLO 

22. GIDÃLIA SOARES 

23. fRANC!SCO PARENTE FARIÁS __ _ 

24. PEDRO ARTHUR BOTELHO DA COSTA 

25. ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA 

26. RAIMUNDO FRANCISCO ALVES DE SOUZA 

21. ADALBI:RTO AL'I.'tS 'tORRES 

28. MARIA DO CARMO SANTOS FERREIRA 

30. HILDA RODRIGUES SOARES 

31. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BATISTA 

32. AR~IANDO BRITO 

33. PAULO SEIXAS 

34. JOSt AFRÂNIO PEREIRJi. -DE OLIVEIRA 

35. NELSON BATISTA 

36. DALCI FERNANDES COUTO 

37. NEIDE PINTO DE ALMEIDA 

JS. HANDEL JOSf DE OLIVEIRA 

39. ROSA CATARINA FERREIRA 

tiO. MARIA DA SILVA C.:ASSL:MIRO 

li 1. JOSt RElNAT.TlO GOMI:S 

42. ANTONIO l::VANGELlS'fA VAZ 

43. ANTONIO RAIHUNDO DE ANDRADE SlLVA 

"· FLOR!SVALDO TEIXEIRA DE SOUZA 

"· GENTIL EUSTÔGIO DA SILVA ... EDVALDO BATISTA LIMA 

"· ROSA RIBEIRO DA SILV.I). 

"· ANA J:>EREIRA CARDOSO 

49. LUIZA DA SILVA NEIVA 

so. AGRIHALDO DA· SILVA BRITO 

Sl. ALAIR JULIÃO DA SILVA 

52. JOSt JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

"· ALANDRA DE FREITAS t-IARTINS 

"· LUIZ GRANGEIRO SAMPAIO 

55. MANOEL DOMINGOS NETO 

56. ELZA DA SILVA CANGUSSU 

57. DEJANIRA AGUIAR DOS' SANTOS 

58. JOSt RODRIGUES DE ARAÚJO 

59. JOSt NALVO GUALBERTO PEREIRA 

60. ANA MARIA DA SILVA 

61. LEÃO GONÇALVES 

~ - SEJtVlÇOS Dl~ TltANSl'OR'l'I~ Of]CI...f\1. F. PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAI,. - AGENTE DE PORTARIA 

C(joiGO - SF-l'P-1~_02 

f.g.ill. - "C" - REFERtNCIA - 17_ 

~:77 

Ol. FRANCISCO JOSt DA SILVA 

02. GERALDO AFONSO PINTO 

03. ABENINA ALVES SALES 

04. JOSf: RIBAMAR SILVA 

os. ANTONIO CORTES DA ROCHA 

06. JOACI MENDES DE SOUZA 

07. ANTONIO PEREIRA DA SILVA 

08. LOURIVAL CARDOSO FAGUNDES 

09. ANGELINA Sil-VA GOMES 

10. ANDRELINA CORREIA DO VALE 

11. JOSE: SERAFIM DOS REIS 

12. ABDON VITÔRIO DE CARVALHO 

13. FRANCISCO AZEVEÕO AGUIAR 

14. JOSt NOGUEIRA ALVES FILHO 

15. ELISA:BETO MATlAS DOS SANTOS 

16. SEBASTiÃo PEDRO FERREIRA 

17. ÃLVAR0 BRAGA DA SILVA 

18. JOSE ANTONIO TAVARES OLIVEIRA 

19. ALC!DES RODRIGUES PORTO 

20. DALMI VIEIRA GONÇALVES 

21. MARIA ANGtLICA DE FREITAS SANTOS 

22. LUC! LIO DE CARVALHO MONIZ 

23. EUR'iPEDES ROSA DA CONCEIÇÃO 

24. DAMIÃO NUNES 

25. ANTONIO SOARES DE PÃDUA 

26. RAIMUNDO ALVES DE CARVALHO 

21. VALDEl'ÃRIO SILVfRIO DO NASCIHEN'IO 

28. ,MARCONI BURITI DE SOUZA 

29. !RENE tERht:.lKA 1>0RG!5 lJA ~Il..\.;. 

30. JOÃO PEREIRA DOS 
1
SANTOS 

31. ANTONIO JOSf TAVARES DE OLIVEIRA 

32. CLEBER DE OLIVEIRA 

33. MAURO L0CIO CARDOSO 

34. KÃTIA ROSSANl RIBEIRO 

35. NASCIMENTO FERREIRA GOMES 

36. ANTONIO EUR1PEDES FAULINO 

37 • .JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 

38. LUIZ ~IARREIRO JULIÃO 

39. OD1LIA RODRIGUES DA COS1'A COMES 

Dezembro de 1980 

,fr' 

~---
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40. VERA nl{1GIDA CAMI'OS 

41. DEMERVALDO JOSt DF. SOUZA 

42. JOS~ SALVIANO SORRlfWO 

43. OZAILDE VIEIRA ALVES 

41!. ANT\)NIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

45. ALBERTO DA CRUZ GONÇALVES 

46. ALEXANDRINA PINTO DE OLIVEIRA 

47. VAL'l.'ER SILVA DE OLIVEIRA 

48. VICENTE DE PAULO PEREIRA DA S·ILVA 

49. MlLÂNIA REIS DE CARVALHO SANTOS 

50. SIDNEY DE JESUS SILVA VIANNA 

51. ANTONIO JOS~ CUSTÔDIO 

52. JULIETA PEREIRA DA SILVA. 

53 •. MARIA DE LOURDES RODRIGUES 

54. ERÚo WALTER BRAGA 

55. MARIA JOSt RIBEIRO 

56. ANTONIO DA COSTA SOBRINHO 

57. OSCAR GALDINO DE OLIVEIRA 

58. MARIA JOSt SOARES SANTANA 

59. ANTONIO EDUARDO DE LIMA 

60. JOSt PEREIRA NETO 

61. JOEL AMÂNCIO NETO 

62. SEVERINO IZIDpl!,O DA SILVA 

63. IEDA PATRIOTA CQSTA 

64. EMlLIA SARAIVA 

65. EDITH CARDOSO D.E OLl\'URA 

66. DIVA MENEZES OLIVEIRA 

67. LAUlUNDO COSTA TEIXEIRA 

68. ZENILA ALVES RAMALHO 

69. GILHERMINA FERREIRA DE MELLO 

70. JOIO ROBERTO PIRES 

71. ANTONIO MARTINS GOMES 

72. ONOFRA MARIA DA SILVA 

73. TERESA ALVES DA CONCE!ÇÃO 

74. DEUSDETE GONÇALVES DA SILVA 

75. AYMOR~ JULIO PEREIRA 

, 76. Y.ARlA DO SOCORRO LOtiRt.tiÇO 

77. LtiCIA DA CRUZ BARBOSA 

f!.!!.!:Q- SEII.VlÇOS D_J-: TRANSJ'ORTE OFJG1A1. r. PORTAII.IA 

CATEGOII.lA FUNC:IONAT. ~ Act:NTE Ot: I'ORTA.RlA 

CÕDl~O ~ SF· Tl' -1202 

~ ~ "B" - REFEl!f.NCIA - 12 

OCUl'ANTES: 92 

01. JUSTINIANO SOARES DE ANDRADE 

02. MARIA PIRES DE CARVALHO 

03. !SAIAS ALVES DE CASTRO 

04, DIVlNA BORGES DE -SANTANA SANTOS 

05. CECILIA TEIXEIRA. ALVES DA CO~ç_EI_ÇÃO 

06. ANÃLIA ROSA DOS SANTOS 

07. DIONEA BARROS SILVA 

08. LUIZ. CARLOS G:ERVÃSIO 

09. APARECIDA DIVINA PINTO 

10. CEÜSTINO ALVES DOS SANTOS 

11. MARIA ROMANA RI:SEIRO 

12. ELENA DA CUNHA RODRIGUES 

13. TERESINHA LUSA DE SOUZA. 

14, IOLANDA SOUZA MOURA 

15. CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO 

16. IVONE FERREIRA REIS 

17. BENEDI'IO DE AZEVEDO BARBOZA 

18. JOSt AFONSO CARNEIRO SANTOS 

19. RAIMUNDO NONATO DE LIMA 

20. GlLtNO OLIVEIRA CONCElÇÃO 

21. MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 

22. WANTUIL JOS~ DE OLIVEl'..RA 

23. MANO EL GEORGE CASSIMUO 

24. RAIMUNDA DOS SANTOS MENDONÇA 

25. EVA DE SOUZA BARROZO 

26. ~1ARÍA DUARTE DO AMARAL 

27. MARIA SALOM~ VIEIRA SILVA 

28. JORI\'t DE FÃTIMA DA SILVA ARAÚJO 

29, MARIA GISLENE DA SILVA 

~O. _MARIA \'ICF"l\CIA SOARE~ 

31. MARIA EUDÔCIA TORRES 

32. RAIMUNDO RAFAEL GUEDES 

33. GE"RAci:NA MARIA DE JESUS 

3lo. MARIA CRIS~INA MOZ 

35. ALBij'RTISA DE JESUS NERI 

36. JOSEF"A MARCOLINO DE OLIVEIRA 

37, DERCY ALVES COELHO 

38. LUIZA DE SOUZA GODOY 

.39. QUIThiA FRANCISCA DE MENEZES SILVA 

40, FRANKLIN LEITE DE A(;tllAR 

lol. IVANILDA liARQUES DA .'.;J.l,VA 

42. FRANCI""SCO sr.ytRINO lHl NASCIME.N1'0 

43. ANTÕNÜ ALEXANDRE DI·: SÃ 

4.4: VANILDE PEREIRA DE ClLlVElRA 

45. JÕSt: FERREiltA. CO.STA 

t.6. FÚNCICA ,RODRIGUES DE QLIVEIRA 

47, RAIMUNDO NONA TO 

48. ÁNTONIO I.IMA DE ARAÜJO 

lo9. P/I.ULO OLIVEIRA RIBEIRO 

50. MARIA DAS DORES SILVA DE CARVALHO 

51, OLI VIO ALVES DOS SANTOS 

52. MARIA CLEO:HCE DA SILVA 

53. ANTONIO ESTEVAM L;r:MA 

54. EMANl:JEL FERREIRA DO NASCIMENTO 

55. MANOEL VIANA DA SILVA 

56. MANOEL MORAIS DE QUEIROZ 

57, MANOEL ALVES DE ARAÚJO 

58. JOÃO FERREI A DE MESQUITA 

59. ROSALINA ALVES EMILfANA 

60. MARIA ALBERTINA BARBOSA 

61. ANTONIO VIEIRA TOSTA 

62. SEBASTIÃO ARMANDO MARCILINO 

63. JOÃO BATISTA VIEIRA 

64. JOSt NEVES 

65. JOSt SILVA FERREIRA 

66. EDUARDO FERREIRA GOMES 

67 4 CREUSA PEREIRA LOPES 

68. FRANCISCO SOARES MARTINS 

69. ALTAMIRA ALVES DE OLIVEIRA 

70. CARMELITA DA SILVA MARTINS 

71. JOSt GUIMARÃES ÃVILA 

12. JOSt DA PAZ JULIÃO 

73. LUIZ FERREIRA 

74. AMADEU ALMEIDA BARROS 

75. JO.Sf PIRES NETO 

76. JÓÃO lsATIStA ·co~!ES 

77. JANDIRA AMt.LIA PEREIRA DE ALMEIDA 

78. COLE TA FERNANDES DA CUNHA 

79. JOSg PEDRO DE ALMEIDÂ 

80. ANTONIO AVELINO BISPO 

81. ZACARIAS ALVES DE SIQU_EIRA 

82. LUIZ ANTONIO DOS SANTOS 

83. FLO.RlSVALDO MIRANDA DAHASCENA 

84 .... 'J"EREZÚlHA SAMPAIO CRANCEIRO 

85. JOÃO MARTINS DA SILVA 

BG. Alno:ao RIIH~IJ:o JJA cm;uJ,. 

87. JOÃO nrmMlNl O lm ANUJ:AIJE 

88, DAMIÃO CANU1'0 llA SILVA 

89. FRt.l:t:.:lSCO CA'l"lNUUE.IRA l.J:J1E 

90. LECI CiABRlEL HA ROCUA 

91. VALDEMAR BEZERRA DE AZEVEDO 

92. TARClSIO BARROSO DE PlNflO 

GRUPO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFIClA!. E POR1Ail!A. 

CATEGORlA FUNCIONAL - AGENTE DE PORTAI:IA 

CÔDIGO - SF~TP-1202 

CLASSE: "A" 

Não b.ã .ocup.ant.es,apenaS, 5 cargos Vagos. 
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~ - OUTRAS AT!VJlli\JJI~S IH~ N1VEL SUI'F.ItlOR 

CATf..GDRII\ FUNCIONAL - !1f:DlCO 

CÔDlGO - SF· :;S-901 

CLASSE "c" 

N9 DE FUNC. 030 - REF. 53 

•52 
51 

·, 
' 50 

CLASSE "B" 

•• DE FUNC. - Rf.!F. 49 

48 

- " 47 

CLASSE "A" 
';, 

R9 DE FUNC. REF. 46 

45 .. 
43 

~ - ~~r-!!•!l.!2J!.!:._!.l_i,Xr:.r!.~l_l~-~~.~ 
~~~- r~f.!llCO 

CÔJllG.Q - SF-NS-C.JOl 

~ : "c" -_ ~~!:.!~- 5.3 

~:30 

01, EVILÃSIO SERVULO MARTINS Vf.!.OSO 

02. LUCIANO VIEIRA 

03. JOSf ,FARANI 

04, JUAREZ ABSULMASSIH 

05. LUIZ VIEIRA DE CARVALHO 

06. EDUARDO LUIZ HOUSINIIO MARIZ 

07, ROBERTO -51o.Li:B.N_O 

08. LUIZ GONZAGA NOVAES GUIMARÃES 

\19. :t.OURIVAL RIBEIRO DE CARVALHO 

10, FRANCISCO PAULO DE MENEZES 

11. FRANCISCO MENEZES DIAS DA CRUZ 

12. ARNOLDO VELOSO DA COSTA 

13~ RlLDO DE ASSIS ARA0J'O 

14. ARN.t.LDO ENlAS SGRECIA .FERRAZ 

15. ROBERTO BASSIT LAMEIRO DA COSTA 

16. LYGIA ,MARIA DE CARVALHO PESSOA GUERRA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào 11) 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - M:f:DICO 

CÕDIGO - ST-NS-901 

~:''A'' 

Não hã vagas e nem ocupantes. 

;;~:: . .'~:~) - 1... ... ,_ :.~!..2:..1_I_'!_I,;~2,:lvJ:I. JW..!:.!~ 

f··:•:l.li_;_OI~.': • ..:l_.:i!.:JJ!E;\1;_.:. tNFEitMI:JRQ 

. ·::•;- 9(;', 

::9 ld. ~T::c. 2 - REF. 53 

Cl.IISSE "B" 

NQ DE FL'!{C. 

CLASSE "A" 

•• DE FUNC. 

(*) 01 

- REF. 

- REF. 

52 

51 

50 

49 

•• 
" 46 

45 .. 
43 

" 41 

40 

3"9 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

Dezembro de 1980 

(*) - CLASSE - "A" - R&FERt!>iCIA 33 - 1 CLARO DE LO'i'AÇ'#.O 

~ - OUTRAS ATIVIDADES PF. N1VEL SUl'J-:RIOR 

CATECOR'IA FUNCIONAi. - tNFt:kMURO 

~ - SF-NS-90io 

~ - "ESPECIAL" -· REFERENCIA- 53 

17 ~ PAUL!LIO ADALBERTO COR-REIA LIMA CASTELO BRANCO 

18. LUIZ ROBERTO DIAS !-IAGALHÃES 

19. CARLOS ALBERTO OLI\"EIRA FARIAS 

2_Q. ANTONIO CARLOS AMORIM DA COSTA 

2~. MARCELO CHAGAS MUNIZ 

22. L1CIO DE ALMEIDA CASTRO' 

23. EDGELSON .!ÓSt TARGINO COELHO 

24. RENATO CAMARGO VISCARDI 

25. CELlNA SASSI 

26 • .JOSE FllANCISCO CUPERTlNO 

27 • .JOSE sn.VERio ASSUNÇÃO 

28. DOUGLAS LlNRARES TINOCO 

29. LUIZ TORQUATO DE FIGUEIREDO 

30. JARliAS GONÇALVES PASSARIN!IO JÜNIOR 

, GRUPO - OUTRAS ATIVIUAl>ES DE NfVI·:t SUl'f.RlOJ! 

CATEGORIA FUNC10NAL - HtDICO 

·llilli - SF-NS-901 

~:"B" 

Não hã vagas e nem ocupantes, 

~: 

01. DALVA BASTOS LOPES 

02. DALVA DE ANDRADE FERREIRA C~RINO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ENFERMEIRO 

~ - SF-NS-904 

illill - "B'' 

Não hã v a~:, .as e nem ocupantes. 

gru -· OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUl'.E_U.OR 

CATEGORIA FUNCIONAL - E~fERJ..l:ElRO 

CÔ)HGO - SF-NS-90io 

~-"A" 

Não hi v.ag.as e nem ocupantes, apenas, I claro de Lotação. 
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CLASS!::._:~!.!:! .. .'..: 

•• DE FUNC. 1 - REF. 53 

>2 

>J 

Ct.ASSE "B" 

•• DE FUNC, - REF. 50 

51 

50 

49 

48 

- ;, 47 

46 

45 

44 

43 

42 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - REP'. 41 

40 

39 

38 

37 

36 

"' 
34 

~,:, 

(*) - CLASSE "A" - R.EFERtNCIA 33 ·- 1 CLARO DE LOTAÇÃO 

~ - ATIVIDADES JH: N1VE1, :r.urF.RlOR 

CATEGORIA t·m;ctoNAL - TECNico EM- REA~ILITAçAo 
C6DIGO - SF~t;S-906 

~ - ''ESPECIAL" - REFER1h~CIA - 53 

01. RANULFO FRAGA 

GRUPO - ATIVIDADES DE NlVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO EM REABILITAÇÃO . 

CÔDIGO - SF-NS-906 

CLASSE - "»" 

Hão hã vasas e nem ocupantes. 

GRUPO - ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO EM REA:SILiTAÇ'Ã_o 

~ - S,F-NS-906 

CLASSE - nA" 

Não bã vagas e nem ocupantes. apenas, I Clãr·o de Lot.aç.io. 

Cl.ASSI:: "I~SPECTAL" 

N9 DE FUNC. REF. ~3 

52 

51 

.CLASSE "C" 

N9 DE FUNC. - REF. 50 

49 

•• 
47 

46 

CLASSE "B" 

N9 DE FUNC. - REF. 45 

44 

43 .. 
" 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - REF. 40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

"("') 33 

(*) - CLASSE "A" - REFERt.NCIA 33 - 1 CLARO 

.!!.l:.~n· ''.!!!!!/ .. l:'i:I.JJJ!..!•)'•'::_:_·!!..!::_J!lY..!._I·_ 5UI•E~10~ 
':'l~':~l I.~;_'·~T!'.. .. fS • '.~:::_~_!:. - l'!'ll'rii,OGO 

01 • .JO~f. !.iTlVM. 

GRUPO - C'H::TRf..S_f_'frVI'D/>!~l:..~ JJ~ N1\'f.l.. SUPERIOR 

CATECOP:l.'l. FUNCJf,:ôr,t. - 1'$1 CbLOGO 

CÔDICQ - SF-NS-!i07 

CLASSt - "C., - I>En;l~r_NCl:\ - 50 

~: 

01. ELEONORA RACHEL DE CARVALHO NEGRELLI 

~ - QU'U,AS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - PSICÔLOGO 

CÕDIGO - SF-NS-907 

~-":S .. 

Não hi' v as as e nem ocupantes. 

GRUP_O - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - PSICÔLOGO 

CÔDIGO - ~F-!"S-907 

CLASSE: "A" 

Nio hã vagas e nem ocupantes, apenas, 1 clal'o de Lotação. 
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CRUI'O - OUTJl._!._;;,_ATIVll!!.l}_!':~; Dr. Nl_~_L!~~ 

CA'H:(:ORlA J.'tl!a;_~ - fl'ARMACRtJ'l'lCO 

CÚUJGO - SF-l.'S-908 

CLASSJ~ "ESPEClAL" 

N9 DE FUNC. -· REF. 57. 

56 

5.5 

54 

CLASSE "B" 

N9 DE TUNC. RE:F. 53 

52 
51 

50 

49 

48 

47 

46 

CLASSE "A" 

NQ DE FUNC. - REF. 45 

44 

4J 

42 

41 

40 

39 

38 

"(*) 1 - 37 

.<,:~:f.f!:!_~:,} :_"- ::,:;_:._~:I i ;, ' I 
~SI ~,y-:;:,; .. ·;11. 

J::• "'('11111'.:' 

~ - i'.SHCH!. !!_:1:.]·:,-_:::_:_s~ - :o·; 

01. PAUL(J J!,I:l;EllJ'l'O NOGUElhA 

f.RUPO- OUTRAS ATIVIIl.'\flES DE r:lVEJ~ SUPCnJOil 

CATEGORli'. Ft":-!Clnt;t;L - FAR~!IICEU'I'lCO 

~- SF-NS-908 

Cl.ASSE - "B" 

Não hã v.o.gas e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATlVIDADES DE- N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA Ft':\CIONAL - ~ARMAC'EUTICO 

~ - SF-NS-908 

~-"A" 

!'ão hã vagas .e nem ocupantes, apenas, 1 c-laro de- Lota'iio. 

., 

~ - OUTRAS --~'l'J~_T_P_!'DE:; IH: NlVCl. 5111'I:R10R 

CATE(; ORlA FUNC:l ClNAl, -- OIJONTCiLOG_O 

CÓDIGO - SF-NS-909 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - REF. 57. 

56 

55 

54 

CLASSE "C" 

N9 DE FUNC. 2. - REF. 53 

52 

51 

5D 

49 

CLASSE "B" 

NQ DE FUNC. - REF. 48 

47 ... 
45 

44 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - REF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 

" 

~ - 0111'1-:.AS i\TlVJIJAili~S TlE J;!VEI. S\JI'l-:l!lOR 

CA'l'J·:GORIA I'UNC:lONAL - OTlOlõTÕJ:UGO 

~- Sl-'-NS-909 

~- ESPECIAL - RUERf::NCJA - 57 

01. MARIA FE E SILVA STIVAL 

02. AR "i PINIIEIRO MOREIRA 

GRUPO - OUTRAS A'I'IVIDADES DE N1VEL SUPE-RIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ODON'I'Ô~OCO 

CÔDIGO - SF-NS-909 

CLASSE: ~'C" REF'ERtNCIA - 53 

01. JOSf SEGAL MARRARA 

02. ZOROAS.TRO DE FREI'I'AS MAR'I'INS 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEl. SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ODONTÕI.OGO 

côDlco: SF-N.S-909 

~ - "B" - REFERtNCIA --48 

~: 

OI. NILTON MONDIN PINHEIRO MACHADO 

02. MARLENE LEMOS 

Dezembro de 1980 
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.• 

:::~'I_T·:~ - :.':'."fí.~S ATI~,V2~,!JJ::; DE fl1Vf.l. SUP!;RJOR 

CLASSE "ESPECIAL" 

NO nt FUNC. - R c!. 57 

- Ref. 56 

- Ref. S5 

- Re!. 54 

CLASSE "C" 

NO DE FUNC. - Ref. 53 

- Ref. 52 

- Rd. 51 

- Ref. 50 

- Ref. 49 

CLASSE 11 B" 

N9 DE FUNC. - ltef. 48 

- ltef. 47 

- ltef. 46 

- Ref. 45 

- Ref. 44 

CLASSE "A" 

H9 DE FUNC. - Ref. " -Ref. 42 

- ltef. 41 

-Reia 40 

- l.ef. 39 

- Ref. " (*) - Ref. 37 

(*)-Clasae. "A"-Re.fer~~cia 37 - 1 vaca e 3 claros 
de Lot.ação. 

~- OUTRAS ATlVlllADE!; DT: N'iVEL SUI'I·;JnOR 

CATEGORIA FUNCiONAl. - ENGENIIJ::l RO 

CÔDIGO - SF-NS-916 

~ - ESPECIAL - REFER.EN_CJ.A - 5.7 

01. JOSf RR.ÃULIO BRITO LOPES 

02. C!LIO RIBEIRO BARBOSA DA SILVA 

03. CARLOS ALBERTO BEZERRA DE CASTRO 

04. ADRIANO BEZERRA DE FARIA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUl"ERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ENGENHEIRO 

CÔDIGO - SF-NS-916 

lli.lli - "C" 

Não bâ vagas e nem ocupantes. 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUP~Jl,IQR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ENGENHEIRO 

CÔDIGO .:... SF-NS-916 

CLASSE - "E" 

Não hã vagas e neiQ ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE Nl\'EL SUPERIOR 

CA"l'EGORIA FUNCIONAL - ENGENHEIRO 

CÔDIGO - SF-NS-916 

llilli - "A" 

--Nio bã. ocupances:, apenas, 01 Vaga c 3 Claros de Lotação. 

GRUPO - Ol!THAS ATlVIDADES JH: N1VEL SUI'J·:RIOR 

CATEGORIA l'UNCJONAL - ARQUITin'O 

CÔDIGO - SF-NS-917 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - REF. 57 

56 

55 

" 
CLASSE "C" 

NO DE FUNC. - REF. 53 

52 

51 

so' 
49 

CLASSE "B" 

N9 DE FUNC. - REF. 46 

47 

46 

45 

44 

CLASSE "A" 

- "F.EF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

~- OUTRAS ATIVIDAIH~S nE U1VE-:L SUPERIOR 

CATECORl/, Fut:cw:~AI. - .ARQUITI:TO 

CÔDICO - SF-NS-917 

~ - "ESPECIAL" REFERt.NCIA - 57 

01. CARLOS MAGnO FAGUNDES FRANCI 

02. AYRTON JOSf ABRITTA 

03. FILINTO FIGUEIREDO PACHECO 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARQUITETO 

CÔDIGO - SF-NS-917 

~-"C" 

Nio h i vaga~ e nem ocupantes. 

ill!.Q. - OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERibR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARQUITETO 

CÔDIGO - SF-NS-917 

Eill!! - "B" REFERENCIA - 48 

~: 

01. L0CIA MARIA BORGES DE OLIVEIRA 

~ - OUTRAS ~TIVID~D_E_~ DE ~~-~EL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARQUI.TETO 

~- SF-NS-917 

CLASSE - "A" 

Hão hã vagas e nem ncupantes. 

Quint~-feira 4 7565 
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~ - _9t1Tl:As_.A_:fl'!JIJAJ)J':; [11' N1\'I.J,_•.i:;•~(}i~

C/,Tf~C:· •idA PllNCJIIl!!:J.! - Tf\t;:!l(:O DE /,ll'·111<IS'1J',\Çíi.O 

CÔDIG_" ~ - Sl'-N~-')2'~ 

CLASSE_ "J:Sl'ECIAt" 

N9 DE l'UI~C. REF. 57 

CLASSE ''C" 

NO DE 1-'UNC. - REF. 53 

52 

51 

50 

49 

CLASSE "B" 

"' DE FUNC. - REF. 48 

47 

46 

45 

44 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - REF. 43 

" 41 

40 

31 

38 

3 ~ 

Gltlll'.Q. - Q.!:,!:Elt::·s ATI VliJAllJ·:S ~E tl!vEJ, SUI'l:J:IOR 

CAH:GORJA n;::ctONo\1. - TilCNICO llE ADt-llNJ!:'fRAÇÃO 

CÕDICú - H-J;S-923 

CLASSE - "ESPECIAL" 

Não hi v.at ~ e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTnAS -~_Tl"VI!l~PES DE NlVEL SJ;PERIO'R 

CATEGORIA FUJ;ClONAL - TtCNIC"O DE ADMINISTRAÇÃO 

CÕDIGO - SF-NS-923 

~-"C" 

Não hâ vaga!l e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

cATEGORIA Fu~-c-~a~~L---_- riCN-ICO-- Di -AD-MiNis-TRAçÃo 

CÔDIGO - S_F-NS-923 

CLASSE - "B" - REFERtNCIA - 4 8 

OCUPANTE: 

01. RICARDO FREDERICO SECCO TÁVORA 

~ - OUTRAS ATIVI_DADES __ D.~ y~_VEL SUPERIOR 

CATEGORIA Fllt'CIONAL - TfCNICO DE ADMINISTRAÇãO 

CÕDIGO - SF-NS-923 

CLASSE - "A" 

Não hi vagas e nem ocupantes. 

~- Oü'l'HA5 ATlVlllAhtS Dl: N1V~:L SUI'EIUOR 

CA'l'EGORlA FUNCIONAL - CONTADOR 

CÔDIGO - SF-NS-924 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - REF. 57 

CLASSE "C" 

N9 DE FUNC. - REF. 53 

52 

" 50 

49 

CLASSE "B'f 

Nli? DE FUNC. - REF. 48 

CLASSE "A" 

47 

46 

45 

44 

N9 DE FUNC. - REF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

GRUro - 0\JTRAS ATJVJJlADES llJ·: N1Vl:_L f;Ul'ERIOR 

CAn:Cj)JtlA FUNCIONAI. CONTADOR 

CÔDJCO - SF-NS-924 

CLASSE - "ESPI:CIAL". RF.FI::RtNCtA -- 57 

01. VICENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA 

02. JOÃO BOSCO ALTO~ 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADtS DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCJONAL - CONTADOR 

CÔDIGO - SF-NS-924 

~-''C'' 

Não hã va~as e nern ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE ~!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR 

CÕDIGO - SF-NS-924 

~- "B" REFERtNCIA: 48 

~ 

01. GER/,LDO COUTINHO CORRf:A 

GRUPO - OUTRAS ÁTIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR 

CÕDIGO - SF-NS-924 

CLASSE·- "A" 

Não hã varas e nem ocupantes. 

Dezembro de 1 98õ' 
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.S:!·í·~ :::~. ~·:' : '.: =: ;:,:~<.). 

5:~'".':'2. - ... ..-.. li, 

- 1-:r.r. 5'1 

'" 

CRl!!'f; - !!.!!..!.!:.~\:~_IITl\'liJ.f:l'J::~.l:..l\',1··1. :-liJJ•I·:~ 

-~}'l·.c:,;_::]J~-~~-:lC1_<.2!!.,11J:.- A~;Slf.TtiJJ'E :;Ot:IAT. 

fÉ.!.!._I~,:! ';' SF-tl:i .. !J'lO 

NP DI·: FUN_c. 

" r, 

REF, 53 

52 

51 

~ CLASSE "B" 

N9 DE f\!:!C. - I'.E.F. .S3 

N9 DE FUNC. 

N9 DE FUNC. 

52 

51 

50 

49 

- tu:F • .48 

47 

46 

45 

44 

- REF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

(*) - CLASSE "A" - REFERl!:NClA 37 - ~3 CLAROS DE LOTAÇÃO 

GRUPO - OUTRAS ATl'..rJ\lADES III~ N1VEJ. !>UPJ-:R!OJ{ 

CATEG('IRIA FUNCHINAT. - ES'l'AT1STICO 

CÕDIGO - SF-NS-926 

~: "ESPECIAL" 

Não hã vagas e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ESTAT!STICO 

CÕDIGO - SF-NS-926 

CLASSE: "C" 

Não hã vagas e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - ESTAT1ST1CO 

€ÕDIGO - SF-NS-926 

~:"B" 

Nio hi vagas e nem -ocupantes. 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORI.\ Fl,'NCim:H - ESTA11 STICO 

CÕDIGO - SF-NS-926 

~:''A'' 

Não bi vagas e Üem o-cupantes 0 apenas 0 3 claros de Lotação. 

N9 Dt fUNC. - REF. 50 

" " 48 .,. 
46 

45 

44 

43 

- " '42 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. - REF. 41 

40 

39 

38 

" 37 

36 

35 

34 

"(*) 1 33 

("') - CLASSE "A" - REFER'B.NCIA 33 - 1 CJ.Ai{O DE LOTAÇÃO 

ill.l.:!)- ~::.:: ~,~~~~~J!..-!;~!:,~2.1~ 
CATI~:.~,!~_T~:_;_:J.l.l~f:J.:. - A:-:!: I SnNTI'. ~;oCJJ.L 

~~:_o - 51'-n:;-'J:lO 

~.!.:. - ESPECI/\L - RT\l'l:!:ENCIA - ~J 

~: 

01, SHlnLA ·~El.OTA TAPAJÕS 

GRUPO - OUTRAS ATIVlDADE.S DE N1VEI. SlJPERIOR 

CATJ:GORlA FUNCIONAL - ASSISTENTE SOCIAL 

~ - SF-NS-930 

~ - "B" - RtFERtNCI/1 - 50 

~: 

01: L1CIA NARA DE CARVALHO PEREIRA 

02,~ HELOÍS_A HELENA DIAS 

'03. MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL _, ASSISTENTE SOCIAL 

CÔDIGO - SF'-NS-930 

~-";.." 

Não hã vagas e nem ocupantes, apenas. 1 Claro de Lotação. 
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GRUPO - OUTRAS A'J"JVIDADES lll\ l;lV_F.I, S11PimH1!~ 

CATEGORIA FUNCIONAI. - '!RCNlCO EM COMUNlCAr;fio SOClAt. 

CÔDlGO - SF-NS-931 

CLASSE "ESPF.CIAL" 

N9 DE FUNC. 18 - REF. 53 

N9 DE FUNC. 

14 52 

51 

- REF. 50 

•• •• 
47 

•• 

N9 DE FUNC. 18 - REF. 45 

N9 pE FlJNC. 

" 43 

42 

" 

- REF. 40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

"(*) 3 - 33 

(*) - CLASSE "A" - REFERtNCIA 33 - 3 VAcAS 

··_-·: <~l_: _cl'lr:;:;'.J~..M:,1Yl~~!IJ. l:1v1:r: S\JI'l:L:tl.2B.. 

··:.-:·y~I!J~.[ _.!·:._I·J:Ço_!.Q10_1. rf:CNJr.i; Ul COMllNII:AÇÃO SOCIAL 

. :.i.jl,'! i -I~S.-931 

,·,:::•: i:lAL -·} :. -~~ •·: .53 

01. FRJ\t!I,J~\.0 DAS CJ!,\CAS PO:D'f.U FORTUilA 

02. Al~TO:õlO /,UGUS'f(l CE:~TIL C:/.IH<.AL 

03. ClLZA D1-: ALHF.llJ;, 

04, HARIA DAS GRAÇI,::; TAHANl!:I REllRIQUES 

0.5. MARIA 1)!:: FÃTIM.'\ :V..\Cl!ADO 

06. VlCE1'1 C Ll MONCl :\F.TO 

07. MARIA DAS GRAÇAS ~!ILET PEREIRA 

08. ADÃO Ci\RRAZONI DE JESUS 

09- JOSt 'JARClSIO SABOYA HOLM:DA 

10. JOSt DO CARMO ANllRADE 

11. JOSt AUGUSTO ARCOVERDE DE. tlELO 

12. SEBASTlÃd GOME~f--:DE ALMElDA FERJ;ANDES 

13. IPEMERY JOSt: M_AR'I'lNS DA CUNHA 

14. NELSON CLEOMENES BOTELHO 

15. PAULO DOMINGOS DO REGO NEVES 

16. PATERSON GOMES DE FIGUEIR.t'DO 

17. CARLOS" ALBER'IO DE SOUZA LOPES 

18. MÃRCIO TELIO LIMA 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - TtCNICO E~l COMUNICAÇÃO SOCIAL 

~- SF-NS-931 

~ - ESPECIAL - REFER!NCIA - .52 

~:lt. 

Ol. ROBi:RIO- NOREIRA SAI\TOS 

02. REGINA LOCIA MENDONÇA RAT'IO 

04. JOÃO BAYRTON SAt-lPAIO 

05. Vl,LMA COSTA FERREIRA 

06. SIDNEY JOSt KR,ONEHBERGER 

07. AR!-IANDO AFFONSO DA SILVA 

OS. JOÃO EVANGELISTA BELb! 

09. LUIZ ALBERTO FRANCO CARNEIRO 

10. EUI\ICE RIBEIRO DE ALJ3t:QtltRQUE 

ll. 1\AROLDO CERQUEIRA LIMA 

12 • .JOS! CARLOS PEREIRA DA SILVA 

13. SlLVIO IIAUAGEN SOARES 

14. JOÃO BlCAL110 COMES Ot: SOUZA 

~ - Ot'-'7RAS AT1VJPAIJE5 IH: .NlVEL SliPHRIOR 

CATEGORIA T'llNClONAT. - Tf.CtllCO EM CO?-IUNlCAÇÃO SOCIAL 

~ - !::-""-NS-931 

~ - "'"!:SPECIAL". REFERé:NCIA - 51 

~:ii 

01. AN'IONI:·-:o OLAVO DE ALMEIDA 

~ - or-:"RAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERlOR 

CATEGORIA UNCIONAL - T~CNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CÔD!GO - S· ·-NS-931 

~-·· 

N:ão 1\â vag';;o.s e nem ocupantes. 

~ - Ot:-:'RAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA UNCIONAL - T~CNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

~ - s·.:-NS-931 

~- :,.:;;_•• REFER~NClA - 45 

~ 18 

01. ANA MJ. 'LIA OLIVAL VELOSO 

02. ZAYRA .<OREIRA PIMENTEL 

03. MANOEL ?OMPEU FILHO 

04. ALB't:RI"";O CORDEIRO DA SILVA 

{)5. NAPOLE;-.o TOY.lf". DE CARVALHO 

06. LUIZ FE:RNANDO LAPAGESSE ALVES CORRtA 

07. CLÃUDI -:- DA COSTA BERNARDO 

OS. ALICI:. .·.;,RIA LINS MARTINS 

09 • .JORGE FREDERICO DE AUIEIDA SANTOS 

lO. i:SAI:.Ll ':US7Il;A Fr.r..:;A l\(IL\ ~1E:;:!:Zl:S 

11. A1.1GUST(1 LOPES RIBEIRO 

12. ANA LÚCIA AYRÚ ~ALUME REIS 

13. Ó'ITO HACALHÃES NETO 

14. VIRGÍNIA MARIA DE FARIA LARANJA 

15. ZELIA t1ARIA DE NOVAES CARNEIRO CA:!'1PELO 

16. ANDRtA LINS DE ALBUQUERQL'E PEREIRA 

17. HARI,\ !'õlLZA PJ:REIRA DA SILVA 

13. DEUZÃ1.IA AZE\'J:DO RODRICUES 

!;J.\UPO- ~~I_l~~l_!_l.:_tlÍ'ÍEJ..:...J!.Il]'~j··~ ~~';: 
~}-~:. - TÍ::C:NJCCI EM COH!;N]CAÇÃO :::OC!AL 

C:ÕDIGO - ::r-NS-931 

Cl..ASSE - "A" 

Não hli ocupantes, apenas, {)3 vag.a!l na Rc:íe-rêncin inicia1 

desta Classe. 
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~ - C'!-.lRA}: ATIVIDADI:S J)f; N1VrÚ. lil!J'!·:RIOH 

CAl'I-:GORlA TUHC:HiiUIL - Blt.J.lOI'icJiiUU 

CÕ\liGO - :.'!::'-NS-932 

CLASSE "ESPE-CIAL" 

N9 DE FIJ!:C. ~5 - REF. 53 

1~9 DE FUNC. 

N9 DE FUNC. 

(*) 08 

- REF. 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

4> 

44 

43 

42 

- REF. 41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

(*) - CLASSE "A" - REFERtNCIA 33-Ç}5 VAGAS E (j3 CLAROS DE 

LOTAÇÃO 

cRUJ'O- tltrnu.s A1'lVIIIAnr·:s IJE r:1vn. Stil'l:~~ 

CATEC:C~l.t!~~~~; - tiBLwn:cí,RIO 

CÔT>IC:O - ~l'-NS-932 

~- f.SP~ClAL --~--=--53 

~:05 

01. CÂNDIDA HARIA l'IRAGIBE GRAEl-'F 

02. FÃTINA REGINA F'ltEITAS RODRIGUES 

03. BENEDITA MARIA DE SOUZA 

04. MARIA APARECIDA LEITE CESARit>lO LABARTl!E 

05. CAROLINA MARIA PO:-tPEU FORTUNA 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - BIBLIOTECÃRIO 

~ - SF-NS-932' 

CLASSE - "B" 

Não hã vagas e nem Ocupantes. 

~- OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEJ.. SUPERIOR __ 

,CATEGORIA FUNCIONAL - BIBLIOTECÃRIO 

CÔDIGO - SF-NS-932 

CLASSE - "A" 

Não hã ocupantes. apenas. 0.5 cargos v·agos e 03 ciãros de i.o-tac;io. 

~-- 9~~'!.\'l!;:-~_l!_I_:-..:.:Iy!:.!·.:·l'l'l.l,J~I,~ 
cATJ: _,.,IJil_\ J'"t:~c~m.:,\1:- _,·ter~ H.,, 1·~: _!·l.r:r_· 1 ·.~::n L: t•I'\J- ;~ :rro 
C.Ól)l' :. 1;0 - SF-~S-93t, 

N~' DE FUNC. 25 - RI::!-', :.1 

" 

ti/9 DE FUNC. 02 - RLF. 53 

N9 DE FIJNC: 

"(*) 04 

52 

51 

50 

49 

- REF. 48 

47 

46 

45 

44 

("') - CLASSE "A" - REFE.Rt!:NCIA 44 - 02 VAGAS E 02 CLAROS D!: LOTAÇÃO 

GRUPO - OUTRAS A'!':'IVlDAIH:S rn: N1~t:r. SUI'I~RJQR 

CA1'EGORJA FUNClO~''.,-.L - Tf.CNlCO EM U:C:JSL.t\Çii:O J-: ORÇAMENTO 

~ - SF-NS-93 ·~:, 

CLAssE - ESPECIAL -~ - 57 

~:25 

01. JOÃO HUGAYAR 

02. WALTER FARIA 

03. EUROS JOSf.: CC~Sl'A SANTOS 

04. THEO PEREIRA 'DA SILVA 

05. YAMIL DE SOUZ ... ~.;, DUTRA 

06. CARLOS W'ALBER'::.TO CHAVES ROSAS 

07. JOSt GREGÕRit. DA FONSECA 

08. JOÃO GERALDO !UGARIN 

09. ALEXANDRE DE ~'!.'AULA DUPEYRAT MARTINS 

10. JADINEY PINTO DE FIGUEIREDO 

11. VIRGlNIA JJJÃ!,;..."'A PASSUELO 

12. ROSA VILLA R!~DS 

1.3. ALA'YLSON RillE:::I.RO PEREIRA 

14. ABELARDO GOl-:rE:;S FILHO 

IS. EDGARD LlNCOLJ; DE PROENÇA ROSA 

16. HARIA IGNEZ :SIROWN RODRIGUES 

17. LUIZ LACROIX :.ElVAS FILHO 

18 • .JONAS RAMOS 

19. JOÃO ALVES r::!.REIRA 

20. MURILO ALBUQI:~RQUE MAClEL 

21. LOURlVAL ZAGCI~:EL DOS SANTOS 

22. CAIO TORRES 

23. ABEL R.U'AEL f l.NTO 

2ii. JOsl. JABRE B}_JtOUD 

25. ÃNGELA MARIA :lO CARMO 

GRUPO - OUTRAS A":'JVI!)ADE~ D:Z ~\'EL SUPERIOR 

CtlDlGO - SF-NS-9Jlo 

OCUPANTES: 02 

01. TENISOY DE ARAÜJO LIMA 

02~ TÂNIA l'.ARA CA.':.\RCO FALBO 
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~_!.)]'!\ ~~!2.:1..!: ··;I'.'_!·. 

Ci\1 ~.!.(· .. ~~~·.:: :·!...!.:. - ~. : (.' t:'l.'' 

cf)J).l_c·.l! sr-:~: 'J11; 

~.S:-~: - "A" 

Não lo:Í oC'up.1nt 

l.ot :p; :iCI. 

apt'l•!l!.o, 02 t:JTí'l'fi V.lf.o', ,. o;,: '· ,.,_~de 

GRUI'O - ~TJ:SAN;;,!!:!_ 

CATI;C(l;tiA Ftii:CJ0!;/\1, - CSTRU1Ul\A lJL OBHAS E l'ffiTALUJ:(:JA 

CÕillGO - SF-ART,;;701 

CLIISSE "ESI'F.C)AL" 

N9 DE FUNC. 03 - REF. 37 

36 

" 
CLASSE "o" - MESTRE 

N9 DE FUNC. - REF. 34 

33 

32 

31 

30 

CLASSE "C" - CONTRAHESTRE_ 

N9 DE FUNC. - REF. 29 

28 

27 

26 

-2-5 

" 
CLASSE "B" - ART1FICE ESPECIALIZADO 

N9 DE FUNC. 13 - REF. 23 

22 

21 

20 

CLAS_SE "A" - ART1FICE 

N9 DE FUNC, 

~~.!.:~~ - - AH'rJ;:::Il\ATO 

- REF. 19 

18 

17 

16 

15 

" 

0_2.!:_C:Ill :.IA l'V_~_f.J(]NAT.. r::'JRUTlll::. n•· O!lL,'•.; I :: 1;·1,,: 

~ - SF~.tii\T-701 

CI.M:SJ: 

OClll'M:';'-;tS - 03 

01. Vh:.. •• :..[RIO FRANCisc·o· 111: LÍ-MA 

02. WO' :..NEY R(l$A 

OJ. RI'" f.!ARlANO 

GRUPO - ARTESANATO 

_cATE(;( ·.IA Fl'l\'CIONAL - ESTRUTURA DE OBH.i.S MET/,L''i.GJA 

_C(lDJr:; SF-ART-701 

~ - "D" - MESTRE 

Não ii ocupantes e nem vag 11 s. 

~ - ARTESANATO 

CATEG ··RIA FUNCIONAL - ESTRUTURA DE OBRAS E MEIALL:RGlA 

~ SF-ART - 701 

CLAS!:~:. - "C" .:. CONTRAMESTRE 

Não va.g as e nem ocupantes, 

~ - ARTESANATO 

CATE-- ':IRIA FUNCIONAL - ESTRUTURA DE OBRAS E META-Lt!RGIA 

~ - SF-ART-701 

~_f_ "B" - ART!FICE ESPECIALIZADO -RE:FERtNCIA: _ 23 

QEQ!·~- 13 

01. 1.!\TONIO ALVES DA SILVA 

O:?. ·,l:.,U._ ~~LJ..!:. 

03. JOSt ALVES DOS SANTOS 

04. JOSt TEIXEIRA SOBRINHO 

05. J.ORO!SIO :n;&REIRA DE PAULA 

06. HAR~OS FERREIRA DE PAULA 

07. !JORVELlNO LEMOS DO PRADO 

08. ARLINDO AU.!EIDA 

09. ~!IC!.'EL DA SILVA 

10 • .IOSt AVELINO DA SILVA 

11. Ar.TONIO F'EITOSA nA SILVA 

12. .lOSF. Ff.RRF.IRA 01: BRITO 

JJ, ~:i'iXlMO llA COSTA F. SILVA 

C:HUT'Cl - ARTE!'i~f.ll.Q__ 

CA'fT.GORlA FU!\CJ(JNAL- ESTPUTURA DI: OBRAS E METALURGIA 

CÔ!llC:~ - SF-ART-701 

CLASSE - "A" - ART1FICE 

N:ão -h-â--•H!..g!l.s nem ocupantes, 

Cklll'O-~~~ 

C/\fEGORl/~I~~~Q~ .. !-:!· AJ:'l'Í l I,., 11!: I' ,:: .. •: I t:A 

CÓ!JlGO - ::r-ART-7(J7 

N9 DE rnNC. 00' H.-r. :n 
- J.:c· f • 3& 

- Rd. 35 

C!.ASSI': "I" HES'! !~i·. 

NO DE FUI\ C. 00' R~ f. " Rt·f. 33 

J"U.:í. 32 

Ref. 31 

- Rl'f. 30 

CLASSE "C" CONTRA}!ESTRE 

NO DE FUNC. 017 - Ref, 29 

--Ref. 28 

" - Ref. 27 

- Rcí. 26 

- R e!. 2 5 

Ref. 24 

CLASSE "B" ARTÍFl CE ESPECIALIZADO 

NO DE FUNC. 010 Ref. 23 

- Rcf. " - Rcf. 21 

- Rd. 20 
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CLASSE "A" - ART1FICE 

N9 DE FUNC. - Ref. " - Rcf. 18 

Ref. " - Reí. 16 

- Reí, 15 

(*) 004 - Ref. " 
("') - CLASSE "A" - REFER!NCIA l-4 - 04 VAGAS 

~-~~ 
CATF.GORlA FUNCIONAL - AR'11FICE I.ll H!o:í'.ÃNICA 

ÇÕPlGO- :::. i-.F-ART-702 

~- ::.:.-:::SPECII1L - REFf.RtNCL\._- 37 

~: 04 

01. ANTON!. :o EXPEDitO DOS REIS 

02. JORGE TEIXEIRA LEITE 

03. EDUAR~ .'0-CHODON 

04. SEBAS:"'-:-lÃO FIGUEIRA SA..\'TANA 

03. .II,N'l'ONIO ALVES S&-.;ros 

04. SEBASTIÃO JACI!'<:l:O ASSUNÇÃO 

05. JOSE RODRIGUES S~:PAIO 

06. JtiLIO Y.ARilNS 

07. :?ELIX DOS SANTOS FILHO 

os. SEBASTIÃO CARLOS DA ROCHA 

09. .MANOEL QUINTILIANO DA SILVA 

10. AURINO CARVALHO 

.Q!_ ____Q__:: ARTESANATO 

CA: ~GORIA F.UNCIONAL - ART!F.l_CE DE ~JECÂNICA 

CÕ:'. :co - SF-AR!-702 

Cl-.0 ~ - "A" - ART1FICE 

·" 
Nâ,-, b:ã ocupantes. apenas • 04· ·cargos Vagos. 

GRUPO - ARTI':~ANATO Jl 

~OinA HTNCIONAJ. - JIRT!FICf: or::i:L"EfttlClllADJ: t C0~1ll.-JCAÇÃO 
CÓDIGO - SF-t\l~T-703 ~ 

CLASSE "ESP'1-CIAL" 

N9 DE FUNC. 09 -:.. REF. 37 

GRUPO - ~::-:.TES~ATO 36 

CATEGORIA FUNCIONAL - ART!F';I:CE DE MECÂNICA 

~ - • ::F-AR!-702 

~ - . -•o<> - MESTRE - RI:FE;ttNCIA - 34 

~- 04 

01. CREMI"-.:...DO ZEFERINO ALVES 

02. J"OSf :._"S!:Z.ERRA. XIMENES 

03. AGNEL.:. BORGES DE BRITO 

04. ERNA:-WJI ALCÃNI'ARA OLIVEIRA 

GRUPO - ;..;::TESANATO 

CATEGORI.; FUNC;IONA.L - ART1FICE DE MECÃNICA 

C0DIGO - :::F-ART-702 

~ - '"'C" - CONTRAME:SI'RE - --RiFi::Ri~c_t~A - i9 

OCUPANTE!:: 17 

01. SEB;.::-:-IÃO CEU:::;!'INO :DE-Õi.IVEIRA FILHO 

02. GENIL:>ON DO ESP1RII'O SANTO J"AMAR 

03. J"OSt :F'l~IN_O GALVÃO 

04. ÃW:?.L ·, SÃ }!lM!.;DA 

05. DEJAJk CARVALHO REIS 

06. ADR!f:O SOARES BARBOSA 

07. HANOr:L \'lCENTE DE MOURA FILHO 

08. ANTO:IIO DIAS !tOSA 

09. MANOJ"I. DE. SOUZA 

10. JOÃO ANTONIO BARBOSA LOPES 

11. VALDI !'ÂR10 fERRE IRA 

12. VALTI 1\ f"CRRE.IRA 

13. HEIT11l>. IVAN !'-:ORONIJA DE CARVALHO 

14. ·· · ,., V!J • :.~,. sar:T ,., 

lf,. 

!7. 

,.'1 !'".!.J):, 

• r.··,··. lJL r., i'" 

~- _t.I(Tc:SA:!t,f~l 

~~~.:;;_·~,:_- :-.aT!f"7 .. .t: ;•!" :-u:c..::.;(;__·_ 
CÔDI' ::(l - Sf-ART-7ri~ 

~"E"- ~.RTÍi:lc~: l·:S_pECl/>Ll . .'JlO- ;·:':•E~f.~lCIA_~ 7·~ 

OCI.!!' ;,1\TES: 10 

Ol. AYRTOi> JORGi: t.:~.oi.i-'J' 

02. ..:.IU-JE.'\!0 I'E.RREIP~'• PINTO 

CLASSE "o" :. MEsTRE 

N9 DE Fl!NC. 21 - REF. 34 

33 

32 

31 

30 

CLASSE "C" - CO~I'RAHESI'RE 

N9 DE FUNC. lO - REF. 29 

28 

27 

26 

25 

24 

CLASS§ "B" . :- ARTlFICE ESPECIALIZADO 

N9 DE FUNC. 11 ~- REF. 23 

---:.... 22 

- .. 21 

20 

CLASSE "A" - ARtlFICE 

N'i' DE FUNC. 

"(*) 01 

::""--REF. 19 

18 

l._ -" 17 

16 

15 

14 

("') - Cl.ASSE "A" - RLFEP.tt'CIA 14 - 01 VAGA 

~RtJro - M:J"r :'ii}~ 
~]l·:t:ORl!. J"l':.:~!..<:!!~ - Ai\ rll'lCE u; I.IJ,"Jl~Tl.l; ·.:•. t·~ ·:r 

CÕillGO --: SJ'·;\1~'1"··703 

CJ../.SSE - t5JU:JAL- N:!] ::_·.~- ]t 

OCUl'ANTES: 09 

01. PAULO DI·: l:ARVALJJO CÕl:S 

02. DURVILLJ: DE BARROS SlL\'A 

03. JAIR COELHO BAYMA 
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04. AURINO MI:NDES DE VAS_C_QNCELOS 

05. MANOEL PORFlRIO BEZERRA 

06. GERVÃS10 JOS~ DOS SANTOS 

07. PEDRO PAULO FERREIRA 

08. DARWIN ARAÚJO DE CARVALHO 

09. MIGUEL HONORATO DOS SAl'!OS 

~-~ 
CATEGORIA FUNCIONAL - ARTlFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 

~-- SF-ART-703 

~ "D" - MESTRE -~- 34 

OCUPANTES: 21 

01. HANOEL SOARES FILHO 

02. SfRGIO FIGl:l:IRA CASIELLO BR.;,.o.;co 

03. SIR PERES DE BARROS 

04. MALBA PONTES IBIA.PINA 

05 • • JOSt LUIZ DE SOUZA 

06. LUIZ FERREIRA FEITOSA 

07. FRANCISCO OLIVEIRA 

08. AFONSO CL~RIO PORTO ~SAR 

09. JOSé: RIBEIRO FllHO 

lO. HERCUI.A.!I:O PEREIRA DE AZEVEDO 

ll. LEÕNIDAS DA SILVA BRAGA 

12. ALE!::F.7\1 r!> .. ~>ClSC(.I L"JS_ hl!\'H.:S 

13. REGINALDO VIEIRA 

14. OTÃVIO PEREIRA DA CRUZ 

15. JOSIAS PEREIRA RIBEIRO 

t6. IARA ALVES LEPLETIER 

17. MARIA DALVA DO NASCU.IENTO 

18. GERTRUDES FRANCISCA DA CONCEIÇÃO 

19. JOst NETO DA SILVA 

20. IRANY DE SOUZA VERG1LIO 

21. ClLDOMIRA CASTRO DE ATA1DE 

~ - ARTESANATO 

CATECORI.A. FUI\CIONAL - AR':\"1FICE DE ELETtti:CIDADE E COMUNICAÇÃO 

CÕDICÕ - S.F-ART-70:3 

fLASS.E - "A'• - ART1FICE 

t~iio hã ocupantes, allpenas. 01 cargo Vago na referênci• incial 
desta Classe;· 

~-~ 
CATEGORIA FUNCH~~- ART1FICE 1.1~ CARPINTARIA E ~IARC~NARIA 

C'ÕDIGO - SF-ART-704. 

CLASSE ''ESPt.CIAL u. 

N9 DE FUNC. 04 - REF. 37 

•• 
35 

CLASSE "D" - MESTRE 

N9 DE FUNC. 

01 

- REF. 34 
_ fo 

33 

32 

31 

30 

CI;ASSE "c" - CONTRAMESTRE 

N9 DE FUNC. 15 - REF. 251 

01 

28 

27 

26 

25 

24 

CLASSE "B" - ART!FICE ESPECIALIZADO 

N9 DE FUNC. 02 - REF. 23 

~ - Aln'J~;t,TO 22 

~~~ - ART1FICE D& I·:J.J·:TRlCIDI\Ilf. E COMUNICAÇÃO 21 

~ - SJI-IIRl-703 20 

~"C" COiliP.AMES1"Jti': -~ - 29 

~:10 

.1. NICANOR RIBEIRO DA SILVA 

:J:?:. HUMBERTO BALlH~JO E SILVA 

:3. LOURlVAL BRASIL 

.:. • LOURIVAL JULIÃO DA SIL\IA 

~.). FRANCISCO EVARISTO DE i>AíVA 

06. RAIMUNDO f·fr!>DES RI:BtlRO 

J7. MANOEL J.ANES PONTES IB!Ji.PINA 

::JS. SEBASTIÃO ~:IGUEL· DA SIL\'Ji. 

t.l9. JOSt PEREIRA DE VASCONCELOS FILHO 

lO. PRIMIANO GO:-xS DE OLIVEIRA 

~-~ 
:ATEGORIA FUNCIONAL - ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 

~ - SF-ART-703 

~ "B" - ARTlFICE ESPECIALIZADO - RE.FERtNClA - 23 

~:11 

:'l· WII...tt..A BORGES DE SA}."TA.'\A 

02. MA!HlLDE JABRL 

"W~ JOSE DOS ANJOS 

'O~. HELEZENITA ANDRADE CHAVES 

~S. MANOEL DA PAIXÃO PEREIRA DA CRUZ 

"'.>6. NORMA SAIDIENTO DE AU1EIDA 

?7. EZIR SOARES MENDONÇA 

'08. CECI FERR'EIR..-'.. COELHO 

'J9. MARIA AUXlLlADOB.A GO!\ÇALVE.S DE SOUZA . 

10. ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA 

CLASSE ''A" - ARTlFlCE 

N9 or. rr~;c. 

., (*) Ol 

":' REF. 19 

18 

17 

16 

15 

14 

(*) - CLASSE "i." - REFERD;CIA 14 - 01 VAGA 

~-~~ 
CATEGOR1A l'l!N<:IO!'II\L - ARTÍFICE DE CARPINTARIA E MARCJ-:NARIA 

c6DlGO - H-:-~RT-70.4 

~ - "ESI'ECIAL" REFI::Rf.:NCIA - 37 

OCUPA_~TF.S: 04 

01. H-tLIO DAS CllACAS QUERINO 

02. JOSt LUIZ 0.0 NASCIMEl'õ!O 

03. DOMINGOS PERI:::IB_A DOS SANTO-S 

04. WALPER RODRIGUES PEREIRA 

GRUPO - ARTESANATO 

CATEGOP.IA 'FUNCIONAL ARTlFICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA 

~ - SF-AR'f-70lo 

~ - "D" - MESTKE - REFER~NCIA - 30 

~:01 

01. EUZfBIO GONÇALVES DA ROCHA 
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lli.tQ. - ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARTlFICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA 

CÔDIGO - SF-ART-704 

CLASSE - "C" - CONTRAMESTRE - REFERJ!NCIA 29 

OCUPANTES: 15 

01. LEONARDO CARDEIRO DA ROCHA 

02. DOMINGOS SÃVIO DO NASCIM~NTO 

03. DÓNATO LUIZ DE MORAES 

04 • .JAIR ALVES DE OLIVEIRA CASQUEIRO 

05. LIJCIO JOSt DA SILVA 

06. JOSE GALDINO DE OLIVEIRA 

07. FRANCISCO JOS'i:'! CAVALCAN'TE 

08 •. OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS 

09. J-OIO BATISTA DAS CfiAGAS QUERl;NO 

10. FRANCISCO SEVERINO DA CRUZ 

11. FRANCISCO MARTINS GOMES 

12. LUCAS DOS SANTOS 

I3. FRANCISCO ALVES FERREIRA 

14. LPENOR PINTO DE HORAES 

15. JOSE ANTONIO DA SILVA 

-~ - ARTESAN.ATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ARTlFICE DE CARPINTARIA E MAHCIWARIA 

CÔDIGO - SF-ART-1-Q4 

~ - "C" - CONTRAMESTRE - REFERRNCIA - 24 

oCUPANTE: 01 

01. JOAQUIM ORTEGA FILHO 

~ - ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ART1FICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA 

Cl>DIGO - SF-ART-704 

CLASSE - "B" - ARTÍFICE ESPECIALIZADO - REFERENCIA - 23 

OCUPANTES: 02 

01. FRANCISCO GOMES DE FREITAS 

02. IVONE DA S,ILVA FERREIRA 

GRUPO - ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ART1F1CE DE CARP~lf:TARIA E MARCENARIA 

CÓDIGO - SF-ART-704 

~ - "A" - ARTlFICE 

Não hã ocupantes, apenas? 01 cargo Vago o-a referência inicial 
desta Classe. 

A N E X O 11 

QUADRO DE PESSOAL C. L. T. 

(TABELA PERttANENTE) 

<J_U.!!_)ll·•' ''1 .• 1 f'SS(JII):.=.rJ·L.·T~ (1'/.B.ELA l'l0l.MAN}!:N1'!1 

~J~n - l'.I.!.~l.!! .. ~_?-~~~; DE Al'OJO LEGISJ.A1'1VO 

~·~~.'!.:_2.:}_FUNC1p]ll:.!:- ASSI~'J'J;NTE U:GlSLATIVO 

CLiíSSE "ESJ!EClAL" 

N') DE FUNC. REF. 43 

42 

CLASSE "C" 

NQ DE 'FUNC. 08 - REF. 41 

•o 
39 

38 

37 

36 

35 

CLASSE "B" 

Nl? DE FUNC. 04 - REF. 34 

CLASSE "A" 

33 

32 

31 

N9 DE FUNC. - REF. 30 

~- ATIVIDADF.S DE APOIO t.F.GISLATlV~ 

2·~ 

28 

27 

26' 

CATEGORIA FUNCIONAL.- ASSISTENTE LEGISLATIVO. 

~ - "ESPECIAL~' 

Nio hã vagas e' nem ocupantes. 

GRUPO - ATI\riDADES DE APOIO LEGISLA_:nvo 

CATEGORIA FUNCIONAL ..,. ASSISTENTE L~GISLATIVO 

CLASSE - "C" - REFERENCIA - 41 

OCUPANTES: 08 

01. SILVIO FERNANDES SOARES 

02. íi:NGELA DE ABREU RIBEIRO 

03. LIGIA MARIA BARRETO JUREMA 

04. GLEN DA MARIA DO CARMO MAURO 

05. SÕNIA MARIA CORDEIRO BENTIM 

06. CARLOS AUGUSTO INOCENTE 

07. VANi:>:A SUAIDEN 

08. IGNES 'ÇIE ALBUQUERQUE SEVE GOMES 

GRUPO - A!IVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LEGISLATIVO 

CLASSE - "B" - REFERtNCIA - 34 

OCUPANTES : 04 

01. IDALINA PORTELLA DE OLIVEIRA E SILVA 

02. NERINA RIBEIRO DE PINHO 

03. HARbLDO RABELO DE LUCENA 

04 •. CL,ÃUDlA CINIRA ~BRAHÃO TOLENTINO 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIO_NAL - ASSISTENTE LE.GISLATIVO 

CLASSE - "A" 

Não h_ã vagas e nem ocupantes. 

~:.t_:!!!:Q- f,'fJV!tll'llJE:'> DI: APOlO l.ECJSJ.f,TJVO 

~:Ji.:I~C.~~lJ:.._!_:_i~ClONA!. - A(;t-:NTE DI·: ~EG!fRANÇA J.J:CH:.I.Ji.TIVA 

W? DE FlJNC. - REF. 43 

42 

~uinta~felra_ ~ 7573 
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N9 DE FUNC. 

NQ DE FUNC. 

N9 DE FUNC. 

N9 DE FUNC. 

l'*) 20 

- REF • .41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

- REF. 34 

33 

32 

" 

- RU. 30 

29 

28 

27 

26 

- REF. 2.5 

24 

23 

22 

21 

(*) - Classe "A" - Ref. 21 - 01' CI.ttro de Lota_ção. 

~ - ATI VIDADES DE Al'OIO LEGI SLA'IIVO. 

CATEGORJA FUNCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA i.iC}SiA'ÜVA 

CLASSE - "ESP.EClAJ." 

NÃO HÃ VAGAS E NtM -ÕCUPANTES 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCION_AL -:_ AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

CLASSE - "D" 

NÃO RÃ VAGAS E NEM OCUPANTES 

~ - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL ":'_AGENT~ DE_ SEGURANÇA LEGISLATIVA 

CLASSE - "C" 

NÃO HÃ VAGAS E N&M OCUPANTES 

~ - ATIVIDADES DE APOlO LEGISLATIVO 

CATEGORIA FU:NCIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

CLASSE "B" 

NÃO RÃ VAG.\S E NEM OCUPANTES 

~- - A'l'lVIDAIJJ'!I FH: APOIO' LEGISLA1'IVO 

f.~ .. !..!!!! .. f.H_l[~NAL - ACEtD'E DE S~;GURi\llCA LEGISLATIVA 

CLASSJ! - "J," - ]!!'..J.: ... t:lfP.NCIA - 21 

01. TO!iAS DE AQliit-.:0 PEREIRA RODRIGUES 

02. PE-:'IP.O :kODR!Gtrt:S DO NASCIMENTO 

03. J!.~;f" .CORGES 111: SOUZA 

Qt,. H,; J..TO:~ PAULO hOUZA 

05. l•f:'"',;W CARDOSO SANTANA 

06. nt:!il~ IGO COS'fA GUIMAP.irts 

07. Gt.; fi:NBERG DOS SANTOS SOBREIRA MACHADO 

08. D,\;!!EL GONÇALVES DE ABREU 

09. JORCE MIGUEL DO BONFIM 

10. V/•i.DEMAR UMBELINO DE SOJ.JZA 

11. PEDRO GIL DA PAIXÃO 

12. JORGE CARLOS BOGDEZEVICIUS 

13. COS!-1E FONSECA DE OLIVEIRA 

14. JO.St MAUR1CIO SLAif' 

15. RêJ-:l.lLO CAVALCANTE BRAGA 

16. HANUEL VITORINO JORGE MENEZES LISA 

17. FRANCISCO PAULINO DE ARAÜJO 

18. ELlEL CARVALHO DA SILVA 

19. JOSt PONCIANO DE SANTANA 

Na cC-:!.asse inicial hã 1 Claro de :Lotação. 

GRUPO - SERVIÇOS AUXII.IARtS 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE ADMINISTRATIVO 

CJ.ASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. 

N9 DE FUNC. 1.4 

11 .. • 

NQ DE FUNC. 06 

NQ DE FUNC. os 

~ - SERVIÇOS AUXILIARts 

- REF. 39 

38 

37 

- P.EF. 36 

35 

" 33 

32 

- REF. 31 

30 

29 

28 

- RtF. 27 

26 

25 

24 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGENTE ADMINISTRATIVO 

~ --"ESPECIAL" 

Não h i vagas e nem ocupantes. 

'.ill.!.Q_ - SE_RV_IÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA FUNCIONAL - AGEN_TE ADMINISTRATIVO 

CLASSE - "C" - REtER!NCIA - 36 

OCUPANTES: 14 

01. CARl'IEN MONTORO VENTURA 

02, EUCLIDES FARIA MALHADO 

03. PAULA FRASSINETI DOS SANTOS 

04. JOSt WANDER ARAtiJO DE MARIA 

05. EVERALDINO RAMOS HORAES 

06. MARlA CRISTINA NORONHA COSTA LlMA 

07. NERlONE NUNES CARDOSO JÜNIOR 

08. CARLA ME DRER 

09. HANDEL CRUZ VE MELO 

10. NEL!ER LULA DE QUEIROZ SANTOS 

Dezembro de 1980 
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11. MARIA AMÃNCIA MAIOS AF,ANHA 

12. CLEIDE SANTANA PINCOVI!jCY 

13. GILKA APARECIDA PINHEIRO XAVIER 

14. MARIA LVIZA CAVALCANTE SARMtNIO DI: .t\Z!V"EDO 

~ - SERVIÇOS AUXILIARES 

CATEGORIA FUNCIO~AI. - AGENTE ADMINISTRAT"IVO 

f.1.!ill - "B" - REFER!NCIA - 31 

~:06 

01. Jl:LUIA SA:>TOS 

02. FÃ'rlt-IA ABRA HÃO DE ARA'OJO 

03. VÂNIA BORGES CAMAitGO 

04. MÔNICA DE MEDEIROS PARENTE COSTA 

OS. RODRIGO SOBRAL ROLLEMBERG 

06. HtLIO DUARTE MARINHO 

01. .JACJ DE ~:ouí'.A TEIX~l!'.A 

02. ADAMASTOR i' J J;TO Nl;'l'CJ 

03. JUSSARA DU'l'RA FERJ~J:lRA 

04. LUIZ GONZAC,\ SlLVA Fli.ilO 

05. PAULO CEZAR VIEIRA X/,VIER 

06. MARIA EDIT!l l~ANGEL LICASSALI 

07. MARIA SÃDIA BATISTA 

08. FAUSTA MAGAI.llÃES AIRES 

HQ I.Jr. I'IJ~lC. - REF. 30 

29 

28 

N9 llE rm:c. 01 - m::r. 27 

N9 DE FUNC. 05 - REF. 

GRUI'!~ ·.r'-.~! r;r): ~\~'~·1_/d~~~ 

CA1"!-:(:tl•:.l :' F~!.J:_l. ! •':::, !._: - PA 'L' I J.ÓCY.AFO 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

CRtlPO - .::_c~~·!!!:_ r·."~:XILl.\1.~1.::..~ 

~-2:1~!.L1<_·::·!..!•- DA'l'JLÕGRAI'O 

CLASSE - "B" .t:.<·:FER~NCI<L_- 27 

OCUPAN'f.l'.: 01_ 

01. ENI SOARES U.KANJA 

GRUPO - s~:RVI(i!_Z AUXILIA~ 

CAIEGORI;, FUNCIONAL - DATILÕGRAFO 

~ - "A" - REFERENCIA - 23 

OCUPANTES: 05 

01. MARIA CLARA CRUZ MARCONDES 

02. ANTO;.!lO CART.ClS MEDEIROS FERRO COSTA 

03. C !RELE H MINES ROCHA CASTRO 

04. PAULO AFOJ\SO LUSTOSA DE OLIVEIRA 

r:f5. ANA MARIA FERREIRA 

E!_~.!!.!:.Q_- g_l_!.Y~)::_TRANSPOltTE OHCIAI. Y. PORTARIA 

f.!\T.T?2_Q~ .. lfi ... J'lltiClO}!AJ. - AGENTE DE PORTARlA 

,:LASSE "ESPECIAL" 

N9 ])E FUNC. - REF. 20 

19 

18 

CLASSE "C" 

N9 DE FUNC. 01 - REF. 17 

16 

15 

" 13 

CLAS$E "B" 

N9 DE FUNC. 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. 

- REF .. 12 

11 

10 

09 

08 

07 

- R.EF. 06 

05 

04 

03 

02 

01 

C ATI:~ :1~ ::!·~·: ... ~~·~:!'.h AG!·.Jl'l'l: DE l'Ol<'l'AitiA 

flli.!.__. · .... ':u~·~-~·: .. 

NÃO 10. 

GRUPl• - ~r:t:.v_·::5!,:~ DE TRA:'iSI'ORTES 0}-'JCJ.AL E POP.TARIA 

CATE(_ T;:_LI~;f)-~'•;L - AGEJ'>'fE DE POHTARIA 

CLAS:- .. - "C" !.FERtt:Clh - 17 

OC-UP;. .'i'?.: 01 

01. C ','STAVO J('l:'lf" DA SILVA 
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~ -. _5!:RV!Ç~'S DE TRANSPORTES O_F;c~~L ~:PORTARIA 

CATE ..::•ll!\ FC r:,::: ~~··:AL - AGENTE DE PORTARIA 

CLAS' - "B" 

NÃO VA<>AS ~:I:!<! OCUPANTES 

~ - SERVlCOS DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA 

,fill. _:.1/::, ..... f_;:_:~.:.J:,::,\! - AC:ln:u DE POR,TAR1A 

CLA$ ~ 

NÃO Ã VAGAS E NEM OCU'PANTES 

~- Sl:I(VlÇOS DE TRt\NSP_ORTF.S OFICIAl. E PORTARIA 

CATEGORIA F.l~ - MOTORISTA OFiCIAL 

Cl.ASSt "ESPECIAL" 

NQ DE FUNC. 

CLASSE "B" 

- REF. 25 

24 

23 

22 

21 

N9 DE FU"NC. -43 - REF. 20 

CLASSE "A" 

19 

18 

H 
16 

N9 DE FUNC. - REF. 15 

07 - u 
13 

12 

11 

!~~ln.~ -E!!~~ ~·!)~:IJ.'~l·r; _!_~_,L!_,.C!AT. 1: PORTARIA 

Gt.-:11;~~~-·t'.lJ!!~AT.- l·!IJ10Rlt:·:r. q;'lClAt. 

_!!]_:~;:_:•!~ ·:!~IAL" 

NÃO HÃVAGMO NEM OCl:l','.NTES 

E._R~ - Sr:T•'.' Ç{!S DE 'f!:t.:'-.SP:OJ'~'!T.~~-C'tl·'ICIAJ. F: PORTARIA 

CA!fGORIA r• CJONAL - ~.'~..LlJL..!..f_lli 

f.~ - "B' REFEP.f.~>Cl_A - 20 

~: 

01. JOS~ t·lÃ: ;o DA SIL\'E IRA J (i~: J ()R 

02. JOSt MA' :A LEITE AGtiAR 

03. JORDAN IRANDA LOI>ES 

04. ANTONIC DIAS DO NASCIMEtl'f..:.l 

os. BAR'I'OLC: :::u ALVES D< JESl'S 

06. WAGNER . ABRAL DA COSTA 

07. .JOSt D< ALENCAR DA NATA 

os. NEY GOt-: • ALVES 

09. ANTONIC BENTO DO t;ASCINEt\'10 

10. ANTONir ALVES DOS SANTOS 

11. CELSO • :. !\RlQUE DA ROCHA 

12. DOUGLA. &CHlETTl l':üDF.IGt'i.:: :·:;.r:n~:s 

13. FLORlp;: ~ ES JOSt Dt ARAÜJO 

.. 
14. FRANCX.:: <;O JOÃÓ Dt SOUZA 

lS. FRANCTS: :o OLIVAL Dt FREITAS FReiRE 

16. IVO JoS"""! DA SILVA 

17. J'OSlNE.:·:: PESSOA VERAS 

18. JOSt. A?. lMATt::A Dt OLIVEIRA 

19. NARCIS-:. !'!AlUA 

20. OSCA?, • ":&RAL DA SI L\' A 

21. ALCEU ·,I EIRA Got-IES 

22. \~AKT'F ry Josr. NEIVA SOUTO 

23. ANTONl'• OLIVEÚA--À.:.:DRADE 

24. AURt.CI'J ALVES CALDEIRA 

2S. CLEUDE RODk.IGUES MACHADO 

26. CLÃUDI C) Ol.l:VEIRA PUTO 

27. Gt:NlVAI. RODRIGUES DE PAULA 

28. JOSt AI.FREDO LIRA DA SILVA 

29 • .JAXACY CORDEIRQ DE CÔIS 

3Ô~-'J-õSf. ;11\'Et-:CIO ALBUQUERQUE FILFIO 

31. EDSON riCUEIRA DE SOUZA 

32. PAULO l'EREIRA DA SILVA 

33. CARLOS Alt1'11R PEREIRA 

34. NARTH WJ:N:>JG 

"· VALDEIR COSTA 

36. SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS 

37. JOÃO PAIXÃO DE LIMA 

38. JOSf HUMBERTO RIBEIRO 

39. DOMINGOS SOAEES DE OLIVEIRA FILHO 

40. CARLOS F.MlLIO SOUZA SILVA 

-41. I'Ji.lil.O E-L!siO BRITU 

~2. LOURIVAL FERREIRA DE ALMEIDA 

43. ELOI VICENTE DA SILVA 

GRUPO - SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL - MOTORISTA OFICIAL 

~ - "A" - REFER:I::NCIA - 14 

OCUPANTES: 07 

01. ANTERO PINTO SOBRINHO 

02. LUIZ FERNANDES DE BARROS 

03. CARLOS. AURf:LIO QUEIROZ MONTURIL 

04. JOSf: ARTUR NUNES 

05. JODIMAR ALVES Dt CASTRO 

06. DAMIÃO GALDII-<0 OA SILVA 

07. PAULO MAkCELlNO DOS SANTOS 

.. ' !~:.. r;;:~r:. 01 - 1~!::1". 53 

S2 

51 

50 

- RE:F. 49 

48 

47 
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N~ DE FUNC. - R:EF. 46 ., 
44 

43 

G RUT~ ]>O - OUTRAS ATIVlDADF.S DE N'IVEJ. !;UPERIOR 

CAT::::-:-;::GORIA FUUC10UAJ. - M~DlCO 

~ - 11
C

11 
Rt:;F!!:Rf.NCIA - 53 

ocur: :'.AtlTE: 01 

01. GETRO ARTlAGA LIMA E SILVA 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE N'IVEL SUPERIOR. 

CAT:-!:GORIA FUGCION'AL - Mll:DICO 

~-"B" 

Não bâ vagas e nem ocupante!: 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CA~:EGORIA FUNCIONAL - MfDICO 

~-"A" 

Não bâ vagas e nem ocupantes 

fE.!!!:Q .- .2..!!.!B::~; ATrVl.J'MmS of: •N!V!::J. SUPERIOR 

~!::.~:~J'~..!..1...L!.:!'!:_IONAl. ~ 'r~",DUTOR 1:. HlTt~PRiTf. 

CJ.A:õSE ti E S'P t:C I.~L ti 

NO DE FUNC. 01 - REF. 53 

52 

5l 

~·· 

NO DE FUNC. - REF. 50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

CLASSE "~ 

N9 DE FUNC. - REF. 41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

CRttJ•o - .!"..!!..:!1'' E~~·-~~·~!:.Jll:~~~v•-._I.:..Y"J'ERJQn __ 

CATJo:GOJ:: •. J~~:.;r;..!.:JL/~_- 'f!L'\OUl'OR 1~ 1_N1':E:RPRETH 

CLASSE - J~SJ•;~r 1 ·,t. ~..!.:..~;~~~ - 53 

OCUPANT:" :"O·:: Ol 

01. LUI::;.z PAUJ.•, r·i~LlClA:-lJ UF. LIMA 

...... '" .. _? 

ill!.Q - .2!J~~~ _;_':]_!::' ID~\;~~.: ;)!, N1VF.l. SUPERIOR 

CATEGOR~ . ,\ l'UIU :;:'/!·:,~.!;_ - 'l'l .. '.!.'i!TOR E ::naf::RPRETE 

'CLASSE - "'B" 

NÃO HÃ "AGAS !:. l"f-:~1 OCüP.'\Zi:TES 

~ - OUTRAS A_7li!IDAIH.:S O:C NlVEL SUPEft,IOR 

CATEGOR- :A FUNCH\l.JAl. - ~RAllUTOR _ ~ INTfRfRETE 

CLASSE -- "A" 

NÃO HÃ ·.'AGAS E l:El-1 OCUPA:->'rES 

~ - _ OUT:-- :."TRAS ATIVJUADES DF. N1 Vt:l. 'SUrt:R H ln 

CATEGOR1A r" FUNCIONAl. - ENGENHEIRO 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - ltEF. 57 

56 

55 

54 

N9 DE FUNC. 01 - REF. 53 

N9 DE FUNC. 

.NI? DE FWC. 

52 

5l 

50 

•• 

- REF. 48 

47 

46 

45 

44 

- REF. 43 

42 

41 

40 .. 
38 

37 

~ - nuTRA::; ATIVIDADJ:S [JJ:: J:'I'll-:1- $Ul'ERIO:! 

~; "~SPEGIA;," 

~ -;.· OUTRAS A'J"IVIDAD.ES Dl~ ::'fvn SUPERIOl! 

CATEGOi:.IA FUNCICl:oi.AL - ENGEll}jEIRO 

illlli_: ''C" REFERENCIA -.53 

~:01 

DI. EDWICES DE OLIVEIRA CAimtrso 

~ - OUTRAS ATIVIDADt.S DE ll1VEL SCPERIO:: 

CATEGORIA FUNCIONAL - ENGEUJIEIRO 

CLASS_E : "B" 

Nio hã va-gas e nem oc:upantes. 
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~ - OUTRAS Al'IVIDADES _DE _NÍVEL SUPERIQ!'. 

c;::n:cor.r/, :::;;;cro~:AL - El\Gr::~:r:::rr..o 

~:"A" 

Não hi vagas e· nem ocupantes. 

~ - OU-TRAS ATIVIJ)_AJ)f.._S DI'. N1VEJ. sun.IUOR 

CATEGORIA FUNCIONAl.__- ARQUI1'I:TO 

CLASSE "ESPECIAl." 

NQ DE FUNC. - REF~:-57 

56 

~35 
~54 

CLA.SSE "C" 
\ 
,-

Nl? DE FUNC. 02 - REF;i' 53 

52 

51 

50 

49 

CLASSE "B" 

NQ DE FUNC. - REF. 48 

4 7 

46 

45 

44 

CLASSE "A" 

NQ DE FUNC. - REF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 -, 

GRllP() - OUTRA!i ATIVIJl,\lJ!\5 ,DE N!Vr::L JUPERIOR 

~l::_(:_;~:l:-!~_: J,í',QUI'I"ETO 

Nio hã vagas e nem ocup~ntes. 

~ - OUTRAS ,iTIVlLl.'":.~H::S DE N!VEL SUPERIOR 

CATJ:CORIA FU!ICIO:OAL - :\RQ_UlTETO 

CLA~ - ''C" R~_fJ;::i:NCIA - 53 

~:02 

01. IVALiJO ROLA;m FlLti\..1 

02. ANA LCfCIA HACUADO DE MATOS 

~ - OUTRAS ATIV;I:DADE_S DE __ NIVEL ~$UPERIOR 

CATEGORIA FUNCID_NAL - ARQUITEl'O 

~-,.B" 

Não bâ vagas e nem ocupantes. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL {Sc~;;ào II) Dezembro de 19ô0 

~ - OUTRAS _ATIV;LDADE:S DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FU~CIONAL - ARQUITETO 

CLASSE - "A" 

Não bâ v a& ao; e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDAJH:S v'E N'fVEL SUPERIOR 

CA'TEGORI." :, FUNCIONAL - T_l!:CNlCO EM COMUNICAÇÃO SOClAL 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - Ref. 53 

- Ref. 52 

-Ref. 51 

CLASSE "C" 

NQ DE FUNC, - Ref. 50 

- Ref. 49 

- Ref. 48 

- Ref. 47 

- Ref. 46 

f!::!S~ 

NQ DE FUNC. - RE:F. 45 

" Ref. 44 

Ref. 43 

Ref. 42 

- Ref. 41 

CLASSE "A" 

NQ DE FüNC. 05 - Ref. 40 

- Ref. 39 

- Ref. 38 

- Ref. 37 

- Ref. 36 

- Reí. 35 

- Ref. 34 

i:d. "' 

~- OUTRM; A'J'I\'lDAJH:.~ Di; NlV!.I. :;uPI:I<l"J' 

CATEG~J:lA FlJNC:~_;:;!'~- T~CNJCO EM COM!HliC.\•;r.n !;OÇ'T.\'... 

CLASSE - "ESPI::ClAL" 

Não hã va&aG c nem ccupanter;. 

~- OUTRAS ,Ú'IVIDADES DF.: N!VJ::i. SUPE-RIOJ, 

CATEGORIA FUNCIONAL - TECNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAl. 

~-"C" 

Não hã vagas e nem ocupantes. 

~ - OUTRAS ATIVIDADES DE NlVJ;;L SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - TfCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

~-"B" 

Não hã vagas e nem o"cupantes. 
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GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N1VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUI'CIONAL - TECN];CO EM CONUNlCAÇÃti -SOC~AL 

~ - "A" - REFERtNCIA - 40 

OCUPANTI:S: 05 

01. RITA MARIA MOURA COUTINHO 

02. AD AUTO ALVES DOS SANTOS 

03. GLÕRIA MARIA RIBEIRO PINTO DE ALMEIDA 

04. MARIA FERNANDA CAMELO RANCAN 

05. JOÃO EM1LIO FALCÃO COSTA FILHO 

~ w CIUTRAS Ai'IVTOADF.S DE N1Vt:l. SUPERIOR // 

CATl:GORIA FUNCIONAL - TtCNICO EM LEGISLAÇÂO E ORÇAMENTO 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. 01 - REF. 57 

56 
55 

54 

CLASSE "B" .. DE FUNC. - REF. 53 

52 

51 

50 

49 

CLASSE "A" 

N9 DE FUNC. 03 - REF. 48 

47 

" 45 

" 

r:_::~;-~!.'_- ~--··_:~[:_:_;_~~:..!.J:.!:..:'!~l':<. StrP_}o;l~li)R _ 

t'·i.>.-:: [:r,;!-' --··t:::·. r."_:!~!. ·n:\:1: J.CO ::~ L!:C:l!iLAÇAO E ORÇAHENTO 

:::Y!..:.:...; · •. :J••:t . .;..~r." ~~ - 57-

~~~= ~1 

01. JOSÉ 

~-_:..........;.;I.::::· r..:rrv!'-.~: ... r:s DE J;!Vr::t si.rrERIO:& 
C,\1'EGORL'. ;·;~:;c-rr.~;,•,,t. - '."Í:.CNlCO 1~:1 LEGISLAÇÃO E_ ORÇAHENTO 

CI.:\:"Sj; - '':3" 

~- '"'i..lTRAS ATIVl!J;yf.JJES DF !1!VEL SUPJmlPR 

CATEGORI.. FU!~CIO~l'AI. - TtCNICO EH LEGISLAÇÃO E ORÇAMENTO 

CLASSE - ''A" 

OCUPANTE.:. - o-J 

01. MARI._. DE õl'AZARJ!: ,',!.BUQUERQUE HERMES 

02. EVAN-:.:'RO BEZERRA I-'.REIRE 

03. REGI~:<A HARIA BORB.\ :SENEVIDES 

Q!.!!!Q - ou:-: R/IS ATJVlllAD~S llE N1VJ:J. :O:UPER!OR 

CATEGORIA '7"t:NC10NAL - CONTADOR 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 DE FUNC. - REF. 57 

56 

55 

54 

CLASSE "C" 

N9 DE FUNC. - REF. 53 

52 

51 

50 

49 

CLASSE "B" 

N9 DE FUNC. - REF. 48 

47 

46 

45 

44 

Ci.ASSE "A'' 

N9 DE rUNc. - REF. 43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

~;_)~- OUTRAS ATJ\'li>Al>E~ l>L 111VJ-;L ::tJJ>ERIOR 

!.:.t-TI::GOT:!A FUNClOt;f I. - COllTAf,OR 

f~ - "I.Sl'ECI,\1." 

Não hã va:;as c nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS IITIVlDADES PJ': N1VEL SUJ'TmlOR 

€A'f:EG9f.:EA FUNCIOt:A.L - CONTAJor 

~-"C'' 

Não hã v<:q~as e nem ocupantes. 

GRUPO - OUTRAS ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR 

~-"B" 

Não hâ vagas e nem ocupante$. 

~ ~ OUTRAS- ATIVIDADES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIONAL - CONTADOR 

CLASSE - "A" 

N:ã'o hã vagas e nem ocppantes.. 

Quinta-feira 4 7579 



75Sn Quints.-felra .;; DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL tSe<ào I!) Dc-.:emb:o de t98ô 

GRUPO - Al\1"1:SAI'lATO 

CATEGORIA nlNClONAL - ARTlFICE DE ELETRICIDADE E COMUNlCAÇÃt. 

CLASSE "ESPECIAL" - MESTRE 

N9 DE FUNC. - REF. 37 

36 

35 

CLASSE "D" - MESTRE 

N'? DE FUNC. 

01 

01 

- REF. 34 

33 

32 

31 

30 

CLASSE "C" - CONTRJ..f.IESTRE 

•• DE FUNC. 

CLASSE 

N'it DE FUNC. 

01 - REF. 29 

01 - 20 
01 27 

01 26 

25 

24 

"B" - ART1FICE 

- REF. 23 

22 

21 

20 

"CLASSE ''A'' - ART!'flCE 

t:c; DE n:::c. F.!:!" l!? 

18 

17 

16 

15 

14 

Af~"!'E::.,•.NATO 

EHEClALIZ_ADO 

!-~l:]~~'L!.:_C..!.2Ei!h - ART!f"ICL: DI\ ELETRICID/,DE E COHUNlCAÇÍ.O 

E._l...~::.::J; - - "f;;;P~.CIAL" 

~.:..!:.~ - ~!:I :i.Sf.,:ATO 

E_!: .. :r_:'COF..: .T:, 1-"t:..:;'.lONAI. - ARTlFlCE. DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇl.O 

~ - - "I•" - ME_S'l"?.:: - REFI;R~NCIA - 31 

~~:c1-

~ - ARTC:z;.'\ZlATO 

CA"TECO:--.IA FtJ!:r.tON"AL - ART!_FICE DE ELEl"RICIDADE E COUUNICAÇÃO 

~ - "D" - MESIRE - REFER~NCIA - 3_0 

OCUPAt•:--"'E: 01 

01. ED:::'"FREDD DE .JESUS RIBEIRO 

~ - ARTE;:;AJ;Aro 

CATEGO"? "'lA TlH:CIQNAL - AR'rlFICE DE ELEI'RI ... IDADE E COMUNICAÇÃO 

~ - "C" - CONTP.A!-!ESTRE ..,. Rl?.:FtRf!NCIA _- 29 ' 

OCUPA~::-"E: 01 

01. A.:t.:::AIR Sl:LVA DOS SANTOS 

~ - ARTESANATO 

CATEGC. ""1' IA "FUNCIONAL - ART1FICE DE ELETRICIDADE E COMUIUCAÇÃO 

~ - "C"' - CONTRAMESTRE - R~FER'ENCIA - ]B 

OCUPA~:-;E; 01 

~ - ARTESANATO 

CATEC()ItiA FUNCIONAl, - ART!FICE DE ELETRICIDADE E COM"CNICA.ÇÃO 

.Cí.ASSf: - "C" - CONTRAHESTRE - REFERtNCIA. - 27 

OCUPAllTE: 01 

~lO PATRIOTA DOS SANTOS 

.Q!U!..!:Q-m~ 
CATtCORIA FUNCION.ti.t.. - ARTIFlCE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 

CLASSE - "C" - CONTRAMESTRE - REFERENCIA - 26 

OCUPANTE: 01 

01. OSWALDO AURIQUE DE AGUIAR 

~ - ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ART1FICE I> E ELETRICIDADE E, COMUt!ICAÇÃO 

~-"B" 

Não hã vagas e nem ocupantes. 

GRUPO - ARTESANATO 

~RIA FUNCIONAL - ART1FICE DE ELETRICIDADE E COHU.NI~AÇÃO 
~-"A't 

Não hã vagas e nem ocupantes 

~-~~ 
CAT;:ç~l~ - ARTlFICE OC C:ARPIN1"Al{IA E MARCF.!:,\IUA 

CLASSE "ESPECIAL" 

N'? DE "FUNC. - Rc.f. 37 

- Rcí. 36 

- Ref. 35 

CLASSE "D" - ~!ES'I'RE 

NÇ DE FUNC. - Ref. ,,, 
- Ref. 33 

- J{ef-. 32 

- Ref. 3l 

- Ref ~ 30 

CLASSE "C" .. CONTRAMESTRE 

N9 DE FUNC. - Ref. 29 

- Ref. 28 

- Ref. 27 

- Ref. 26 

- Reí. 25 

- Ref. 24 

CLA;>SE"R" - AR'I!FICE ESPECIALIZADO 

R'? DE FUNC .. - Ref .• 23 

- Ref. 22 

- Ref. 21 

- Rcf. 20 
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CLASSE "A" -- AR1'1FICT. 

N9 DE FUNC.. 

CitUPO - ARTESANATO 

- Ref. 19 

·~ Ref. lB 

- Ref. 11 

- Ref. 16 

- Ref. 15 

- Ref. 14 

CA"''EGORIA FUNCIONAL - ARTlFICE DE CARPINTARIA & MARCENARIA 

~ - "ESPECIAL" 

Não hi va&.aa e nem ocupantes. 

GRUPO - ARTESA~ATO 

CATEGORIA FUUCIONA_L_- ARTfFICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA 

CLASSE - "D" - MESTRE 

Não bã '\"agoas e ne111 ocupantes .. 

~O - ARTESANATO 

CATEGORIA FUNCIONAL - ART!FICE DE CARPif:ITf.RIA E MARCENARIA 

~ - 1'C" - CONTRAMESTRE 

Não hã v.agâs e nem ocupantes. 

GRUPO - AR'!"ESANA'I'O 

CATEGORIA FUt: ~; O~AL -- ART1FICE DE CARPINTARIA .E MJ.RC!:tlARil• 

E::!.lli - "B 01 
- AR.TlFICE ESl'ECIALIZADO 

NÃo hi vag.a5: e n.Ci'm Õcupantes. 

GF.UI'O - A<:7ESANATO 

CATEGORIA :: -; :!C!ONAL - ART!FICE DE CARPINTARIA E MARCENARIA 

E!:!!!! - "A" - ARTlFICE 

Não hâ vasas. e nem oc.up.:~ntes. 

(.t:two-!:_r~ 

~~~l';~CION/1!:, - /\KT1J<'lCI~ IJI:: M!\CÃNH:fl 

N~ m: l'LINC. - REF. 37 

36 

35 

CLASSE "D" - MESTRJ: 

NQ DE FUNC. - REF. 34 

" 32 

31 

30 

CLASSE "C" - CONTRAHESTRE 

N9 DE FUNC. - REF. 29 

28 

27 

26 

25 

24 

----------------~--------

CLA~SE "It" - ARTÍFICE ESPECIALIZADO 

N9 DE FUNC. 

01 

-REI. 23 

22 

21 

20 

CU..SSE "A" - AR71FIC:: 

:::- r.: r:::::. - Rr:r. :.s 

ll 

~ - ARTESAUATO 

18 

li 

16 

" 14 

CA1:EGOR1A _P'UN_ÇIQNAL - ART!FICE DE MECt.NICA 

~ - "ESI'I::CIAL" 

Não h i v.ag aS e nem ocupantes .. 

~ - ARTESANATO 

CA7.'EGORIA FUNCIONAL - ART1FICE DE MECÂNICA 

Não hã va_gas e nem ocupantes~ 

GRUPO - ARTESANATO 

CATEGCIRIA FUNCIONAL - ART!FICE DE MECÂNICA 

~ - "c" - CONTRI.MESTRE 

Não hi vagas e nem ocupantes. 

~ - ARTESANATO 

C:ATEGORIA FUNCIONAL - ART1FICE DE MECÂNICA 

-CLASSE - "Bto - ART1FICE ESl'ECIALIZADO 

Rt:I:P.~:~Cl,!_ - .20 

DI. ER!-IANO MARIANO DE ALMEIDA 

Ol, !lr!F.~i" .JOSf s:.!rros SILVA 

t1Z, 0!\:l..~:.J CARV:\J.llO DA SILVA 

CJ. !-:· .•. :.;J!rO LE!.?:.!JRO DE JESUS 

04. o::.:!,\!?; !IElH~l.QUES DA SILVA 

Referência - 14 

r;s .. \'!1.'/.:.DO DA ~.'L::XÃO AZI:Vf.DO NASCIMENTO 

C6. r,,\T7'':'~Hl0 JOS! SOARES 

07. F.iii~Vl.~DO ALí!!::S 

08 • .Jt1,VHJ'!H LUIZ LANEU MORF.IRA 

09. OC:U;:t HENRIQUES DA SILVA 

10 •• !O::.GE LUIZ A:-!ARAL BRAGA 

ll. VLl,DIR COMES FERREIRA 
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GRUPO - ARTESANATO 

CATEGOH1A FUNCIONAL - ART1FlCE. DE ESTRUTURA Dl: OBRAS E MF.TALUP.~:J, 

CLASSE "ESPECIAL" 

N9 de Func. - Ref. 37 

- Ref. 36 

- Reí. 35 

CLASSE "D" - MESTRE 

N9 do Func. 01 - Re_f, 34 

- Ref. 33 

- Re!. 32 

- Ref. 31 

- Rcí. 30 

CLASSE "c" - CONTRA)1E;_S'l'RE 

•• de Func. - Ref. 29 

- Ref. 28 

- Ref. 27 

- Ref. 26 

- Ref. 25 

- Ref. 24 

CLASSE "B" - ARTlFICE ESPEc-IALlZADO 

N9 do Func. - Ref. 23 

- Ref. 22 

- Ref. 21 

- Ref. 20 

CLASSE "A" - ART1FICE 

N9 de Func. - Ref. 19 

- Ref. 18 

b.ei. t; 

- Ref. 16 

- Ref. 15 

" (*) Ol - Ref. 14 

(*)- CLASSE "A"- Referência 14 - 01 Claro rle Lotaçi<-

ATO DO PRESIDENTE 
N• 71, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 004653/80, 

Resolve aposentar Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade, no cargo de 
Taquígrafo Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-Ql3, Referência 57, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos c1rtigos 101, inciso 
III e 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa doBra
sil, combinados com os artigos 403, iriciSo li, 404, inciso I e 392, § 49 da Resow 
lução SF n• 58, de 1972 e artigo 405, inciso IV da mesma Resolução alterada 
pela Resolução SF n9 21, de 1980, com proventos integrais acrescidos de 20% 
e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, nos termos 

do artigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, bem 
como a incorporação aos seus proventos da Gratificação de Atividade, na 
forma do artigo 79 da Resolução SF n? 21, de 1980, observandowse o disposto 
no artigo 102, § 29 da Constituição. . 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 72, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 004526/80. 

Resolve aposentar Severino Jorge Trindade Silva, no cargo de Assistente 
Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-012, Referência 43, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III e 102, 
inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, e 392, § 49 da Resolução SF 
n9 58, de 1972, e artigO 405, inciso 1V da mesma Resolução alterada pelaRe
solução SF n9 21, de 1980, com proventos integrais acrescidos de 20% e a gra
tificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, conforme estabele
ce o artigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, 
observando-se o disposto no artigo 102, § 29 da Constituição. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se· 
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 73, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 004484/80, 

Resolve aposentar Antôniq Augusto Felizola, Inspetor de Segurança Le
gislativa, Classe Única, Referência 46, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, com base nos artigos 101, inciso III e 102, inciso I, alínea "a" da Cons
tituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, 
inciso II, 404, inciso I e 392, § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972 e artigo 405, 
inciso III da mesma Resolução alterada pela Resolução SF n9 21, de 1980, 
com proventos integrais calculados na base do vencimento da Classe Espe
cial, Referência 51 da mesma Categoria Funcional, e a gratificação adicional 
por tempo de serviço que tem direito, nos termos do artigo 39 da Lei n9 5.903, 
de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, bem como a Gratificação de Ati
vida de, conforme determina o artigo 79 da Resolução SF n9 21, de 198_0, 
observando-se o disposto no artigo 102, § 29 da Constituição. 

Senado Federal, 3 de dezembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

Parecer do Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15 item d da Lei n9 4.284.de 
20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimo
nial e o Demonstrativo da Receita e Despesas referentes ao período de 19-l-80 
a 30-9-80, e Demonstrativo da Receita- e Despesa do mês de setembro de 
1980, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa ordem, sa
tisfazendo assim as exigências legais. 

Brasilia-DF, 5 de novembro de 1980.- Deputado Pedro Faria, Conse
lheiro- Senador Nelson Carneiro, ConSelheiro- Deputado Maurício Fruet, 
Conselheiro - Deputado Darío Tavares, Conselheiro - Senador Passos 
Pôrto, Conselheiro. 
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INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 5 DE 
NOVEMBRO DE 1980. 

às dezesseis horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta, 
com a presença dos senhores Conselheiros Senadores Nelson Carneiro e Pas
sos Pôrto, e dos Deputados Pedro Faria, Darío Tavares e Maurício Fruet, 
sob a presidência do Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho 
Deliberativo do .Instituto de Previdência dos Congressistas a fun de tratar as
suntos diversos .. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor Presi
dente sugere que conste em ata, o que de pronto é aprovado, por unanimida
de, um voto de ELogio e agradecimento, ao Dr. Edson Malinowski, atuário 
do IPERGS, pelo zelo, eficiência e dedicação, com que prestou relevante ser
viço, gratuitamente, relativo a análise atuarial_do IPC. Estes agradecimentos, 
são também, extensivos aos senhores, Dr.ltalo Fittipaldi, nobre Superinten~ 
dente do IPESP, e ao atuário do mesmo Instituto, Dr. Shigueo Matoba, que 
designado pelo Dr. halo Fittipaldi, aqui esteve:procedento a breve, porém 
proveitoso, estudo e levantamento técnico-atuarial em atenção a solicitação 
desta presidência, ficando a Diretoria Executiva do IPC com a incumbência 
de comunicar o fato aos ilustres senhores aqui referidos e encaminhar ofícios 
ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Presidente da Assemble
ia Legislativa do Rio Grande do Sul, e ao Presidente do IPERGS, dando 

I ' 
ciência dos excelentes trabalhos prestados a este ór_i-ao pelo Dr. Edson Mali-
nowski. Da mesma forma serão remetidas correspondências aos doutores 
!talo Fittipaldi e Shigueo Matoba. Em continUação, são aprovados os deferi
mentos aa-referendum do Conselho aos processos de concessão de pensão a: 
Laura José da Silva, Solange Sérvio de Souz~ Vasconcelos; Djanira Falcão 
Lins de Albuquerque e Maria da Conceição Lins de Albuquerque; Nerione 
Nunes Cardoso; e Adélia Leite Coelho. Prosseguindo, o Senhor Presidente 
apresenta ao Conselho Deliberativo o parecer do ássessor jurfdico do IPC, 
Dr. Edisio Gomes de Matos, referente a proposta do Dr. Geraldo Ataliba 
que solicita a aplicação de correção monetárià. sobre o saldo credor de seus 
honorãrios.profissionais,·c!~correntes do contrãto celebrado em vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e nove, cujo Çrédito corrigido passará 
de. quatro mil cruzeiros, para sessenta mil, oitenta e um cruzeiros e trinta e 
dois centavos, que após apreciação dos senhorps Cot,lselheiros, é deferido por 
unanimidade. A seguir, o Conselho aprova o Balancete Patrimonial e o De
monstrativo da Receita e Despesa referentes ao período de primeiro de janei
ro de mil novecentos e oitenta e trinta de setembro de mil novecentos e oiten
ta, e o Demonstrativo da Receita e Despesa do mês de setembro de mil nove
centos e oitenta: Nada ~ais havendo a tratar, ·às dezoito horas e vinte minu
tos_ é encerrada a reunião. E, para constar, e~, Wilson Pereira de Carvalho, 
Secretário, lavrei a presente ata que, depois d~ lida é a pi-ovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente. - Deputado Bento ponç~ves Filho, Presidente. 
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MESA 

Presidente 
Luiz Viana 

1• .. vlce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinarto Mariz 

1 •-Secretário . 
Alexandre Cosia 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3• .. Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müllor 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalumo 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
local: Anexo 11 ..:... Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelóslo Viaira 
Vice-Presidente: Leito Chaves 

Suplantes 

t. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Martins Filho 3. João Colmon 
4. José üns 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. _ Leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quortas·foiras, às 10100 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Mendes Canelo 
Vice-Presidento, Agenor Maria 

TitUlares Suplentes 
1. Mendes Cana/e 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michill!ls. 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freirl!! 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucl!!na 
3. Mauro Benevldes 
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liDERANÇA DO BLOCO PARIAMENT AR DO 
PARTIDO DO MOVlMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Lide r 

Paulo Btossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Rlcha 

Marcos Freire 
MaurO BonevldM 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro SimOn 
Roberto Satumino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Lí~er 

Gilvan Rocha 

Vlce-Lideres 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Aisistente: Carlos Guilherml!! Fonseca - 211-3493 
Reuniõl!!s: Terças-feiras, ài 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 mambros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
l'·Vice·Presidente: Aloysio ChavM 
2'·Vice-Presldentl!!t Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Vrann 
2. Helvidlo Nunes 
3. Hugo Ramos 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Dalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimuodo Parente 

1. Orestes Quércla 
2. Ll!lite Choves 
3. Lózaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5._ Paulo Bronard 
6. Franco Montare 

1. Lenoir Vargas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. luiz Fernando Freire 
6. Arnon d~ Mello 

1. Cunha lima 
2. Tancrado Novas 
3. Dirceu Cardoso 

Assi!ilente: Paulo Roberto A. Campos - 211f-3494 
Reuniões: Quartas-f8iras, tis 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo ll 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Tltulari!!S 

Presidente: -
Vice·Presidente: Lózaro Barboza 

Suplentes 

1. Martins Filho l. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Der:zi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL - PDS 

Lider 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Lideres 

Aderbal Jurflr!a 
Aloysio Chaves 

Bernardino VIana 
José Lins 

lomonto Júnior 
Moacyr Oolta 
Murilo Badaró 

Jutahy Magalhães 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
4.- Mauro Benevides 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 

. 3. Gilvan Rocha 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local:· Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DÉ ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Me/lo 
2. Bernardino Viana 
3. José üns 
4. lenoir Vargas 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Conela!i 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teotônio Vilela 
3. Marcos Fraire 
4. Pedro Simon 

1. Helvídio Nunes 
, 2. Alberto Silva 
3. Bonodito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. JosóRicha 
2. Orestes Quórda 
3. Tancredo Novos 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidante: João Calmon 
Vico-Presidente: Jutahy Magalhdes 

Titulares Suplent~u 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutohy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossion 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Mlchile!i 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montare 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3.492 
Reuniões: Quintas-feiras, às lOzOO hc.ras 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid.,nte: Cunha Uma 
Vice-Presldente, Tancrodo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Jo~o Lúcio 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral FuriCm 
8. Jorge Kalume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro &!nevldes 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2:L;;iz Fer~;;-~do -F~~ire 
3. Jes• Freire 
-4. Jos6 Sorney 
5. Mil,ton Cabral 
6. Jos6 Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. ló:zaro Barboza 
.4. José Rlcha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca -:- 211·3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9z30 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentoz Helvfdio Nunes 
Vice-Presidenfo1 lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vargas 1. Jutahy Magalhaes 
2. Helvidio Nunes 2. Re~imundo Parente 
3. Martins Filho 3. Eunice Mldliles 
4. Moacyr Oalla .4. Benedito Canelas 
5. luiz Fernando Freire 
6. Al~lo Chaves 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: LeiiCI Lelvas Ferro Costa - 211·3497 
Reuniões1 Quintas-feiras, às 11,00 horas 
localr Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pielldenter Arnon de Mello 
Vice-Presidenter Alberto Silva 

Titulares 

1. luiz Ce~..,alcante 
2. Milton Cabral 
3. Alberto Silva 
.4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 
2. ltamar Franco 
3. Henrique Santillo 

Suplentes 

1 •. Affonso Camárgo 
2. JO~o Calmon 
3. Jutahy Magalh6es 

1. Gilvcm Rocha 
2. Roberto Satumlno 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga- 211·3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sola do Anexa "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PreSidente: lomonto Júnior 
Vic ... Presidente: Orestes Quércio 

Titulares 

1 . lomonto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Dallo 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Oerzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evondro Carreira 
5. lózoro Sarboza 

l . Affonso Camargo 
2. Evelasio Vieira 

Suplentes 

1 . Tarso Outro 
2. João Lúcio 
3. Aderbol Juremo 
4. José Sorney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2, Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos do Fonseca Braga - 211·3496 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 

· local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenfll!! Dirceu Cardoso 
Vice--Presidenter Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Oer:zi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. José Sclrney 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente:· Fótima AbrahCio de Araújo - 21 1-3266 
Reuniõesz Quintas·feiras, às 12r00 horas 
local: Sola '10óvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldentez Torso Outra 
19-Vlce-Presldenter SaldanhCI Derzi 
2'·Vic&-Presidonter lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso OutrCI 
2. Bernardino VICinCI 
3. Saldanha Oorzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Ce~nale 
6. Aderbe~l Juremo 
7. Al11":rPinto 

8. len""·' Vergas 
9.-JóSé'Sai-ney- - -

Suplentes 

1. Alo)lsio Chaves 
2. Pedro Pedrosslan 
3. 
4. Josl Gulomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

Dezembro de 1980 

1, Paulo Brossord 1. Marcos Freire 
2. Nelson Comeiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Choves 
4. José Richa 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
fT membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presldente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomonto Júnior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - 211·3.499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice--Presidente1 Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1, Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevldes 1. Cunho Uma 
2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 
3. Orestes Quércia 

AsSistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: -QuartaS-feiras, às 9r30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOS!ÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulans 

1. Raimundo Parente 
2:-1Ufz-1emã-ndo Freire 

3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silvo 
1. Evandro CarreirCI 
2. Humberto Lucena 
3. Lózoro Barboza 

Suplentes 

1. AHonso Camargo. 
2. Pedro Pedrossian 
3. Aderbe~l Juromo 

1. Orestes Qu,rcia 
2. Eve/ósio Vieira 

Assistente: lêdo Ferreira do Rocha - 2ll-3499 
Reuniões; Quintas-feiras, às 9z30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS POBLICAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

.Suplentes 

1, Benedito Ferreira 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrouian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camorgo 

OIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) 

1. Evandro Carreira 
2. lâzaro Barboza 
3. Orestes Quércia 

1, Leite Chaves 
2. Agenor Mario 

Assistente: Marcelino dos .Santos Camello - .211·3499 

Reuniões• Terças-feira,, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefer A!feu dct Oliveira 
local: Anexo 11 -Térreo ~211-3507 

Quinta-feira 4 7587 

Assistentes: 

Helena lsnard Accauhy- 211·3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Cloyton Zonlorenci - 2.11·3508 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil 8. Vionna - 211-351 O 
Nadir da Rocha Gomes- 211·3508 
Haroldo P. Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

I J,QQ 

HORÁRIO DAS RE..,NIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
. PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. "Romol-4154 Romol-4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Romol-4139 

C.S.P.C. 
•Romol-4154 LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO''B" S~RGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS IO,QO 
Romol-4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Romol-4154 

LEDA 
CLÓVIS BEVI LÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Romol-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Romol-4154 LEOA 

RUI BARBOSA C. A. 
Remoi- 4154 

S~RGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Remoi- 4139 

C.E. 
Romol-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,()() C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Remoi- 4139 

C.R.E. 
Romol-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS 
Romol-4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• I60 SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

r---------CONGRESSO NACIONAL--,-----------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Lúiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 132, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.805, de 19 de outubro de 1980, que Hdispõe sobre a trânsferência aos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios das parcelas ou quotas.:partes dos recursos tributários arrecadados pela 
União, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.805, de I • de outubro de 1980, que "dispõe sobre a transferência aos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios das parcelas ou quotas-partes dos recursos tributários arrecadados pela 
União, e dá outras providências". · 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• I33, DE I980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• I.806, de I• de outubro de I980, que "reabre o prazo fixado no§ I• do artigo 4• 
do Decreto-lei n• I.699, de I6 de outubro de I979, que dispõe sobrO' cancelamento e parcelamento de débitos previden
ciários''. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• I.806, de I • de outubro de 1980, que "reabre o prazo fixado.nb § I' do 
artigo 4• do Decreto-lei n• 1.699, de 16 de outubro de 1979, que dispõe sobre cancelamento e parcelamento de débitos·previden
ciários". 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, daConstituição, e eu, Luiz Viana, Presidente; 

promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N• 140, DE I98U 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
20,000,000.00 ((vinte milhões de dólares americanos), destinado aos Programas Integrados de Produção Agrope
cuária. 

Art. 19 É o doverno do Estado dO Maranhão autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprésti:
mo externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
.aos Programas Integrados de Produção Agropecuâria daquele Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições cre
ditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do 
art. 1•, inciso II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe-' 
cução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei n• 4.096, de 12 de outubro de 1979, do 
Estado do Maranhão, publicado no órgão oficial do Estado do dia 15 de outubro de 1979. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de-dezembro de 198P.- Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguint.e 

RESOLUÇÃO N• 141, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Art. I• É o Governo.doJ':s(ado da Bahia autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo ex
terno, no valor deUS$ 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares ~mericanos), ou. o equ~valente em ou~as mo.edas, de 
principal, junto a Grupo de Bancos liderado por Agência do Banco do Bras1l S.A., no ex tenor, cujos recursos sera~ destmados à 
aplicação no Programa de Investimentos do Estado, mediante amortização integral de dois contratos externo~ assmados c~m.o 
Banco do Brasil S.A.- Agências Grand Cayman e Los Angeles, cujos recursos foram aplicados em obras do SiStema rodov1âno 
estadual. 

Art. 2• A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executívo Federal, inclusive o exame d~s condições cre
diticias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do BraS!!, nos termos do 
art. I•, inciso II, do Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe
cução da política económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na Lei n• 3.805, de 20 de junho de 1980, doEs-
tado da Bahia. O 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 142, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas à Empresa Matei Agropecuária S.A. - AGROI\1ASSA. 

Art. I' É a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUPRAM A, autorizada a alienar, à Empresa Matei Agrope
cuãria S.A. -AGRO MASSA, terras públicas com ârea total de IO.OOOha (dez mil hectares), localizadas no Município de Ma
naus, Distrito Agropecuârio da SUFRAMA, área essa desmembrada de um todo maior adquirido pela SUFRAMA, por 
doação do Governo do Estado do Amazonas, nos termos da Lei n• 878, de 25 de setembro de 1969, com os seguintes limites e 
confrontações: 

NORTE, M4 M5- Uma linha reta de ll.OOOm, que se confunde com o traçado do limite NORTE do Distrito Agro
pecuário da SUFRAMA, reta orientada seguindo o azimute 99• li' 00", e que se estende até encontrar a margem direi
ta do rio Urubu, de onde segue, paralela a esta margem e a 100m da mesma, atê encontrar o marco M, situado este a 
100m do eixo da Rodovia BR-174 e a 500m daguarita do posto de vigilância da SUFRAMA, localizado no Km 115 da 
citada Rodovia. Fica, assim, ressalvada a frente de 500m por 500m de fundos como área do posto de vigilância da SU
FRAMA. 
SUL, M2 M3- Uma linha de aproximadamente 14.200m, orientada seguindo o azimute 279• li' 00", em relação ao 
norte magnético. 
LESTE, MI M2- Uma linha reta_de_aproximadamente 4.600m de extensão total, paralela ao eixo da Rodovia BR-
174 e a 100m de sua margem. 
OESTE, M3 M4- Uma linha de 7.000m de extensão orientada seguindo o azimute 351• 89' 00". O perímetro é de 
42km. . 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da Constituição, e eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 143, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas à Empresa MONTEROSA S.A. 

Art. I• É a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, autorizada a alienar, à Empresa MONTERO
SA S.A., estabelecida na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, terras públicas com área total de 15.000ha (quinze mil hecta
res), de sua propriedade, localizadas no Distrito Agropecuário de Manaus, adquirida por doação do Governo do Estado do 
Amazonas, nos termos da Lei n• 878, de 25 de setembro de 1969, para implantação de projeto agropecuârio, com os seguintes li
mites e confrontações: 

1• Área: IO.OOOhectares 
Frente (Oeste, M 1M2)- Uma linha quebrada numa extensão total de 8.800m, paralela à margem direita da Rodovia 
BR-174, a I OOm de distância de seu eixo, com início entre os km 90 e 91 e término a I OOm de distância da margem direi
ta do rio Preto; 
Lado Direito (Norte, M2M3)- Uma linha quebrada numa extensão total de 12.400m, paralela à margem direita do 
rio Preto e a I OOm de distância desta mesma margem. 
Fundos (Oeste, M3M4)- Uma linha reta de 7.900m, seguindo o azimute de 213• 00'00", limitando-se com terras de 
propriedade da SUFRAMA; 
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Lado Esquerdo - (Sul, M4Ml) - Uma linha reta de 10.500m ,;eguindo o azimute de 299• 00'00", limitando-se com 
terras da SUFRAMA. O perímetro é de 39.600m e a área de 10.000 hectares. 
2• Área: 5.000 hectares 
Frente: (Oeste, MIM2)- Uma linha reta com 7.900m seguindo o azimute de 26• 19', terminando a 100m da margem 
direita do Rio Preto e limitando-se com terras da MONTEROSA S.A.; 
Lado Direito: (Norte, M2M3)- Uma linha quebrada com '-!ma extensão total de 6.500m paralela à margem direita do 
rio Preto, e a 100m de distância desta mesma margem; 
Fundos (Leste, M3M4)- Uma linha reta com 10.800m seguindo o azimute de 202• 19', iniciando a 100m da margem 
direita do Rio Preto e limitando-se com terras da SUFRAMA; 
Lado Esquerdo (Sul, M4M1)- Uma linha reta com 6.000m seguindo o azimute de 291• 19' e limitando-se com terras 
da Agropecuária Porto Alegre S.A., com perímetro de 31.200m. 

Art. 2' A operação de alienação, a que se refere o artigo anterior, será efetuada sob a forma de promessa de compra e ven
da, com cláusula resolutiva que condiciona a lavratura da escritura de compra e venda da área ao fiel cumprimento da execução 
do projeto aprovado pela Resolução n•4I, de 30 de março de 1976, do Conselho de Administração da SUFRAMA, obedecidas 
as exigências do Regulamento para alienação de Terras no Distrito Agropecuário da SUFRAMA- Resolução n• 27, de I• de 
agosto de 1975 - e as disposições do Código Florestal. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 171, parágrafo único, da ConStituição, e eu, Luiz Viana, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 144, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas à Agropecuária Dimona Comércio e Indústria S.A. 

Art. I• f: a Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, autorizada a alienar, à Agropecuária Dimana 
Comércio e Indústria S. A., eitabele.cida na cidade de Manaus, Esiado do Amazonas, terras públicas com área total de 15.000ha 
(quinze mil hectares).de sua propriedade, localizadas no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, adquiridas por doação do Go
verno do Estado do Amazonas, nos termos da Lei n• 878, de 25 de setembro de 1969, com os seguintes limites e confrontações: 

NORTE- Uma linha reta numa extensão total de 17.000m, seguindo o azimute 117• 30'00", coincidente com a linha 
Sul-da área reservada à Maringá Agropecuária. 
SUL - Uma linha reta numa extensão total de 16.800m, seguindo o azimute 279• II '00". 
LESTE- Uma linha quebrada numa extensão total de 6.600m, paralela à margem esquerda da Rodovia BR-174 e a 
100rri desta margem, com início no km 86. 
OESTE- Uma linha reta numa extensão total de 11.500m, seguindo o azimute 9•41 '00". O perímetro é de 51.400m. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de ?ezembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

SUMÁRIO 
l-ATA DA 201• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 

1.1- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados: 

- N• 381/80 (n' 615/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n' 
21/80-CN, que aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o 
triênio 1981/1983. (Projeto que se transformou na Lei n' 6.866, de 3-12-
80.) 

- N• 382/80 (ii• 616/80, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
22/80-CN, que estima a Receita e fixa a Despe~a da União para o exercí
cio financeiro de 19-81. -(Pfojeto que se transformou na 'Lei n9 6.867, de 3-
12-80.) 

- N• 383/80 (n• 617/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 67/80 (n• 3.669/80, na Casa de origem), que dispensa a apre
sentação dos documentos que especifica, e dã outras providências. (Proje
to que se transformou na Lei n' 6.868, de 3-12-80.) 

- N• 384/80 (n• 618/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 74/80 (n• 3.945/80, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a alterar efetivos de postos, fixados em- decreto, na forma do 
art. 29 da Lei n9 6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do 

Exército em tempo de paz, e dã outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n' 5.869, de 3-12-80.) 

- N• 385/80 (ri' 619(80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 68/80 (n' 2.973/80, na Casa de origem), que institui, na Fun
dação Projeto Rondon, a concessão de Bolsas Especiais a estudantes, nas 
condições que especifica, e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.870, de 3-12-80.) 

- N• 386/80 (n' 620/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmàra no 65/80 (n' 3.543/80, na Casa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor Públi
co- FUNCEP, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na 
Lei no 6.871, de 3-12-80.) 

- N• 387/80 (n' 622/80, na origem), referente ao Projeto de Lei do 
Senado n' 210/80-DF, que aprova o Orçamento Plurianual de Investi
mentos do Distrito Federal para o triênio 1981/1983. (Projeto que se 
transformou na Lei no 6.872, A!' 3-12-80.) 

- N• 388(80 (n' 623/80, na origem), referente ao Projeto de Lei do 
Senado n9 211/80-DF, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito. 
Federal para o exercício financeiro de 1981. (Projeto que se transformou 
na Lei no 6.873, de 3-12-80.) 
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1.:2.2 - Ofício do Sr. J9~Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 97/80 (n• 104/80, na Casa de origem), 

que dispõe sobre a atividade do mêdico residente, fixa seus direitos traba
lhistas, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 98/80 (n• 3.181/80, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a isenção da multa prevista no ai.t. 89 da Lei nç 
4.737, de 15 de julho de 1964- Código Eleitoral. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 32/80 (n• 68/80, na Casa de ori
gem), que aprova o texto do Acordo de Previdência Social concluído entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina. em Brasflia, a 20 de agosto de 1980. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 33/80 (n• 55/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Gover
no da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argenti
na para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

1.2.3 - Par~eres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagens n•s 264,266,273,274,278,279,281,282,283,287,288, 
295, 315, 321, 344, 365, 366, 367 e 376, de 1980, do Senhor Presidente da 
República, submetendo, à aprovação do Senado Federal, propostas do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que sejam autorizadas as Prefeituras Munici
pais de Rio das Pedras-SP, São Joaquim-Se, Araripina-PE, Arês
RN, Campina Grande--PB, Campos Belos-GO, Dueré--GO, Fátima 
do Sul-MS, Fernandópolis-SP, Jardim Alegre-PR, Laranjal 
Paulista-SP, Pedro Velho-RN, Itajaí-SC, Xaxim-SC, o Governo do 
Estado do Maranhão, Tcresina-PI,- e--de João Pessoa-PB, a elevarem o ' 
montante de suas dívidas consolidadas. 

1.2.4- Comualcação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 389 e 390/80 (n•s 625 c 626/80, 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete, ao Se
nado, propostas do Sr. Ministro da Fazenda para que o Departamento 
Municipal de Habitação de Porto Alegre-RS, e a Prefeitura Municipal 
de Lavras-MO seJam autorizados a realizar operações de crédito para os 
fins que especificam. 

1.2.5- Requerimentos 

- N• 597/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Parecer n9 1.232, de 1980, da Comissão de Economia, sugerindo 
seja retificada a Resolução n• 105/80. Aprovado. 

- N• 598/80, de diseensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Lei do Senado n• 32(80, que dispõe sobre preferên
cia a posseiros na alienação de terras da UnHio, a fim de que figure na Or
dem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N• 599/80, de urgência, para o Projeto de Resolução n' 146/80, 
que altera a lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Asses
soria, cria Seções em SubseCretarías, e dâ outras providências. 

- N• 600(80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 92/80, 
que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, des
tinados à agricultura, e dá outras providências. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 
SENADOR JORGE KALVME- 173• aniversârio de nascimento do 

Marquês de Tamandaré. Dia da Marinha. 

SENADOR ADERBAL JUREM A -Comunicação recebida do Mi
nistro Said Farhat a respeito dos recursos destinados pelo Senhor Presi
dente da República ao Estado de Pernambuco. 

SENADOR HELVIDJO NUNES- Restrições ao tratamento dis
pensado pela SUDENE ao Estado do Piauí, no que diz respeito à implan
tação do pólo cervejeiro naquele Estado. 

SENADOR LOVRJVAL BAPTISTA -Serviços prestados ao País 
pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República -
SECOM. 

SENADOR HUGO RAMOS, pela ordem- Solicitando esclareci
mentos da Presidência a respeito do início da contagem do prazo de in-

tersticio da mensagem referente ao pedido de empréstimo destinado ao 
Município de Nova Iguaçu-RJ. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão de ordem. 

1.2. 7- Requerimento 
N9 601/80, de autoria do Sr. Cunha Lima, de inversão da Ordem do 

Dia, a fim de que a IÍtatéria constante do item n9 18 seja apreciada em prí
meiro lugar. Prejudicado, em virtude da falta de quorum para sua apro
vação. 

!.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 150/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e 
quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 151/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em CrS 260.459.600,00 (duzentos e sessenta 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida conso~dada. Discussão eucerrada, após usar da 
palavra o sr:-Gabriel Hermes, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n• 152/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Acre a elevar, em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois mi
lhões de cruzeiros), o -montante de sua dívida consolidada. Dlscusdo en
eerrilda, ficando a votação adiada por falta de quol'llm. 

-Projeto de Resolução n• 153/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ceres-:GO, a elevar, em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatro
centos e setenta e nove rníl e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívi
da coDsolidada. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu 
Cardoso) ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 154/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Norte a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Dtscu.ssão enCerrqda~ ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 155(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jacareí-SP,a elevar, em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e 
dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Discussilo encerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 156/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cosmópolis-SP, a elevar, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e tres mi
lhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e 
três centavos). o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerra
da, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 157/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mogi das Cruzes-SP, a elevar em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocen
tos e cinqUenta e três milhões) seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Dlscussio encerrada, 
após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Affonso Camargo, fi
cando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' !58/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo-SP, a elevar, em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, no
vecentos e trinta e um milhões. setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), 
o montante de sua-divida consolidada. Discussão encerrada, após usar da 
palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n• 159/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cajamar-SP, a elevar, em Cr$ 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco 
milhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. Discussão 
encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 160/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande-PB, a elevar, em CrS 75.448.892,00 (setenta e 
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e 
dois cruzeiros), o monta_nte de sua divida consolidada. Apreciação adiada, 
por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 161/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jacareí-SP, a elevar, em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, 
seiscentos e setenta e seis _mil, nov~centos cruzeiros e vinte e seis centavos), 
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o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quo· 
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 162/80, que aUtoriza o Governo do Estaw 
do do Maranhão a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove mi
lhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros 
e vinte e um centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 163/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quaw 
trocentos e trinta e três mil cruzeiros), o montante de sua divida consolida· 
da. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prossegui· 
menta da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 164/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Britânia-GO, a elevar, em Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecen
tos e quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o 
prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 165/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cambé-PR, a elevar, em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, 
oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três ce~tavos), o 
montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quo
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 166/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Lins-SP, a elevar, em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos 
e cinqUenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada, por 
falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n'i' 167/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Paraíba, a elevar, em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta mi
lhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida conR 
solidada. Apreciação adiada, por falta de quorum regimental para o prosR 
seguimento da sessão. 

1.4-COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Prejudicial idade dos Requerimentos n'i's 599 e 600, lidos no Expedien
te da presente sessão. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 202• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matén'as: 
-Mensagem n•s 318, 250, 319 e 320, de 1980, do Senhor Presidente 

da República, submetendo, à aprovação do Senado Federal, propostas 
para que sejam autorizados o Governo do Estado de Santa Catarina, a 
Prefeitura Municipal de Recife- PE, o Governo do Estado de Santa Ca
tarina e a Prefeitura Municipal de São Josê- SC, a elevarem o montante 
de suas dividas consolidadas. 

2.2.2 - Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputa· 
dos 

-De substituições de membros em Comissões Mistas. 

2.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR JOÃO CALMON- Relatório sucinto da atuação de S. 
Ex• à frente da Comissão de Educação e Cultura do Senado. 

SENADOR LEITE CHAVES- Ocorrência de acidentes do traba
lho envolvendo operadores de mâquina utilizada no descortiçamento do 
rami, no Município de Uraí-PR. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Observações sobre ato do Go
verno de Mato Grosso denunciando convênio firmado_ com a Sociedade 
Beneficente e Escolar de Várzea Grande. Posicionamento da Associação 
Profissional dos Arquitetos de Mato Grosso, contrário a projeto de lei re
ferente a vencimentos de servidores estaduais, encaminhado pelo Gover
nador Carlos Soares à Assemblêia Legislativa daquele Estado. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Implantação da Fãbrica de 
Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe- FAVEN-SE. 

SENADOR JAISON BARRETO - Artigo de autoria do jornalista 
Sérgio Chacon, publicado na coluna política do Jornal de Brasflia, em sua 
edição de ontem, versando sobre a internacionalização da agricultura bra
sileira. 

SENADOR PASSOS PORTO- Medidas que deveriam ser adota
das pelo Governo no sentido de que sejam repartidas, entre os grupos jf. 
existentes, as responsabilidades e obrigações da Rede Tupi. 

SENA DO R TA N CREDO NEVES- Ocorrências que estariam se ve
rificando na construção da Usina Siderúrgica AÇO MINAS, no Estado de.. 
Mi nas Gerais. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Defesa da manutenção, no 
País, de três redes. Benefícios que advirão, ao setor de comunicações do 
País, com o funcionamento de, no mâximo, três redes de televisão., 

SENADOR JOSE LINS- Meta fixada pelo Insituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrâria no tocante à distribuição de títulos de 
propriedade de terras a colonos. 

2.2.4 - Requerimentos 
- N• 602/80, de urgencia, para o Projeto de Resolução n• 146/80. 
- N• 603/80, de urgencia, para o Projeto de Lei da Câmara n• 92/80, 

que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, des
tinâ~os à agricultura, e dâ outras providências. 

- N'i' 604/80, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul· 
sos para o Projeto de Resolução n'i' 169/80, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Várzea Grande- MT, a elevar o montante de sua divida con
solidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.Aprova
do. 

- N9 605/80, de diSPensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n'i' 170/80, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de ltapetinga - BA, a elevar sua dívida consolidada, a fun de que 
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

- N• 606/80, de dispensa de interstício e prêvia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n'i' 175/80, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Era- MG, a elevar sua dívida consolidada, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da- sessão seguinte. Aprovado. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do Senado n' 32/80, de autoria do Sr. Senador Ju

tahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de 
terras da União. Aprovado, em primeiro turno, após usarem da palavra os 
Srs. Dirceu Cardoso, Jutahy Magalhães, Gilvan Rocha, Leite Chaves, Lá
zaro Barboza e José Fragelli. 

-Parecer n'i' 1.232/80, da Comissão de Economia, sugerindo a retifi· 
cação da Resolução n'i' 105/80, que uautoriza a Prefeitura Municipal de 
São Carlos- SP, a elevar, em Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete 
milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruR 
zeiros e três centavos), o montante de sua dívida consolidada". Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n• 150/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e 
quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dir
ceu Cardoso. A Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 151/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Santa Catarina a elevar, em CrS 260.459.600,00 (duzentos e sessenta 
milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. 
Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 152/80, que autoriza o Governo do Esta· 
do do Acre a _elevar, em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois mi· 
lhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 153/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ceres- GO, a elevar, em CrS 8.479.600,00 (oito milhões, quatro
centos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua díviR 
da consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n• 154/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Rio Grande do Norte a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
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Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Affonso Ca
margo, Dinarte Mariz e Paulo Brossard. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 155/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jacaraí- SP, a elevar, em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta 
e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Car
doso. À Comissão de Redação. 

- Projetó de Resolução n9 156/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cosmópolis - SP, a elevar, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três mi
lhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e 
três centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar 
da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comis_sãri de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 157/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mogi das Cruzes- SP, a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatro
centos e cinqüenta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e qui
nhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 158/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Paulo- SP, a elevar, em Cr$ 3.931.785.000,00 ( três bilhões, 
novecentos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, após usar da pala
vra o Dr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

2.4 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, logo após o 
encerramento da ordinária, destinada à apreciação de matêria que men
ciona. 

2.5 - ORDEM DO DIA (Prosseguimento) 

-Projeto de Resolução n9159/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cajamar- SP, a elevar, em Cr$ 55.000.000,00 (cinqílenta e cinco 
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 160/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande- PB, a elevar, em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e 
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e 
dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Co
missão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 161/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Jacareí- SP, a elevar, em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Rc
dação. 

-Projeto de Resolução n• 162/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Maranhão a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove mi
lhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros 
e vinte e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, Aprovado. 
À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 163/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, qua
trocentos e trinta e três mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 164/80, que autoriZa a Prefeitura Munici
pal de Britânia- GO,-ã. elevar, em CrS 2.747.800,00 (dois milhões, sete
centos e quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua 
divida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 
À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n'i' 165/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cambé- PR, a elevar, em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, 
oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três centavos), o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Resoluçãoº'~ 166/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Lins- SP, a elevar, em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos 
e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa 
centavos), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Á Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 167/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Paraíba a elevar, em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta mi
lhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), o montante de sua dividi! con
solidada. Aprovado, ápós usarem da palavra os Srs. Gilvan Rocha, Affon-

so Camargo e Dirceu-cardoso, tendo o Sr. Maurício Leite feito decla
ração de voto. A Comissão de Redação. 

2.6- MATÉRIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 92/80 (n• 3.361/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, em regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n9 603/80, lido no Expediente. Apro
vado, após usar-em da palavra os Srs. Orestes Quércia, José Richa, Jarbas 
Passarinho, Paulo Btossard e Itamar Franco. À sanção. 

-Projeto de Resolução n9 146/80, em regiine de urgência, nos ter
mos do Requerimento n9 602/80, lido no Expediente. Aprovado, com 
emenda, após pareceres das comissões competentes, tendo usado da pala
vra o Sr. Affonso Camargo. A Comissão de Redação. 

2.7- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Desaparecimento de cidadão 
uruguaio na cidade de Porto Alegre - RS. 

SENADOR MENDES CANALE- Relatório da Comissão de As
suntos Regionais do Senado, relacionado com a visita feita pelo órgão a 
Estados do Nordeste. 

SENADOR OZIRES PONTES- Defesa das aspirações nordesti-
nas. 

2.8- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXlMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3- ATA DA 203• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 

3.1 -ABERTURA 

3.2 - EXPEDIENTE 

3.2.1 - Avisos 

N•s GM 843/80, do Ministro da Agricultura, e 622-SUPAR/80, do 
Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, encami
nhando informações acerca da Mensagem n'i' 47 [SO, em tramitação no Se
nado, referente à alienação de terras públicas do Território de Rondônia à 
Agropecuâria Industrial e Colonizadora Rio Céiildeias Ltda. 

3.2.2 - O fiei o 

N9 291 fG JSO, do Go~ernador do Território de Rondônia, encami
nhando parecer da Secretaria de Agricultura daquele Território sobre alie
nação de terras pretendida pela Mensagem n9 47 j80. 

3.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes- matérias: 
-Ofício S-41/80, do Governador de Goiás. 
-Mensagens n•s 265, 270,271, 296 e 361, todas de 1980, pelas quais 

o Senhor Presidente da República submete, à aprovação do Senado Fede
ral, propostas de elevação do montante da dívida consolidada das Prefei
turas Municipais de Santa Rita de Caldas - MG, Virgem da Lapa -
M G, Votuporanga - SP, Santo André - SP, e Nova Andradina - M S, 
respectivamente. 

3.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR PAULO BROSSARD- Homenagem ao vulto gaúcho 
Gaspar Silveira Martins a Propósito do transcurso do centenário de seu 
ingresso no parlamento brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa da Mesa. 

SENADOR LÃZA.RO BARBOZA -Nulidade, decretada pela Jus
tiça federal, de alvarãs de pesquisa e lavra de minérios concedidos ao :gru
po BRASCAN. 

3.2.5 - Apreciação de matéria 

Redação final do Projeto de Resolução n• 146/80, apreciado em regi
me de urgência na sessão anterior. Aprovada. Ã promulgação. 

3.2.6 - Requerimentos 

N'i's 609 e 610, de 1980, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
n~ 76/80, que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço prestado por 
extranumerãrio, diarista ou tã.refeiro, bem como pelo pessoal retribuído à 
conta· de dotação global, na forma que especifica, e dâ outras providên
cias; e Projeto de Resolução n9 95/8'0, que regulamenta, na Administração 
do Senado Federal, os Institutos da Progressão Funcional e da Ascensão 
Funcional, e dã outras providências. 
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3.2.7 - Comunica~;ão da Presidência 

Complementação de documentos relativos ao Ofício S/44/80, em que 
o Governador do Estado __ do Rio Grande do Sul solicita autorização do 
Senado para operação de empréstimo externo. 

3.3 - ORDEM DO DIA 

Vetq parcial aposto ao Projeto de Lei do Senado n• 267/80-D F, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até 
o limite de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete mi
lhões e quinhentos mil cruzeiros), e dâ outras providências. Votação adia~ 
da por falta de quorum, tendo usado da palavra os Srs. Itamar Franco e 
Jarbas Passarinho. 

3.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n' 76(80 (n• 3.587/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, em regime de ur
gência, nos termos-do Requerimento" n"' 609/80, lidO-no EXpediente. Apro
vado, após pareceres das comissões competen'tes. A sanção. 

-Projeto de Resolução n'» 95/80, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n"' 610/80, lido no Expediente. Aprovado nos termos do 
substitutivo da CoiDTSSão de Constituição e Justiça, após pareceres das co
missões competentes. À promulgação. 

3.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Inauguração, pelo Governa
dor do Distrito Fedúal, do Centro de Saúde n"' 9. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA -Homenagem de S. Ex• ao 
Sr. Moisés Júlio Pereira, funcionário do Senado Federal. 

3.6 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

COnvocação de sessão extraordinária a i-ealizar~se hoje, às 21 horas e 
20 minutos, com OidCm do Dia que designa. 

3.7 - ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 204• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 

4.1 -ABERTURA 

4.2 - EXPEDIENTE 

4.2.1 -Oficio do Sr. l"'~SCcretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafo" de projeto de lei sancionado: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 38/80 (n• 3.044(80, na Casa de ori

gem), retificando, sem dnus, a Lei n'» 6.730, de 3 de dezembro de 1979 que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o eXercício financeiro de 
1980. (Projeto -Que se transformou na Lei n9 6.865, dC r"' de dezembro de 
1980.) 

4.2.2 - Pareceres 

Referrintes às Seguintes matérias: 

- Projetas de Resolução n'»s 150 a 167, de 1980, que autorizam os 
Governos dos Estados de Santa Catarina, do Acre~ a Prefeitura Municipal 
de Ceies·- GO, o Governo do· Estado do Rio Grande do Norte, as Prefei
turas Municipais de Jacareí, CoSmópólis, Mogi das Cruzes, São Paulo e 
Cã.Janülr- SP,-Caiiíi:)íha-·Grande- PB, Ja.careí- s·P, os Governos dos 
Estados do Maranhão e da Paraíba, as PrefCitllrã.S Municip-ais Oe Britânia 
- GO, Cambé- PR, Lins- SP, e o Governa do Estado da Paraíba a 
elevarem os montantes de suas. dívidas consolidadas. (Redações finais.} 

4.2.3 - Apreciação de matérias 

- Redaçõesfinais dos Projetos de Resolução n•s 150 a 167, de 1980. 
Aprovadas, nos termos· dos Re-querimentoS n'»s 611 a 628/80. À promul~ 
gação. 

4.2.4 - Requerimento 

- N• 629(80, de urgência, para o Ofício n• S-41(80, do Governo do 
Estado de Goiás, solicitando autorização para contratar empréstimo ex
terno no v·alor de trinta e cinco milhões de dólares americanos. 

4.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n'» 169/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Várzea Grande- MT, a elevar, em Cr$ 98.927.843,39, o montante 
de sua dívida consolidada. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Resolução n9170/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Itapetinga - BA, a elevar, em Cr$ 92.583.279,79, o montante de 
sua dívida consolidada. S:ejeitado. Ao_ Arquivo. 

....:.. Projeto de Resolução n"'l75/80, que autoriza· a Prefeitura Munici
pal de Nova Era- MG, a elevar, em Cr$ 19.132.400,00, o montante de 
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum, após usarem 
da palavra os Srs. Senadores Itamar Franco, Dinarte Mariz, Gílvan Ro
cha, Jutai"1y Magalhães, Benedito Ferreira, Teotónio Vilela, Leite Chaves 
e Jarbas Passarinho. 

4.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR M URILO BADAR6- Liberação, por parte do Gover
no federal, de recursos destinados a continuação da construção da AÇO
MINAS. 

SENADOR DINAR TE MARIZ- Narração de fatos sobre a Revo
lução de 30, ocorridos no Rio Grande do Norte. 

4.5 - COMUNICAÇOES DA PRESIDENCIA 

- Prejudicialidade do~ Requerimento n"' 629/80, lido no Expediente. 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10 

horas, destinada ao encerramento da presente sessão legislativa. 

4.6 - ENCERRAMENTO 

5 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

79. 

-Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 30-11-80. 
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 22-11-

6- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

N• 18, de 1980. 

7- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N•s 74 e 75, de 1980. 

8- INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA DOS CONGRESSISTAS 

- Parecer do Conselho Deliberativo. 
-Balancete patrimonial encerrado em 31-10~80. 
- Demonstração da conta "Receita e Despesa", balancete acumula-

do de 1•-1 a.31-10-80. 
-Demonstração da conta uReceita e Despesa", mês de outubro de 

1980. 
-- Atas de sessões ordinárias, r~alizadas em 2~ 11-80 e 5-12-80~ res

pectivamente. 

-9- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

- ReuniãO da Comissão Deliberativa, realizada em 5~12~80. 

10- ATAS DE COMISSOES 

II -MESA DIRETORA 

12- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-
RES - . 

13- COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 20P SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDENCIA DO SRS. LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA, LOURIVAL BAPTISTA E 
GASTÃO MÜLLER 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENÃDORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa--José Sarney- Alberto 
Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardos.o- João Calmon_
Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino
Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral Furlan -
Franco Montara- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique San
tillo - Lázaro Barboza- Benedito Canelas - Gastão MUller - Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Afforiso Ca
margo- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimentalt declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I "'-Secretário procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 
N• 381/80 (n• 615/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 

de Lei n"' 21, de 1980~CN, que aprova o Orçamento Plurianual de Investimen
tos para o triênio 1981/1983. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.866, de 
3 de dezembro de 1980); 

N• 382/80 (n• 616/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n"' 22, de 1980-CN, que estima a Receita c fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1981. (Projeto que se transformou na Lei n"' 
6.867, de 3 de dezembro de 1980); 

N• 383/80 (n• 617 f80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 67, de 1980 (n• 3.669/80, na Casa de origem), que dis
pensa a apresentação dos documentos que especifica, c dâ outras providên
cias. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.868, de3 de dezembro de 1980); 

N• 384f80 (n• 618/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 74, de 1980 (n• 3.945/80, na Casa de origem), que autori
za o Poder Executivo a alterar efetivos de postos, fixados em decreto, na for~ 
ma do art. 29 da Lei n9 6.144, de 29 de novembro de 1974, que fixa os efctivos 
do Exército em tempo de paz, e dâ outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.869, de 3 de dezembro de 1980); 

N• 385/80 (n• 619/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 68, do 1980 (n• 2.973/80, na Casa de origem), que insti
tui. na Fundação Projeto Rondon, a concessão de Bolsas Especiais a estudan
tes, nas co-ndições que c·speei.fica, e dá outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n' 6.870, de 3 de dezembro de 1980); 

N• 386/80 (n• 620/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 65, de 1980 (n• 3.543/80, na Casa do origem), que autori
za o Poder Executivo a instituir a Fundação Centro de Formação do Servidor 
Público- FUNCEP, e dâ outras providências. (Projeto que se transformou 
na Lei n• 6.871, de 3 de dezembro de 1980); 

N• 387 f80 (n• 622/80, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n9 210, de 1980-DF, que aprova o Orçamento Plurianual de 
Investimentos do Distrito Federal para o triênio !981/1983. (Projeto que se 
transformou na Lei n' 6.872, de 3 do dezembro de 1980); 

N• 388/80 (n• 623/80, na origem), de·3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n"' 211, de 1980-DF, que estima a Receita e fixa a Despesa 
do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1981. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.873, de 3 de dezembro de 1980). 

O FI CIOS 

Do Sr. J9-8ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 97, DE 1980 
(N• 104/79, na Casa de orlgem) 

Dispõe sobre a atividade do médico residente, fixa seus direitos 
trabalhistas, e dá outras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 19 Residência Mêdica -constitui modalidade de ensino de pós~ 

graduação, destinada a mêdicos, sob a forma de curso de especialização, ca~ 
racterizado por treinamento em serviço com prestação de trabalhos, em regi
me de dedicação exclusiva, funcionando em instituição de saúde, universi
tária ou não, sob a orientação de profissionais mêdicos de elevada qualifi
cação ética e profissional. 

§ 19 As instituições de saúde de que trata o caput deste artigo somente 
poderão oferecer Programa de Residência Médica depois de credenciado pela 
Comissão Nacional de Residência Médica. -

§ 29 Fica vedado o uso da expressão "residência mêdica" para designar 
qualquer programa de treinamento médico que não tenha sido credenciado 

·pela Comissão Nacional de Residência Médica. 
§ 39 Nas instituições cujos programas não forem credenciados, o traba

lho médico estarâ sujeito às disposições da Consolidação das Leis do Traba
lho- CLT, e à legislação especial atinente, sem as limitações prevista nesta 
lei. 

Art. 29 Ao médico residente, assim considerado aquele que, para fins 
de especialização, estâ vinculado a um programa de Residência Médica, 
aplica~se o disposto nesta lei. 

Art. 39 Para sua admissão no Programa de Residência MMica o candi
dato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa, 
aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

Art. 49 O médico residente admitido no pragrama terá anotado na sua 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, alêm das anotações referentes à re
lação de emprego: 

I- a qualidade de Mêdico Residente, com a caracterização da especiali-
dade; 

II - a data de início e a prevista para o término da residência; 
III - o nome da instituição responsável pelo programa. 
Art. 59 Ao médico residente serâ assegurado salário no valor mínimo 

de 6 (seis) vezes o maior salârio mínimo vigente no País. 
§ I' A jornada diãria mâxima do médico residente é de 8 (oito) horas, 

sendo permitida a exigência, pelo empregador, de plantões de, no máximo, 24 
horas por semana, desde que a totalidade das horas prestadas durante a se
mana não ultrapasse 60 (sessenta). 

§ 29 Serã assegurado aos médicos residentes, às expensas do emprega
dor, local de moradia, nas dependências do hospital, ou em lugares próximos 
ao mesmo, além de alimentos e uniforme gratuito. 

§ 39 Caso não seja possível a garantia de moradia, o empregador paga
rã um adicional mensal de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
salârio. . 

§ 4' A utilidade prevista no parãgrafo anterior não será considerada 
para cálculo de valores salariais, indenizatórios ou de FGTS. 

Art. 6• As atividades didâticas e de prestação de trabalho, previstas 
para Programa de Residência Médica, nelas compreendido o treinamento cm 
serviço, incluindo plantões, não poderão ultrapassar a carga horária de 60 
(sessenta) horas semanais. 

§ 19 Ao final da residência serâ fornecido ao mMico residente título de 
especialista, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica, no qual 
constará a qualificação da residência realizada, com valor legal para ser regis
trado no Conselho Federal de Medicina. 

Art. 79 A interrupção do Programa de Residência M~dica por parte do 
residente, em decorrência de doença, gravidez ou acidente de trabalhot não o 
exime da obrigação de, posteriormente, completar a carga horária total de 
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atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o certificado de especia
lista, respeitadas as condições iniciais de sua admissão. 

Art. 89 A partir da publicação desta lei, as instituições de saúde que já 
oferecem programa de Residência Mêdica terão um prazo máximo de 6 (seis) 
meses para submetê-los à aprovação da Comissão Nacional de Residência 
Mêdica. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
DECRETO N• 80.281, DE 5 DE SETEMBRO DE 1977 

Regulamenta a residência médica, cria a Comissão Nacional de 
. Residência Médica, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 
decreta: 

Art. 19 A residência em Medicina constitui ·modalidade do ensino do 
pós-graduação destinada a mêdicos, sob a forma de curso de especialização, 
caracterizada por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, 
funcionando em instituições de saúde, universitárias oU não, sob a orientação 
de profisionais mêdicos de elevada qualificação ética e profissiOnal. 

§ }9 Os programas de residência serão desenvolvidos, preferencialmen-
te, em uma das seguintes âreas: 

Clínica Médica; 
Cirurgia Geral; 
Pedriatria; 
Obstetrícia e Giheéologia; e 
Medicina Preventiva ·ou Social. 
§ 29 Os programas de residência terão a duração mínima de 1 (um) ano, 

correspondendo ao mínimo de 1.800 (hum mil e oitocentas) horas de ativida
de. 

§ 39 Além do treinamento em serviçO, os programas de residência com
preenderão um mínimo de quatro horas semanais de atividade sob a forma de 
sessões de atualização, seminários, correlações clínico~patológica ou outras 
sempre com a participação ativa dos alunos. 

Art. 29 Fica criada no âmbito do Departamento de Assuntos Universi
tários do MinistériO da. Educação e Cultura a Comissão N ascional de Resi
dência Médica, com as seguintes atribuições: 

a) credenciar os programas de residência, cujos certificados terão valida~ 
de nacional; 

b) definir, observado o disposto neste Decreto e ouvido o Conselho Fe
deral de Educação, as normas gerais que deverão observar os programas de 
residência em Medicina; -

c) estabelecer os requisitos mínimos necessários que devem atender as 
Instituições onde serão realizados os programas de residência, assim como os 
critériOs e a siStemática de credenciamento dos programas; 

d) assessorar as instituições para o estabelecimento de programas de resi
dências; 

e) avaliar periodicamente os pregramas, tendo em vista o desemprego 
dos mesmos em relação à necessidades de treinamento e assistência a saúde 
em âmbito Nacional ou regional; 

f) sugerir modificações ou suspender o credenciamento d.os programas 
que não estiverem de acordo com as normas e determinações emanadas da 
Comissão. 

§ l9 A Comissão Nacional de Residência Médica serã Composta de dez 
membros, designados pelo Ministro da Educação e Cultura, e assim consti
tuída: 

a) o Diretor-Geral do Departamento de Assuntos Universitários do Mi~ 
nistério da Educação e Cultura, que ê membro nato da Comissão e seu Presi
dente; 

b) um representante da Comissão de Ensino Médico do Ministério da 
Educação e Cultura; 

c) um representante do Ministério da Saúde; 
d) um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social; 
e) um representante do Estado~Maior das Forças Armadas; 
f) um representante do Conselho Federal de Medicina; 
g) um representante da Associação Brasileira de Escolas Médicas; 
h) um representante da Associação Médica Brasileira; 
i) um representante da Federação Nacional dos Médicos; 
j) um representante da Associação Nacional de Médicos Residentes. 
§ 29 Sempre que necessârio, a Comissão Nacional de Residência Médi

ca poderá convidar representantes de outras entidades e órgãos governamen
tais, para exame de assuntos específicos. 

§ 39 A Comissão Nacional de Residência Médica terá um Secretârio 
Executivo, substituto eventual do Presidente, designado peJo Ministro da 
Educação e Cultura. 

§ 49 O Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da 
Educação e Cultura proverá o suporte administrativo e técnico necessário aos 
trabalhos da Comissão. 

Art. 39 Para que instituição de saúde não vinculada ao sistema de ensi
no credenciada a oferecer programa de Residência, serâ indispensável o estaM 
belecimento d~ convênio específico entre esta e Escola Médica ou Universida~ 
de, visando mútua colaboração no desenvolvimento de programas de treina~ 
mente médico. 

Art. 49 Os programas de residência serão credenciados por um prazo 
de cinco anos, ao final do qual o credenciamento serã renovado a critério da 
Comissão Nacional de Residência Médica. 

Art. 59 Aos médicos que completarem o Programa de Residência em 
Medicina, com aproveitamento suficiente, serâ conferido o certificado de Re
sidência Médica, de acordo com as normas baixadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica. 

Parágrafo único. Os certificados de Residência em Medicina, expedidos 
até janeiro de 1979, poderão ser convalidados de acordo com normas a serem 
estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica. 

Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

( Ãs Comissões de Sai1de. de Educação e Cultura e de Legislação 
Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 98, DE 1980 
(N• 3.181/80, na Casa de origem) 

Dispõe sobre isenção da multa prevista no art. 89 da Lei n9 4. 737, 
de IS de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' A multa prevista no art. 8' da Lei no 4.737, de 15 de julho de 

1965, i1ão Se aplicará aos que se inscreverem até a data do encerramento do 
prazo de alistamento para as eleições de 1982. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as 4isposições em contrário. 

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 32, DE 1980 
(N' 68/80, na Casa de origem) 

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social concluído entre o 
Governo da República Federativa do Brasn·e o Governo da República 
Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovádo o texto do Acordo de Previdência Social concluí

do entre o Governo :da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública Argentina, em Brasilia, a 20 de agosto de 1980. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigói na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM No 372, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em ·conformidade com o disposto na art. 44, inciso I~ da CQns-

___ .titt!:içffi.,o .F~ederal~ tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossas Excelências, acompanhado. de Exposição de Mo
tivos do senhor Ministro de Esta.do das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo de Previdência Social concluido entre ·o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Ar-

- gentina, em Brasília, a 20 de agosto de 198.0. 
Brruillia, 17 de setembro de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAIM-I/DAI/289/615 (B416) (A59) DE 
15 DE SETEMIBRO DE 1980, DO SEN<l:OR Ml!N'IS'l1RO DE ES
TADO DAS RELAÇÕES EXTElRIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João iBaptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da· República. 

senhor !Presidente, 
Na pi"eseb.ça ·de Vossa Excelência e do Presidente Jorge Ra!ael 

Videla, foi assinado, em 20 de agosto de 1980, o Acordo de Previ
dência S.ocial Brasil-Argentina. 

2. O referido acordo estabelece as normas gerais· -que regu
lamentarão as relações entre os dois países no campo da previdên
cia, assegurando aos nacionais de um_ pais, residentes no outro, 
os benefícios de seus sistemas de previdência e assistência social. 
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3. A intensificacão dos vincules de toda ordem que unem o 
. Brasil e a Argentina,~ o incremento de seu intercâmbio econômica 
e comercial e a presença de significativos contingentes de naclo
nais de um pais no outro, exercendo ativldades profissionais, reco
mendam_ assim, que a cooperação bilateral se estenda ao campo 
prevldenciário, sobretudo em vista das perspectivas que se abrem 
para a realização de projetas comuns de desenvolvimento. 

4. Pelo acordo, os nacionais de um país e outro poderão aco
lher-se, quando residentes no território da outra parte (artigo II), 
aos benefícios previstos nas respectivas legislações sobre previ
dência social, quanto aos ;regimes indicados por ea.da país no 
artigo I. 

15. O acordo enuncia, ainda, aS exceçóes quanto à aplicação 
de seus .dispositivos. (artigos IU .e IV), bem como dispõe, entre 
outras materias relevantes, Sóbre períodos de serviço e de exer
cício da prot!ssão (artigo VII), formas de J!quidação das prestações 
pecuniãrias (artigo Vill) 

1
, prestação dos serviços assistenclais (ar

tigo XV), Isenções de direitos taxas e Impostos (artigo XVIII). 

6. As entidades executoras do acordo serão, no Brasil, o 
Ministério da Previdência e Assistência Social, e, na Argentina. 
a secretaria de Estado de Seguro SOcial. 

7. Gabe finalmente res5altar, segundo o- disposto no artigo 
XIV, que as modalidades e formas de pagamento das prestações 
serão determinadas mediante a celebração de um ajuste adminis
trativo especifico, cpmplementar ao presente_ acordo. 

8. Nessas condições, elevo à alta consideração de Vossa Ex
celência Senhor Presidente, o anexo projeto de Mensagem ao 
congr'esSo Nacional, pelo qual Vossa Excelência apresenta à apre
ciação do Poder Legislativo o Acordo de Previdência SOcial Brasil
Argentina. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. S. Guerreiro. 

ACORiDO DE PREVIDJ!lNClA SOCIAL ENTRIE O OOVE!'l>NO DA 
REP'úBLLCA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA 
REPúBIJICA ARGENTINA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da República Argentina, 
Imbuídos do desejo de estabelecer normas que·regulem as· re

lações entre os dois palses em matérias de previdência social, 
Resolvem. celebrar o presente Acordo de Previdência SOcial 

nos seguintes termos: 

Artigo I 

I. O presente Acordo apllcar-se-á: 
.AJ No Brasil: 
á) à leglslaçãt> do regime de previdência social relativa a: 
l. as~cla médica, farmacêutica, odontológica, ambulato-

rial e hoo.!!Ualar; 
2. Incapacidade de trabalho temporária; 
3. Invalidez; 

4. velhi~e; 

-5. tempo de serviço; 
6. morte; 
7. natalidade; 
8. acidente do trabalho e doenças pro!issionais; e 
9. salário família. 
b) à legislação do Programa de Assistência ao Trabalhador 

Rural, relativamente aos itens da alínea 1'a", no que couber. 

Bl Na Argentina: 
a) aos regimes de aposentadoria e pensões (invalidez, velhice 

e morte); 
b) ao regime de obras sociais (assistência médica1 farmacêu

tica, odontológica, ambulatorlal e hospitalar); 
c) ao regime de acide:otes do trabalho e doenças profissio

nais; e 
d) ao regime de prestações fami!lares. 
2. o presente Acói'do aplicar-se-ã igualmente aos casos pre

vistos nas leis e disposições que completem ou modifiquem as le
gislações indicadas no parágrafo anterior. 

3. o presente Acordo aplicar-se-ã também aos casos previstos 
nas leis e disposições que estendam os regimes existentes a novas 
categorias profissionais, ou que estabeleçam novos regimes de pre-

vidência social quando assim for estabelecido pelos Estados Con
tratantes. 

Artigo li 
1. As legis:ações enumeradas no Artigo I vigentes, respec

tivamente no Brasil e na Argentina, aplicar-se-ão igualmente aos 
trabalhadores brasileiros na Argentina e aos trabalhadores ar
gentinos no Brasil, os quais terão os mesmos direitos e obrigações 
que os nacionais do Estados Contratante em cujo território se en
cont!"P.m. 

2. AE. mencionadas legislações se aplicarão também, aos tra
balhadores de qualquer outra nacionalidade que prestam ou te
nham prestado serviços no Brasil e na Argentina, quando residam 
em um dos Estados Contratantes. 

Artigo Ill 
l. O princípio esta;belecido no Artigo II será objeto das se

guintes exceções: 

a) o trabalhador, que dependa de uma empresa pública ou 
privada com sede em um dos dois Estados Contratantes e que for 
enviado ao território do outro por· um período limitado, cantinuarã 
sujeito à legislação do primeiro Estado, sempre que o tempo de 
trabalho no território do outro Estado não exceda um período de 
doze meses. Se o tempo de trabalho se prolongar, por motivo 
imprevisível, além do prazo previsto de doze meses, poder-se-á 
excepcionalmente manter na máximo por mais .doze me.sr? a apli
cação da legislação vigente no Estado em que tenha sede a em
presa mediante prévio consentimento expresso da autoridade com
petente do outro Estado; 

b) o p~oal de vôo das empresas de transporte aéreo e o 
pessoal de trânsito das empresas de transportes terrestres conti
nuarão exclusivamente sujeitos à legislação vigente no Estado em 
cujo território a empresa tenha sede; 

c) o.s membros da tripulação de navio sob bandeira de um 
dos Estados Contratantes sujeitos às disposições vigentes no mesmo 
Estado. Qualquer out;.a pessoa que o navio empregue em tarefas 

-ae carga e descarga, conserto ou vigilância, estará sujeita à le
gislação do Estado em cuja jurisdição se enc-ontre o navio. 

2. As autoridades competentes de ambas os Estados Contra .... 
tantes poderão, de comum acordo, ampliar suprimir ou modificar, 
em casoS particulares ou relativamente a determinadas categorias 
profissionais, as- exceçõ_es enumeradas no parágrafo anterior. 

Artigo IV 

O.s membros das representações diplomáticas e consulares, 
organismos internacionais e demais funcionários, empregados e 
trabalhadores a serviço dessas representações ou a serviço- pessoal 
de algum de seus membros, serão regidos, no tocante à previdêll.tia 
social, pelas convenções e tratados que lhes .&!!lmn a:Pllcávels. 

Artigo V 

1. Os trabalhadores que tenham direito da parte de um dos 
Estados Contratantes, às p;restações pecuniárias enumeradas no 
Artigo I, conservarão tal direito, sem limitações, perante a en
tidade gestora desse Estado, quando permaneçam temporariamente 
no território do outro Estado Contratante, ou para ele se transfi
ram em caráter definitivo observadas as peculiaridades de sua 
própria legislação. Quanto aos direitos em fase de aquisição, apll
car-se-á a legislação do Estado perante o qual faça jus a tais 
direitos. 

2. Em caso de transferência para um terceiro Estado, a con
s~rvação dos referidos direitos estará sujeita à.s condições deter
minadas pelo Estado que outorgue as prestações aos seus nacionais 
residentes no referido terceiro Estado. 

3. O trabalhador que em razão de transferência de um Es
tado Contratante para o outro tiver tido suspensas as prestações 
a que se aplica o presente ACordo poderá, a pedido, voltar a per
cebê,-las, sem prejuízo das normas vigentes nos Estados Contra
tantes, sobre caducidade e prescrição dos direitos relativos à pre
vidência social. 

Artigo VI 

1. Os beneficiários de aposentadorias, ou pensões devidas em 
virtude da aplicação das legislações de ambos os Estados Contra
tantes têm direito a assistência médica para si e seus dependen
tes por parte e por conta da instituição do Estado Contratante 
no' qual se encontrarem residindo, temporária ou definitivamente. 

2. Os beneficiários de aposentadoria ou pensão· devida. em 
virtude da aplicação da legislação de apenas_ um dos Estados COn
tratantes, têm direito a assistência médica para si e seus depen
gentes por parte da instituição do Estedo Contratante no qual se 
encontrem residindo, temporãria ou definitivamente, de acordo 
com a sua própria legislação. As despesas referentes a assistência 
médica, de que trata este parágrafo s_erão reembolsadas à insti-
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tuição do Estacto que a outorgou pela Instituição do outro Estado 
Contratante. 

3. As autoridades competentes poderão estabelecer, mediante 
ajuste administrativo, a forma de outorgar a assistência médica 
aos trabalhadores e seus dependentes, que residam, temporá
ria ou definitivamente no território do outro Estado Contratante 
quando as instituições deste Estado não estejam obrigadas a ou-
torgá-la. ~~ 

4. As despesas referentes a assistência médica ou~orgada pela 
instituição de um dos Estados Contratantes por conta: da institui
ção do outro Estado, em virtude das disposições do presente Acor
do ou dos ajustes administrativos que sejam firmados, serão reem
bolsadas segundo as formas e modalidades a serem estabelecidas 
pelas autoridades competentes. 

Artigo VII 

1. Os períodos de serviço cumpridos em épocas diferentes em 
ambos os Estados Contratantes poderão ser totalizados para con
cessão das prestações previstas no Artigo I. O cômputo desses pe
ríodos se regerá pela legislação do país onde tenham sido presta
dos os serviços respectivos. 

2. Quando em ambos os países se tiverem cumprido simul
taneamente períodos de serviço computáveis, para efeito únicO de 
totalização, os tempos de serviço simultâneos se considerarão cum
pridos pela: metade em cada um dos Estad'Os. 

3. Quando, nos termos da legislação de ambos os Estados 
Contratantes, o direito a uma prestação depender dos períodos 
de seguro cumpridos em uma profissão regulada por um regime 
especial de previdência social, somente serão totalizados, para a 
concessão das referidas prestações, os períodos cumpridos na mes
ma profissão em um e outro Estado. Quando em um dos Estados 
não existir regime espec;ial de previdência social para a referida 
profissão, só serão considerados, para a concessão das menciona-. 
das prestaçées no outro Estado, os períodos em que a profissão 
tenha sido exercida no primeiro Estado sob. o regime de previ-. 
dência social nele vigente. Se, todavia, o segurado não obtiver o 
direito às prestações do regime especial, os períodos cumpridos 
ne.sse regime serão considerados como se tivessem sido cumpridos 
no regime geral. 

4. Nos casos previstos nos parágrafos 1, 2 e 3 do presente 
Artigo, cada entidade gestora determinará, de acordo com a- sua 
própria legislação e conforme a totalização dos períodos de se
guro cumpridos em amb()s __ os Estados, se o interessado reúne as 
condições nccessáiias para concessão das prestações previstas_ na
quela legislação. 

Artigo VIII 
As prestações a que os- -segurados abrangidos pelo presente 

Acordo, ou seus dependentes, têm direito em virtude das legisla
ções de ambos os Estados Contratantes, em conseqüência da to
talização dos períodos, serão l:quidadas pela forma seguinte: 

a) a entidade gestora de cada Estado Contratante determina
rá separadamente o valor da prestação a que teria direito o Inte
ressado se os periodo.s de seguro totalizados houvessem sido cum
pridos sob sua própria legislação; 

b) a quantia que corresponde a cada entidade gestora será 
o resultado da proporção estabelecida entre o período totalizado 
e o tempo cumprido sob a legislação de seu próprio Estado. 

Artigo IX 

Quando o trabalhador, mediante a totalização, não satisfizer, 
simultaneamente. as condições exigidas nas legislações dos dois 
Estados Contrata'ntes, o seu direito será determinado nos termos 
de cada legislação, à medida em que se vão cumprindo essas con
dições. 

Artigo X 

O interessado poderá optar pelo reconhecimento dos seus di
reitos nos termos do Artigo VII, ou separadamente, em conformi
dade com a legislação de um dos Estados Contratantes, indepen
dentemente dos períodos cumpridos no outro. 

Artigo XI 

1. Os period'os de serviço cumpridos antes do início da vi
gência do presente Acordo só serão considerados quando os ln te
ressados tenham períodos de serviço a partir dessa data. 

2. O disposto neste Artigo não prejudica a aplicação das 
normas sobre presc1ição ou caducidade vigentes em cada Estado 
Contratante. 

Artigo XII 
1. Se o valor da prestação estabelecida em conformidade 

com ·a alínea a) do Artigo VIII resultar inferior ao mínimo que 
corresponda. de acordo com a legislação de cada Estado, cada en-

tidade gestora aumentará o referido valor até alcançar esse mi
nimo, aplicando sobre o mesmo o procedimento assinalado na alí
nea b) do Artigo mencionado. 

2. _Toda vez que, posteriormente à concessão da prestação, se 
aumente o valor mínimo correspondente de acordo com a legisla
ção de cada Estado, cada entidade gestora abonará a parte pro
porcional que resulte da aplicação do procedimento estabelecido 
na alínea b) do Artigo VIII, eom relação ao novo valor mínimo. 

Artigo XIII 
se, -parã -avallar o grau de incapacidade em caso de acidente 

do trabalho ou de doença profissional, a legislação de um dos dois 
Estados Contratantes preceituar que sejam tomados_ em conside
r~ção os aciden_tes do tEabalho e as doenças profissionais ante
normente ocorndas, serao também considerados os acidentes do 
trabalho e as doenças profissionais anteriormente ocorridos ao 
abrigo da legislação do outro Estado, como se t·ivessem ocorrido 
sob a legislação do primeiro Estado. 

Artigo XIV 
O pagamento das prestações efetuar-se-á pelas entidades ges

toras de cada Estado Contratante, segundo o que se estabeleça no 
ajuste administrativo relativo ao presente Acordo. 

Artigo XV 
Os exames médico-periciais solicitados pela entidade gestora 

de um Estado Contratante, relativamente a beneficiários que se 
encontram no território do outro Estado serão levados a efeito 
pela entidade gestora deste Estsdo e por conta daquela. 

Artigo XVI 
As prestações pecuniárias concedidas de acordo com o regime 

de um ou de ambos os Estados Contratantes, não serão obj e to de 
redução, suspensão ou extinção, exclusivamente pelo fato de o 
beneficiário residir no outro Estado Contratante. 

Artigo XVII 

Quando as entidades gestoras dos Estados Contratantes tive
rem de pagar prestações ec~:mômica.s em virtude do presente Acor
dõ, fá-Io-ão em moeda do seu próprio pais. As transferências re
spltantes dessa obrigação efetuar-se-ão conforme os acordos de 
pagamentos vigentes entre _ambos os Estados ou os mecanismos 
que sejam fixados de comum acordo para esse fim. 

Artigo xvm 
1. A<s isenções de direitos, de taxas e de impostos, estabeleci

das em matéria de previdência social pela legislação de um dos 
Estados Contratantes aplicar-se-ão também para efeítos do pre
sente Acordo, aos nacionais do outro Estado. 

2. Todos os atas e _documentos que, em virtude do presente 
Acordo, tiverem de ser apresentados, ficam isentos de tradução 
oficial, visto e legalização por parte das autoridades diplomáticas 
ou consulares e de registro público sempre que tenham tramitado 
por um dos órgãos de ligação ou entidades gestoras. 

Artig<> XIX 
1. Para os fins previstos no presente Acordo, entende-se por 

autoridades competentes no Brasil, o Ministro de Estado da Pre
vidência e Assistência Social e na Argentina, o Secretário de Es
tado de Seguridade Social. 

2. Essas autoridades informa-se-ão reciprocamente sobre as 
~~'i!d~~~~~adas para a aplicação e o desenvolvimento do pre-

Artigo XX 

Para aplicação do presente Acordo, as autoridades competen
tes e as entidades gestoras dos dois Estados prestarão assistên
cia recíproca e se c:r;unicarão diretamente entre si e com os se_. 
gurados ou seus rep esentantes. A correspondência será redigida 
em sua respectiva li gua oficial. 

Artigo XXI 
03 requerimentos e documentos apresentados pelos interes

sados às autoridades competentes ou às entidades gestoras de um 
dos dois Estados Contratantes surtirão efeito como se fossem apre
sentados às autoridades ou entidades gestoras do outro Estado 
contrante. 

Artigo XXII 
Oa -recursos a interpor perante uma instituição competente de 

um dos dois Estad-os Contratantes serão tidos como interpostos em 
tempo hábil, mesmo quando forem apre.sentado.s perante a insti
tui~ão correspondente do outro Estado, sempre que sua apresen
tag::J:O for efetuada dentro do pr~zo estabelecido pela legislação 
do F,c:;tado ao qual competir apreciar os recursos. 
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Artigo XXDI 
As autoridades consulares dos dois Estados Contratantes pode

rão representar, sem mandato governamental especial, os nacio
nais do seu próprio Estado peran~ as autoridades competentes, 
entidades gestoras e organismos de ligação em matéria de previ
dência social do outro Estado. 

Artigo XXIV 
As autorid'ades competentes dos Estados Contratantes ·resolve

rão de comum acordo, as divergências ou controvérsias que su.r
girem na aplicação do presente Acordo. 

Artigo XXV 
Para aplicação do presente Acordó a 3.:ut6i-fdade competente 

de cada um- dos Estados Contratantes poderá instituir os orga
niSmos de ligação que julgar conveniente, mediante comunicação 
à autoridade competente do outro Estado. 

Artigo XXVI 

1. o presente Acordo será executado pelas entidades de pre
vidência social dos dois países e regulados por ajustes adminis
trativos, cuja. elaboração será atribuída pelas autoridades compe
tentes a uma comissão mista. 

2. A referida comissão mista será integrada por represen
tantes de cada Estado Contratante, que terá por objetlvo asses
sorar as ditas autoridades sempre que estas o necessitem ou por 
iniciativa própria, no que se refere à aplicação do presente Acor
do, dos ajustes administrativos e demais documentos adicionais 
que se estabeleçam e qualquer outra função _referente aos ditos 
documentos, que de comum acordo resolvam atribuir-lhe as auto
ridades competentes. 

3. Os ajustes administrativos a que se refere o. presente 
Acordo entrarão em vigor por troca de notas diplomáticas en
tre os Governos dos dois países. 

Artigo XXVII 

Cada um dos Estados Contratantes notificará ao outro do cum
primento das formalidades exigidas pelas respectivas disposições 
constitucionais. O presente Acordo entrará em vigor um mês após 
a data da última dessas notificações. 

Artigo XXVIII 

1. O presente Acordo terá duração Indefinida, salvo denún
cia escrita por qualquer dos Estados Contratantes. A denúncia sur
tirá efeft.o seis meses após a data de sua notificação. 

2. As situações ctecon-entes de direitos em fase de aquisi
ção no momento da expiração do presente Acordo, sexão regula
das de comum acordo pelos Estados Contratantes. 

3. As disposições do presente Acordo, em caso de denúncia 
por um dos Estados, continuarão aplicando-se aos direitos adqui
ridos duran~e sua vigência. 

Feito em Brasília, aos 20 <irta.s do m&s de agosto d.e UJSO em 
dols exemplares, nos Idiomas português e espanhol, sendo amb<Js 
os textos igualmente autênticos. 

I'elo Governo da República Federativa do Brasil: R. S. Guer
reiro. 

Pelo Governo da República Argentina: 

CONVENIO DE SEGU'R!DiloD SOCIAL ENTRiE EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLiiCA FEDERATIVA DEL BRASIL Y EL 

GOBIERNO DE LA REPUBLiiCA ARGENTINA 
E! Gobierno de la Republica Federativa dei Brasil 
y 

E! Gobierno de la República Argentina, 
Imbuídos del deseo de establecer normas que regulen las re

laciones entre los dos países en materia de segur.ldad social, 
Resuelven celebrar el presente Convenlo de Segurldad Social 

en los slgnientes término.: 

Articulo I 

1. E! presente ·Convenlo se aplicará: 
Al Eu Brasil: 
a) A la legislaeión del régimen de prev.i.slón soc!Bil relativa a: 
1. aslstenda médica, farmacéutlca, odontológica, ambul-ato-

rla y hospltala·r!a; 
2. incapacldad de trabajo temporar!a; 
3. InvaLidez; 
4. vejez; 

5. tiempo de servlcio; 
6. muerte; 
7. naúalidad; 
8. accidentes de trabajo y enfermedactes profesionales; 
9. .salarlo familiar. 
b) A la leglslación de! Programa de Aslstencia aJ Trabaj a dor 

Rural, reiatiV>a a los items del apartado a), en lo que .sea po.so~ble. 
B) En la Argentina: 
a) A los regimenes de jubilaciones y pensiones (invalidez, ve-

jez y muerte); . 
b) AI régimen de obras soc!ales (prestaciones médlco-asisten

clales); 
c) AI réglmen de accidentes de! trabajo y enfermedades pro

fesionales; 
d) Al régimen de asignac!ones familiares. 
2~ El presente convenio se aplicará igualmente a los casos 

prev'istos en Ias Ieyes y disposiciones que conpleten o modifiquen 
Ias le-gislaciones indicadas en el párrafo anterior. 

3. ·El presente co-nvenio .se aplicarâ tam.bién a los casos pre
vistos en leyes y disposioiones que extiendan los regím-enes exis
tentes a nuevas categorías profesionales, o que instituyan nuevos 
regímenes de seguridad social, cuando los Estados contratantes 
asi lo establezcan. 

Articulo II 
I. Las legislaciones enumerada:.s en el Articulo I, vigentes, 

respectlvamenté," eh el Bra.sil y en la Argentina, se aplicarán por 
.\guru a los trabajadore.s brasileiíos en la Argentlna y a los tra
bajadores argentinos en el Brasil, los cua1es tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los nacionales dei Estado contratante 
en cuyo territorio .se encuentren. 

2. Las mencionadas Legislaciones se 9.J)licarán, también, a los 
trabajadore.s de cualquier otra nacionalidad que presten o hayam 
prestado servfcio en el Brasil y en Ia Argentina cuando resid<an 
en uno de los Estados contratantes. 

Articulo m 
1. E! principio establecido en e! Articulo II será objeto de 

Ias siguientes excepciones: 
a) El trabajador que dependa de una empresa púbL!ca o priva

da con sede en uno de los dos Estadoo contratantes y sea enviado 
ai territor!o de! otro por un periodo IJmltado, continuará sujeto a 
Ia legislación del primer Estado, siempre que e1 tiempo de traba
jo en rei tettitorio dei otro Estado no exceda de un período eLe doce 
meses. Si la ocupación se prolonga.se por moMvo imprevisible mâs 
allâ crel plazo previsto de doce meses, pOO.râ excepcionalmente 
mantenerse la apllcae!ón de Ia legis!aeión vigente en el Estado 
en que tenga su sede Ia empresa, previa confonnidad expresa de la 
autorldad competente dei otro Estado, por un perlodo máximo de 
doce meses; 

b) El personal de vuelo de las emp"esas de transporte aéreo y 
el personal de tránsito de las empresas de transporte terrestre con
tlnuarán sujetos exclw\v·amente a Ia Ieglslación vigente en e! Es
tado donde tenga su sede la empresa; 

c) Los mlembros de Ia tripulaclón de un buque abanderado en 
uno de los Estados contratantes e.sta.rán sujetos a las d.Lsposicio
nes vigentes en este Estado. Cualquier outra p·ersona: que Ia nave 
emplee para tareas de carga y descarga, reparaclón o vig!lancla 
esto.rá sujeta a Ia !eg!slaclón de! Estado en cuya jur.Isdicclón se 
-encuentre la. nave. 

2. Las autoridades competentes de ambos Estados contratan
tes podrán, de común acu&rdo, ampliar, suprimir o modificar, en
casos particulares o para determinadis categorías profesionales, 
!&.s ·excepciones enumeradas en el párrafo anterior. 

Articulo IV 
Los mlembros de las representaciones ólplomátlcas y consula

res, organismos internacionales y demás funcíonarios, empleados 
y trabajadores a! servlcio de esas representaclones o a! serv!cio 
per.sonal de alguno de sus mlembros, se rigen en lo coneerniente 
a seguridad social, por Ias convenciones y tratados que Ies sean 
aplicable.s. 

Articulo V 
1. Los trabajadores que tengan del'echo de parte d-e uno de 

lo.s Estados contratantes a Ias pr:estaciones económicas enumera
das en e! Articulo I, conservarán tal derecho, sln limltaclón "'lgu
na, ante Ia entidad gestora de ese Estado, cuando permanezcan 
temporalmente en el terr!torlo de! otro Estado contratante o se 
traslade-n oon carácter definitivo ai mismo, tenlendo en cuenta 
las peculiaridades <!e su propla Iegls!ación. En cuanto a los de
rechos en curso de adquislclón se aplicará la legislaeión de! Estado 
ante el cual tales derechos se hagan valer. 
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2. En caSo de traslado a un tercer Estado la con<:.ervación 
de los referidos derechos estará sujeta a las condiciones_ deter
minadas por el E&tado que otorgue las prestaciones a sus naciona
les residentes en e1 referi_do tercer Estado. 

3. El trabajador que por motivo de traslado de un Estado 
contratante a1 otro tenga suspendidas las prestac!ones a que se 
aplica el presente eonve11io podrá, a su pedido, percibirlas nueva
mente, sin perjuicio de Ias nonnas v!gentes en los Estados Cc:'ntra
tantes sobre caducidad y prescripcion de los derecho.s relativos a 
la segunldad social. 

Articulo VI 
1. :Los ·beneflc!arios de jubilac!ones o pensiones debiclas en 

v!rtud de la apl!cación de las ][egislaciones de ambos Estados con
tra,tantes tlenen derecho a prestaciones médico-aa\stenc!ales para 
si y sus familiares por parte y a cargo de la instituc!ón dei Est3.4o 
contratante donde se encuentran residiendo temporaria o deftnitt
vam.ente. 

2. Los benefic~atios de jubihtclón o peilsión d~bida en vir
tud de la aplicación de la Jegis!ación d~ uno solo. de los Estados 
contratantes, tienen derecho a prestamones médico-asis.tenciales 
para si y sus fa.mlllares por parte de la lnstitución de! 'Estado con
tratante dDl'lde se encuentran re&ldlendo temperaria o definitiva
mente, <ie acuerdo con su propia Iegislación. Los gastos relativos a 
las prestac!ones médico-asistenc!al€s de que trata este párrafo se
rán r.eembolsados a la institución del Estado _que las otorgõ por 
la institución dei otro Estado contratante. 

3. Las autoridad,es competentes podrán estabk~cer, meC1;.ant3 
acuerdo administrativo. Ia forma de otorgar prestaciones médico
asistenciale.s .a los trab3.jadores y sus familiar~es que residan tem
poraria o definitivamente en el tern'ltorio dei o-tro Estado_ contra
tante cuando Ias instit.ucion.es de este Estado no sean Ias obligadas 
a otorgarlas. 

4. Los gastos relativos a. la_s prestaciones méd:co-asisten
ciales otorgadas por la instituc.16n de uno de los Estados contra
tantes por cuenta de Ia institución dei otro Estado en virtud de 
las disposiciones dei presente Convenio o ·de los acuerdos admi
nistrativos que .se suscriban, serán reembolsados según las formas 
y modaMdades que las autoridades comp·etentes establ'€zcan. 

Artillulo VII 

1. Los periodos de serv!clo cumplidos en épocas diferentes en 
ambos Estados contratantes, podrán ser totalizados para lá con
cesión de las prestaciones previstas en el Articulo I. El cómputo 
de d!chos perlodos se regirá por la leg!slac!ón de! pais en e! cual 
hayan sido prestados 'los se:t:vicios respect'.vo.s. 

2. Cuando en ambos países se hubieran cumplido simultâ
neamente período de servlcio eomputables~. al. solo efecto ~e Ia 
totallzación, los tiempos de servido s~multáneos se conside:r,-arán 
cumplidos por m.itades en cada uno de 101? Estados. 

3. cuando en vir·tud de Ia Ieglslación de ~bos Es~os _ co-n
tratantes e1 derecho a una prestación dependa de los penodos de 
seguro cumpl!dos en una. professión que se rija por un régimen 
especial de seguridad social, sólo se totalizarán> para la concesi~n 
de tales prestaciones, los períodos cumplidos en la misma profesion 
en uno y otro Estado. cuando en uno de I.os ~tados no e~ta un 
régimen especial de .ooguridad social para dieha profemón sólo 
se tendrán en cuenta para Ia concesión de las citadas prestaciones 
en e! otro Estado, los per!odos que en el_p~mero se hayan cumplido 
en ejercic!o de la misma dentro de! regunen de seguridad social 
vigente. SI a pesar de e!lo e! assegurado no alcanzara e1 derecho 
a las prestaciones de! régimen especial, los periodos cumpl!dos en 
el mismo se considerarán como. si. hubiesen sido cumplidos en el 
régimen general. 

4. En los casos previstos en los párrafos 1, 2 y 3 dei presente 
Articulo cada entidad gestora determinará, según su .propia legis
la.c!ón y de acuerdo con la totalización de los periodos de seguro 
cumplidos en amboS-Estados, si el interessado reúne las condiciones 
requeridas para beneficiarse de las .prestaciones. previstas por tal 
legislación. 

Articulo VIU 

Las prestac,lones que los a.segura.dos cómprendldos en e! pre
sente Convento, o sus familiares,· pudieran pretender .en virtud 
de las legislaciones de aJUbos Estados contratan_tes, y .~ consecuencia 
de la totalización de los períodcs a que hubiere lugar, se liquidarán 
de la forma s!gulente: · 

a) La entidad gestora de cada Estado contratante detennl
nará, por separado, el haber de la prestación a que e! ln teres ado 
tendria derecho si los periodos de seguro totalizados se hubieran 
cumplldo bajo su propia legislación; 

b) El haber que a cada entldad gestora le corresponde satis
facer será el que resulte de establecer Ia: proporción entre el 
periodo totalizado y e! t!empo cumplido bajo la legislación de su 
prop!o Estado. 

Articulo IX 

Cuando el trabajador, mediante Ia totalización, no reúna, si
multáneamente. las condiciones exigidas en las legislaciones de los 
Estados contratantes, su derecho será determinado en los términos 
d'e cada leglslación, a medida en que se vayan cumpliendo esas 
condiciones. 

Articulo X 
E! interesado podrá optar por e! reconocim.iento de sus dere

chos en los términos dei Artl.eujg VIl o, separa.cl;tme,nte, de acuerdo 
co:n ll> Jeglslaeión de uno de lQ5 I!latados contzatantes, !ndependlen
temente de los períodos çuropl!doo en e! otro. 

Articulo XI 

1. ~s períodos de servicio cumplidos antes de la entrada en 
vigor dei presente Convenio sólo serán considerados cuando los 
in~eressados tengan períodos de servicio a_ partir de esa fecha. 

2. Lo d!spuesto en este Articulo no perjudica la apl!cación de 
las normas sobre prescripción o caducidad vigentes ~ cada Estado 
contratante. 

Articulo XII 
1. Si el haber de la pre.stación establecido de con!ormidad 

con e1 apartado a) dei Artículo VIII resul·tai"e inferior al mínimo 
que corresponda de acuerdo con la legislil:ción de cada Estado, cada 
entidad gestora aumentará dicho importe hasta alcanzar ese mí
nimo, aplicando sobre el mism_o el procedimiento sefíalado en el 
apartado bl de! citado articlllo. 

2. Toda vez que con posterioridad .ai acuerdo de la .prestación 
se incxemente el haber mínimo que corresponda de acuerdo co-n 
la leglslación de cada Estado, cada entidad gestora abonará la 
parte proporcional que resulte de aplicar el procedimiento esta
bleci<lo en e! apartado bl dei articulo VIII com relaclón ai nuevo 
haber m!nimo. 

Articulo XIII 

Si .para determinar el grado de incapacidad en caso de acci
dente de trabajo o de enfermedad .profes,ional, Ia legislac!ón de 
uno de los Estados contratantes prevé que sean tomados en consi
derac!ón los accidentes de trabajo y las enfermedades profeslonales 
anteriormente ocurridos, serãn ta.mblén considerados los accidentes 
de trabajo y Ias enfermedades profesionales anteriormente. ocur
ridos ai amparo 'de Ia Iegislación de! otro Es-tado, com si hubiemn 
ocurr!do bajo la legislación de! primer Estado. 

Articulo XIV 

E! pago de las prestac!ones se efectuará por las entidades ges
toras de cada Estado contra-tante, de oonformidad con lo que se 
estableza en el acuerdo administrativo del presente Convenio. 

Articulio XV 

Los reconocimientos médico-periclales solicitados por Ia enti-. 
dad gestora de un Estado contratante que se refieran a benefl
clarios que se encuentren en e! territorio de! otro Estado, se !levarán 
a cabo por la entidad gestora de este Estado por cuenta de aquélla. 

Articulo XVI 

Las prestaciones pecuniarias concedidas de aeuerdo con el 
rétgimen de uno o de ambos Estados contratantes, no serán objeto 
de reducción, suspensión o extinción, exclusivamente por el hecho 
de que el beneficiaria resida en el otro Estado contratante. 

Articulo XVII 

Cuando las entidades gestoras de los Estados contratantes 
tuvieren que a;bonar prestaciones económicas con arreglo al pre
sente COnvenlo, lo harán en la moneda de su prop!o pais. Las 
transferencias resultantes de esta obligación se efectuarán con
forme a: los acuerdos d'é pago vigentes entre ambos Estados o a 
los mecanismos que a tales efectos fijen de común acuerdo. 

Articulo XVIII 

1. Las exenciones de derechos, tasas e impuestos est..blec!das 
en materia de seguridad social por la legislaeión de uno de los 
Estados contratantes se aplicarãn ta.mblén a efectos de! presente 
Convenio, a los nacionales del otro Estado. 

2. Todos los actos y documentos que en v!rtud de! presente 
Convenio hubieren de productrse> quedan exentos de -traducclón 
oficial, visado y legaliaaclón por parte de las autoridades diplomá
ticas o consulares y dei registro públ!co, s!empre que se hayan 
tramitado a través de uno de los organismos de enlace o entidades 
gestoras. 

Articulo XIX 
1. A los fines previstos em el presente Convenio, entiêndese por autori

dades competentes, en el Brasil ai .rvJ;inistro de Estado de Previsón y Assisten·· 
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cia Social, y en la Argentina ai Secretario de Estado de Seguridad Social. 

2. Las citadas autor_idades se infDrmarán recíprocamente so
bre Ias medidas adoptadas para Ia apl!cación y desarrollo del 
presente .. Convenio. 

Articulo XX 

Para la aplicación del present_e C.pnvenio, las autoridades com
)Jetentes y Ias entidades gestoras de los dos Estados se prestarán 
asistencia reciproca y se comunicarân directamente entre si y con 
los asegurados o sus representantes. La: cortespondencia será re
dactada en su respectivo idioma oficial. 

Articulo XXI 

Las solicitudes y documentos presentados por los interesaãos 
ante las autoridades competentes o Ias entldat!es gestoras de uno 
de los dos Estados contratantes surtirán efecto como si se hutieran 
presentado ante las autoridades o entidades gestoras corr~spon
dientes de! otro Estado contratante. 

ArticUlo XXII 

Los r-ecursos que corresponda interponer ante una institución 
competente de uno de los dos Estados contratantes se tendrán 
por interpuestos en tiempo hábil, aún cu ando- se- presente ante la 
correspondiente institución del otro Estado, sioempre que su pre
sentaclón se efectúe dentro dei pla2:o establecido por la legislación 
dei Estado ante el cual deban sustanciarse los recursos. 

Articulo XXIII 

Las autoridades consulares de los dos Es_t_ados contratantes 
podrán representar, sin autorización gubernamental especial, a los 
nacionales de su :Propio Estado ante las autoridades competentes, 
entidades gestoras y organismos de enlace oen materia de seguridad 
social dei otro Estado. 

Articulo XXIV 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes re
solverán, de común acuerdo,_ las dlvergenclas o controverslas que 
puedan surgir en la aplicación dei presente Convenitl. 

ArticUlo XXV 

Para la apllcación de! presente Convenio la autoridad compe
tente de cada uno de los Estados contratantes podrá establecer 
los .arganismos de enlace que estime conveni-ente, comunicã.ndolo 
a la autoridad competente de! otro Estado. 

Articulo XXVI 

l. E! presente Convenlo será aplicado por las entidades de 
seguridad social de los dos países y regulado por acuerdos admi
nistrativos cuya elaboraclón será encomendada p:or las autorida-
des competentes a una comisión mlxta. · · · · · ·- -· 

2. La citada comlsión mixta estará integrada por represen
tantes de cada Estado contratante, y tendrá por cometido asesorar 
a Ias mencionadas autoridades siempre que éstas lo requieran o 
por propia iniciativa, en lo que se refiere a la aplicaclón dei pre
sente convenio, de los acuerdos administrativos y demás documen
tos adicionales que se. establezcan, o cualquler otra funclón at!
nente a dichos docum~ntos_, que de cornún acuerdo resuelvan atri
buirle las autoridades competentes. 

3. Los acuerdos administrativos a que se refiere e1 presente 
Convenio entrarán en vigor mediante el intercambio de notas di..: 
plomátfcas entre los Gobiernos de los dos_pafses'. 

ArticUlo XXVII 
Cada uno de los Estados contratantes notificará al otro el cum

plimiento de las formalidades exigidas por las respectivas dlsposi
ciones constitucional-es. El presente Convenio en_tra.rá en vigor u:u. 
mes despué.s de la fe_çha de la última de estas notlficaeiones. 

Articulo XXVIII 

l. E! presente Convenio tendrá duracián indelnida, salvo 
denuncia escrita por cualqulera de los Estados contratantes. La 
denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de su noti
f'icaclón. 

2. Las situac!ones derivadas de dereehos en etapa de adqu!
siclón en el momento de expirar el presente Conveni9 serán re
guladas de común acuerdo por los Estados contratantes. 

3. Las disposlciones dei presente Convento, en caso de denun
cia por uno de los Estados, contlnuarãn apllcándose a_ los dere
chos adquiridOs durante la vigencia. 

HECHO en Brastlia, a los 20 dias dei mes de agosto de 1980, en 
dos ejemplares, en los idiomas português y espafiol, siendo ambos 
textos igualmente auténtlcos. 

Por e! Gobierno de la Republica Federativa del Bras!I: Saraiva 
Guerreiro. ----

Por e! G<>biemo de la Republ!oo. Argentina: (ilegível.) 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social. )1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1980 

(N• 55/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o· texto do Acordo de Cooperação entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina para 
o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pac(ficos da Energia Nua 
clear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' Fica aprova-do o textO-dO Acofdo de Cooperação entre o Gover~ 
no da República Federativa do Brasil e o Gover~o da República Argentina 
para o Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos .Pacíficos da Energia Nu
clear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980. 

Art. 2"' Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N.O 191, DE 1980 

•Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em conformidade com o disposto no art. 44, Inciso 1, da Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter á elevada considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo de Cooperação entre o Governo da Repúbl!ca Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina para o desenvolvi
mento e a Aplicação dos Usos Pacificas da Energia Nuclear, cele
brado em Buenos Aires, a l7 de maio de 1980. 

Brasília, 29 de maio de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 G/DEM/DAM-I/153/61!4.2'· (B46) 
(B29), DE 27 DE MAIO DE 1980, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência com respeito 

ao Acordo _de Cooperação entre o Governo da República Federatl;lla 
do Brasil e o Governo da República Argentina para o Desenvolvi
mento e Apllcação dos Usos Pacificas da Energia Nuclear, por mim. 
firmado a 17 do corrente com o Chanceler daquele pa.ls, quando 
da visita de Vossa Excelência a Buenos Aires. 

2. A negociação do referido Acordo foi feita pelo ltamaratl, 
sob a orientação de Vossa Excelência e com o apoio dos demais 
órgãos interessados, a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional, o Ministério das Minas e Energia, Empresas Nucleares 
Brasileiras (NUCLEBRAS) e a Comissão de !Energia Nuclear 
(CNEN). A negociação do Acordo-Quadro foi precedida de troc.a 
de visitas de caráter técnico e exploratório entre autoridades do 
setor nuclear do Brasil e da Argentina. Em fins de Janeiro último, 
visitou o Brasil, como convidado do Governo brasileiro, o Presi
dente da Comissão Nacional de Energia Atômlea daquele pais, 
Almirante Castro -~adere, o qual teve oportunidade de1 acompa
nhado por funcionários do Ministério das Relações Exteriores e 
do Ministério das Minas e Energia, visitar diversas Instalações 
e instituições brasileiras da área nuclear, assim como de manter 
contactos comigo próprio, com o Senhor Ministro das Minas e 
Energia e com os dirigentes da CNEN e NUCI.EBRAS. Em retri
buição à visita do Almirante Castro Madero, estiveram na Argenti
n·a, em março último, a convite do Governo local, o Professor Her
váslo de carvalho, da CNEN, e o Embaixador Paulo Nogueira Ba
tista, da NUCLEBRAs, acompanhado de assessores. Assistidos 
pela Embaixada brasileira em Buenos Aires, os dirigentes das en
tidades brasileiras do setor nuclear puderam visitar Instalações e 
instituições argentinas, e manter, em atmosfera de multa cor
dialldade, entendimentos com a cúpula da Coruisslio Nacional de 
Energia Atôruica. Foram também recebidos pelo Chanceler Pastor. 

3. Os conta tos e conversações então realizados evidencia
ram a eXIstência, nos dois paises, de atitude de grande receptivi
dade a uma cooperação bilateral abrangente no campo dos usos 
pacificos -da energia nuclear. Foram prontamente identificadas 
áreas em que uma tal cooperação :poderia ser levada a ete!to, com 
beneficio para os dois paises. · 
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4. Aos conta.tos feitos entre os setores técnicos (sempre com 
o acompanhamento pelo Itamara.ti) seguiram-se conversações já 
então no plano político-diplomático entre as duas Chancelarias. 
Ao longo das conversações, que transcorreram em atmosfera de 
boa vontade e entendimento mútuos, foi possível negociar, sem 
maiores cllflculdades, o texto do Acordo-Quadro de Cooperação en
tre os dois Governos para o Desenvolvimento e a Aplicação dos 
Usos Pacificas da Energia Nuclear (cujo texto se encontra no 
Anell:o Il. 

5. Parecem-me dignas de menção certos aspectos do Acordo: 

a) o significado político da parte preambular, na qual as par
tes reafirmam suas posições de princípio quanto à Importância do 
domln!o da energia nuclear para o desenvolvbnento econômlco e 
social de seus povos e da América Latina em geral; quanto aos 
propósitos estritamente pacíficos de seus respectivos programas 
nucleares, e quanto à condenação da proliferação de armas nuclea
res; 

b) a amplitude das áreas e modalidades de cooperação previs
tas C artigo ml, com o que se abrem perspectivas para um rela
cionamento dinâniico e diversificado ao longo de vasto espectro 
de ativldades, desde as de natureza propriamente cientifica e de 
pesquisa pura até às de conteúdo mais concreto, no campo tecno
lógico e industrial; 

c) a afirmação de que a cooperação bilateral se fará em con
formidade com os compromissos Internacionais de cada parte; 

d) a previsão da aplicação das Salvaguardas internacionais da 
Agência Internacional de Energia Atómica (AlEA) sobre os ma, 
terlals ou equipamentos fornecidos por uma parte à outra, sempre 
que cabível; 

<>l a previsão de consultas bilaterais, inclusive com vistos à 
eventual coordenação de posições, sobre questões Internacionais de 
Interesse comum relacionadas com a aplicação da energia nuclear 
para fins pacíficos. · · 

6. Se as características acima referidas deixam claro tratar
se de instrumento de teor abrangente, capaz de abrir campo a 
cooperação rica e diversificada, o fato de maior bnportância a 
ressaltar é, entretauto, o do significado político especial que reveste 
a assinatura de tal instrumento como gesto de aproximação entre 
Brasil e Argentina. 

7. Com a assinatura do Acordo, Brasil e Argentina desfazem 
de maneira taxativa as alegações de que estariam engajados em 
uma corrida armamentlsta na área nuclear, e demonstram que, 
multo ao contrário de trabalharem, nesse campo, em termos de 
rivalidade ou adversidade, podem ai também estabelecer laços de 
~olidariedade e apoio mUtuo. ·É d1gno da registro, a .e;ste lU timo 
respeito, como antes ass!nalado, o !ato de prever o Acordo a rea1l
zação de :consultas sobre ASSUntas .de Interesse comum, com ViStas, 
quando cabível, à concertação de posições comuns. ASsbn estará 
reforçada a capacidade de atua9ão dos dois palses em defesa de 
suas posições quanto ao direito de acesso irrestrlto ao clelo com
pleto da tecnologia nuclear para fins pacificas. 

8. A aproxbnação entre o Brasil e a Argentina no campo 
nuclear foi tornada ainda mais signiflcat!va, entretanto, pela subs
tância concreta que os dois Governos desde logo Imprimiram a seu 
relacionamento nessa área, mediante a assinatura, paralelamente 
à do Acordo-Quadro, de três outros Instrumentos: um Convênio 
Básico de Cooperação entre a CNEA argentina e a Comissão Na
clona! de Energia Nuclear (Ane:!<o 2), um outro Convênio Básico de 
Cooperação entre a ONEA ~ a_NUCL'EBRAS (Anell:o 3) e um Proto
colo de Cooperação Industrial CNEA-NUCLEBRAS (Anexo 4). 

9. Esses três !nstrumen tos - também firmados ao final da 
visita de Vossa Excelência a Buenos Aires, e então postos em vigor 
por troca de notas cllplomáticas entre as duas Chancelarias - fo
ram negociados com base nas atribuições próprias do Poder Exe
cutivo. 

lO. Os dois Convênios lançam, em termos mais especificas, as 
bases para um Intercâmbio frutífero entre as Instituições nuclea
res brasileiras e argentinas em áreas de pesquisa básica e aplicada, 
formação de recursos humanos, licenciamento e segurança de ins
talações, proteção física de material nuclear (áreas afetasz no 
Brasil, à CNEN) e quanto a questões como pesquisa aplicada para 
geração de energia nucleoelétrica, pesquisa e lavra de urânio, 
serviços de enriqueclmento, tabricação de elementos combustíveis, 
construção de centrais nucleares~ fornecimento de serviços 
e equipamentos para reatares etc., assuntos a!etos, no Brasil, 
à NUCLEBRAS. 

11. Tem importância particular o Protocolo de Cooperação 
Industrial CNEA-NUCDEBRAS, pelo que representa como expres
são da vontade politica dos dois Governos de,_ l'l:~ _ ,Próprio mo
mento do lançamento das bases para a cooperação no setor nuclear, 
já darem substância efetiva, em termos industríais e comerciais, à 
moldura jurídica estabelecida. l1r sem dúvida muito positivo o fato 

de terem o.s dois Governos acordado tão rapidamente instrumento 
capaz de permitir um intercâmbio concreto de materiais e equipa
mentos de grande importância e conteúdo técrúco industrial. O 
fato exptlme de forma eloqüente que os dois países não possuem 
inibições ou desconfianças em seu relacionamento no campo 
nuclear, estando dispostos a um intercâmbio à altura dos respec
tivos níveis de desenvolvimento tecnológico e industrial. 

12. Creio válido obse:rvar, de outra parte, que a eooperação 
definida nos quatro instrumentos acima referidos será leVáda a 
cabo; 

a.) sem qualquer prejuízo ou interferência com a boa exe
cução dos programas nucleares de cada país, inclusive quanto os 
objetivos de plena auto-suficiência que ambos perseguem; 

b) no mais completo respeito às obrigações internacionais, 
legais ou contratuais, de cada parte; 

c) com a apl!cação, sempre que cabivel, das pertinentes salva
guardas da AlEA; 

d) em decorrência de b e c acima, sem qualquer possibilidade 
de transferência reciproca de informações sobre tecnologias ditas 
"sensíveis, recebidas de terceiros países. 

13. Os Instrumentos acima referidos atendem plenamente, 
portanto~ aos compromissos internacionais do Brasil, e estão de 
acordo com. os interesses mais altos de nossa política externa e de 
nosso programa de utilização pacifica da energia nuclear. 

14"' Nessas coiidições1 Senhor Presidente~ submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem 
ao COngresso Nacional, pelo qual Vossa Excelência encaminha à 
aprovação do Legislativo o Acordo de Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina para o desenvolvbnento e a Aplicação dos Usos Pacificas 
da Energia Nuclear. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente1 os protestos do meu mais profundo respeito. -
Ramiro Saraiva. Guerreiro. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DA RJEP"ó"BLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA 
ARGENTINA PARA O DESENVOLVIMENTO E A APLICAÇAO 

DOS USOS PACíFICOS DA ENERGIA NUCLEAR 

o Governo da República Federativa do Bras!! e o Governo da 
República Argentina, 

Inspirados pela tradicional amiza® entre os seus povos e pelo 
desejo pel'Dlanente de ampliar a coop'eração que_ anima seus Go
vernos; 

Conscientes do direito de todos os paises ao desenvolvimento 
e à utilização da energia nuclear para fins pacíficos e, igualm_ente, 
a_o domínio da tecnologia necessária para e.sse fim; 

Tendo Presente que o desenvolvimento da energia nuclear para 
fins pacificas constitui um elemento fundamental para promover o 
desenvolvimento econômico e social de seus povos; 

Tendo Presente os esforços que ambas as nações estão reali
zando a fim de incorporar a energia nuclear ao serviço de suas 
necessidades de desenvolvimento económico e social; 

Persuadidos de que a cooperação na utilização da energia 
nuclear para fins pacíficos poderá contribuir para o desenvolvi
mento da América Latina: 

Convencidos da necesSidade de bnpedlr a proliferação de ar
mas nucleares através de meclldas não discriminatórias que Impo
nham restrições com vistas a obter o desarmamento nuclear geral 
e completo sob estrito controle internacional. 

Levando em Conta os objetivos do Tratado para Proscrição 
das Armas Nucleares na América Latina, Tratado de Tlatelolco; 

Levando igualmente _em cont.a o !Acordo de Cooperação Cientí
fica e Tecnológica assinado nesta mesma data; 

Decidiram celebrar o presente Acordo de Cooperação para o 
Desenvolvimento e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear: 

Artigo I 

As Partes cooperarão para o desenvolvimento e a aplicação dos 
usos pacíficos da energia nuclear, de acordo com as necessidades 
e prioridades de seus respectivos programas nucleares nacionais e 
levando em conta os compromissos interna'Cionais assumidos pelas 
Partes. 

·Artigo II 

As ·Partzs poderão d~5ignar os órgãos competentes respectivos 
para executar a cooperação prevista no presente Acordo. 
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Artigo III 

1. A cooperação prevista será desenvolvida nos seguintes 
campos: 

a) pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de reatares de pes
quisa e de potência~ incluindo centrais nucleares; 

b) ciclo do combust!vel nuclear, Incluindo a prospecção e ex
ploração de minerais nucleares e a fabricação de elementos com
bustíveis; 

c) produção Industrial de materiais e equipamentos e pres-
tação de serviços; 

d) produção de radioisótopos e suas apllc"ções; 
_e) proteção radiológica e segurança nuclear;_ 
f) proteção física do material nuclear; 
g) pesquisa básica e aplicada relativa aos usos pacíficos da 

energia nuclear; 1 
--

h) outros aspe'Ctos científicos e tecnológicos referentes ao uso 
pacifico da energia nuclear que as Partes considerem de interesse 
mútuo. 

2. A cooperação nos campos assinalados _em 1. será realizada 
através de: 

a) assistência recíproca para a forma_ção e capacitação de 
pessoal científico e técnico; 

b) intercâmbio de técnicos; 
c) intercâmbio de professores para cursos e seminârios; 

d) bolsas de estudo; 
e) consultas recíprocas sobre problemas científicos e_ ~ecnoló

gicos; 
f) formação de grupos mistos de trabalho ~para a realização de 

estudos e projetes concretos. de pesquisa cientifica e desenvolvi
mento tecnológico; 

g) fornecimento reciproco de equipamentos, materiais e ser
viços relativos aos campos assinalados anterio~m~nte; 

h) intercâmbio de informações relativas ~os campos assinala-
dos anteriormente; · 

i) outras formas de trabalho que sejam acordadas segundo o 
Artigo IV. 

Artigo IV 

A fim de dar cumprimento à colaboração prevista no presente 
Acordo, os órgãos competentes designados por cad;a ~a das Par
tes celebrarão Convênios de Aplicação nos quais serão estabelecidas 
as condições e modalidades especificas da cooperação~ incluindo a 
realização de reuniões técnicas mistas para estudo e avaliação de 
programas. Outrossim~ os órgãos competentes de cada uma. das 
Partes poderão criar entidades conjuntas que tenham por objetivo 
a condução técnica e econômica dos programas e projetas acor
dos, promovendo1 quando converüente1 a participação de pessoas 
jurídicas de direito privado nessas ent1dades. 

Artigo V 

As Partes poderão utilizar livremente toda a informação ln.ter
cambiada em virtude do presente Acordo, exceto naqueles casos 
em que a Parte que forneceu a _informação haja estabelecido con
dições ou reservas a: respeito- do seu uso ou difusão. se a infor
mação lntercambiada estiver protegida por partes registradas em 
qualquer das Partes, os termos e condições para o seu uso e difusão 
serão suje! tos à legislação ordinária. 

Artigo VI 

As Partes facUltarão o fornecimento recíproco, mediante trans
ferência, empréstimo~ arrendamento e venda, de materiais nuclea
res, equipamentos e serviços necessários para a realização dos pro
gramas conjuntos e de seus programas nacionais de desenvolvi
mento no campo da utilização da energia atómica para fins pací
ficos, ficando essas operações, em todos os casos, sujeitas às dis
posições legais vigentes na República Federativa do Brasil e na 
República Argentina. 

Artigo VII 
1. Qualquer material ou equipamento fornecido por uma das 

Partes à outra, ou qualquer material derivado do uso daquele ma
terial ou utilizado em um equipamento fornecido em virtude deste 
Acordo só poderã ser utilizado para fins pacificas. As Partes man
terão consultas sobre a aplicação de procedimentos de salvaguar
das para materiais ou equipamentos fornecidos no âmbito do pre
sente Acordo. 

2. A fim de aplicar os procedimentos de salvaguardas referi
dos no parágrafo 1, as Partes celebrarão com a ·Aeência Interna-

cional de Energia Ãtômica, quando for o caso, ·as acordos de sal
vaguardas correspondentes. 

-Artigo VIII 

As Partes se comprometem a cooperar mutuamente para o 
desenvolvimento de projetas conjuntos que se realizem no âmbito 
da aplicação do presente Acordo, facilitando em todo o passive! a 
colaboração que em tais projetes possa eaber a outras institulções 
ou órgãos públicos ou privados dos respectivos paises. 

Artigo IX 

As Partes manterão consultas a respeito de situações de Inte
resse CPlllU:m que ~ejam suscitadas no âmbito internacional com 
relação à aplicaç.ão da energia nuclear para fins pacificas, com 
obietivo de coordenar suas posições quando tal for aconselhável. 

Artigo X 

As Partes atuarão de modo que as diferenças de opinião que 
poe~am surg5.r a respeito da interpretação e aplicação do presente 
Acordo sejam resolv_idas por via diploinática. 

Artigo XI 

1. O presente Acordo entrará em vigor na data em que for 
efetuada a troca dos instrumentos de ratifi-cação, que será reali
zada em Brasília, e terá uma vigência inicial de dez anos e prorro
gar-se-á automaticamente por períodos sucessivos de dois anor 
salvo se seis riieses antes do vencí:inento de qualquer- desses perío
dos uma Parte notificar à outra sua intenção de não- renová-lo. 

2. O término do presente Acordo não afetará a continuação 
da execução dos Convênios de Aplicação que tenham sido concluí
dos de acordo com o disposto no Artigo IV. 

- . 3 · O presente Acordo será apllcã.do provisoriamente a partir 
da data de sua assinatura~ dentro do limite de competência das 
autoridades responsáveis por sua aplicação. 

Feito em Buenos Aires, aos dezessete dias do mês de maio de 
1980, em dois exemplares originais, nos idiomas português e espa
nhol, sendo ambos igualmente autênti-cos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil· Ramiro Sa-
raiva Guerreiro. · 

Pelo Governo da República Argentina: Carlos w. Pastor. 

(Às Comissões "de Relações Exteriores, de Minas e Energia e de 
Segurança Nacional.) 

PARECERES 
PARECERES N•s 1.277, 1.278 E i.279, DE 1980 

Da ~comissão de Economia. Sobre a. Mensagem n. o -264, 
1980 (n.• 497, de !1980, na origem) do Senhor Presidente da 
Repúblic~ submetendo à aprOvação do Senado Federal 
proposta para r:_ue seja autorizada .a. ,Prefeitura. Manicipal 
de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr~ 29. 983.645,00 (vin
te e nove milhões, novecentos e oitenta e tr~s mil e seiscen~ 
tos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: •Senador Orestes Quércia 

Nos termos do art. 42, item VI, da COnstituição, o Senhor Pre
sidente da República encaminha ao exame do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SPJ que objetiva 
contratar, junto ao' Banco do Estado de São Páulo S.A. este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
a seguinte operação de crédito: 

"Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 29.9&'.6-'15,00 (correspondente a 54.850.8116 
UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980); 
B- Prazos: 
1 - de c~rência: 18- meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 - juros de 7% a.a. do BINH + 1% a.a. do Agente Finan
ceiro; 
2 - correção monetária pela variação trimestral da ORTN 
(UPC); 

3 - taxa de administração do BINE:: 1% sobre o· valor do 
·empréstimo; 
4 - despesa de fiscalização de obras: 4% sobre o valor do 
empréstimo; 
D - Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto so
bre a Circulação de Mercadorias (10M) : 
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E - Destinação dos rccun:os: execução de obras de infra
estrutura nos conjuntos habitacionais CEGAP, Programas 
FINC/FlE.GE-FLSIP, naquele Município." 

o Conselho Monzotário Nacional pronunciou-se favorav-elmente 
ao pedido por entendê-lo técnica e fi::Janceira:::nente v:lável, não 
deYendo os s-.::. us encRrgos gerar roaior.es pressões na execução orça
m-:mtúria dos próximos exercícios. 

N·o Mérito. o emnreendimento se enquadra. em casos análogos 
t,ue têm merecido ·-â aprovação da Casa: até mesmo porque o 
invest.im·ento tem ca.táte.r reprodutivo que faz retornar aos cofres 
públicos grande parte do Capital investido. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do se
guinte 

PROJE'IlO DE RESOLUÇAO N.0 178, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura l\lunicipal de Rio das Pedras 

(SP) a elevar ~m CrS 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, 
novecentos e oitenta e tr.:·s mil e seiscentos e quarenta e 
cinco cruzejros) o montante de sua dívida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP), 
nos termos do art. 2.0 da Rer.oluc5.o n.0 93, de 11 de outubro de 
1976. do Senado Federal. autorizada a elevar em Cr$ 29.983.645,00 
(vinte -e nove milhões, novecentos ·e oitenta e._trê.s. mil e s.e1scentos 
e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua divid~ consoll?-ada 
.interna, a fim de qu.e possa conttatar um empréstimo de 1gual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., es~e n~ quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha~üaçao, de~
tinaclo à ·execur;5o de obras de infra-estrutura nos conJuntos habi
tacionais OECAP, Programas FIN/FIEGE-FISIP, naquele muni
cinj•o. obedecidas as condições admitidas .PS:lo_ .Banco Central do 
Brasil no respe·ctivo processo. 

·Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Fresid.::.r..te -· 0l'e3tus Qué1·cia, Rz.lator - Bernardino Viana -
Tan.credo Neves - Vicente Vuolo - Lenoir Vargas. 

PARECERES N."' 1.278 E 1.279, DE 1980 

Sohre o Projeto de rResoll!ção n.o 178, de 1980, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Muni
cirai de Rf,o das Pedras (8P), a elevar em .Cr$ 29.983.645,00 
(vinte e nove milhC~s, no,•ecentos e oitenta e três mil, 
seisc~ntos e qu:trenta e cinco cruzeiros) o montante de su,a 
dhrida const.Jiidada.". ' 

PARECER N.0 1.278, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relatcr: Senador Orestes Quércia 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 

do Sznado Federal. como conclusão de s.eu nar-ecer sobre a Men
sagem n.0 2.64/80, aUtOriza a Prefeitura Municipal de Rio das. 
p,edr~s (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 29.983.645,00 
(vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos 
e quarenta ~ cinco cruzeiros) destinado a financiar projetas nas 
ireas FINC/FiiEGE-FIS1P, naquele Município. 

O r.-ecl.ido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 
da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, impUcando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.o da 
Resolução n.0 62, de 1975, também do Senado Federal. 

Jl.~o Mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou 
o pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merec-endo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, jur!d!cidade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício - Orestes Quércia, Relator - Murilo Ba
daró - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Moacir Dalla -
BC"rna,·dino Viana -- ·Almi:r Pin~n - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER N.0 1.279, OE 1980 
Da Comissão de 1\-[unicfpios 

Relator: Senador Benedito Canelas 
Sob exame, Projeto de Resolução da Com\.ssão de Economia do 

SC'nado Federal. que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pe
dras (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 29.983.645,00 
(Vinte- e nove milhões, novecentos e oitenta e três m.U, seiscentos e 
quarrnt.[l e cinco cruzeiros) destinado .a financiar programas FIN'J/ 
li'IEGE-FISIP, naquele município. 

·A comissão de Constitu_igão e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa. 

No Mérito, o empreendimento é de grande relevância social 
para o município em questão e se enquadra nas diretrizes opera
cionais do Fundo d:e Apoio ao Desenvolvimento SOcial. 

Ante o exposto, somos pelá aprovação do Projeto. 
S~la das ComissÕes, 3 de dezembro de 1980. - Orestes Quércia, 

Presidente em exercício Benedito Canelas, Relator - Jutahy Ma
galhães- Almii' Pinto - Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Ama
ral Furlan - José Samey - Raimundo Parente. 

PARECERES Nos l.280, 1.281 E, 1.282, DE 1980 

I?ARECER N.0 1.280, DE 1980 

Da Çomissão de Economia. Sobre a Mensagem n. 0 266, 
1980 (n.O 499, de 1980, na origem) 'do ISenbor Presidente 
da •República, submetendo ià "provação do .Senado Federal 
proposta .para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de rSão Joaquim (SC) a elevar em !Cr$ 1.530.000,00 ,(um 
milhão~ quinhentos e trinta núl cruzeiros) :o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relat-or: Senador Lenoir Vargas 
Nos termos do art. 42, item VI, da constituição, o Senhor Pr-e

sidente da R-epública encaminha ao exame do Senado Federal, 
pleito da Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC), que objetiva 
contratar, junto à Caixa Econôrnica Federal, mediante a. utiliza
ção de recursos do Fundo de Apo!o ao Desenvolvim·ento Social, a 
seguinte operação de crédito: 

"Características d.a operação: 

A·- Valor: Or$ 1.530.000,00 (oo,t•respondente " 2.610,547 
ORTN de Cr$ 586,13 em junho/80); 

B - Prazos: 

1 -de carência: 1 ano; 

2 - de amortização: 4 anos; 

C- Encargos: 

1 - juros de 6% a.a., cobrados tr!mestralm~nte; 

2 - correção monetária: 60% do ín-dice de variação das 
OR'I'N; 

D -- Garantia: vinculação de quotas do Imposto de Cir
culação de Mercadorias (ICM); 

E - De.sitnação dos recursos: aquisição de um veiculo 
equipado com carrocer.a coletora e compactadora de lixo." 

O Conselho Mon-etário Nacional pronunciou-se favoravelment-e 
ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viáve.:i., não 
deven-à.o os seus encargos gerar maiore.s pressões na execução or
çam·entária dos próximos exercícios. 

"No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente 
operação de crédito se enqua.dra nas n:ormas operacionais do IDAS 
e é de grande inte·re.sse social para o município em questão. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem n-os termos do seguinte 

PROJ1ETO DE RESOLUÇAO N.0 179, DE 1980 
Autodza a ,Prefeitura Municipal de São Joaquim· (SC) 

a elevar em Cr$ 1. 530.000,00 (um milhão, quinhentos e 
trinta núl cruzeiros) o m11:mtante de sua !divida consolidada .• 

O Senado Federal resolve; 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC), nos 
termos do a:rt. 2.0 da Resolução n.O_ 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um 
mi~ão, quinhentos 1e trinta mil cruzeiros). o mont.a.nte de sua. dí
vida cons-olidada interna, a fim doe que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à Caixa Eoonônüca Federa~. median
te a utilização de recur.s·os do Fundo de Apoio ao Desenvolv~mento 
Social, destinado a financiar a .aquisição de um veiculús equipado 
com carroceria coletora e compactadora d~ lixo, para aquel·e muni
cípio, obe.decidas as condições admitidas p.elo :Sanco central do 
Bras!!, no re,spectivo processo. 

Art. 2.0 ESta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sal~ das Comissões, 2 de d-ezembro d·e 1980. - Teotónio Vilela, 
Pre-sidente - Lenoir Vargas, Relator - Vicente Vuolo - Luiz Ca
valcante - Benedito C'anelas - Bernardino Viana. 
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PARECERES N.os 1.281 E 1.282, DE 1980 
Sobre o Projeto de Resolução n.O 179, ide 1980, da Co

mlssão de tEoonomia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Joaquim (SC), a elevar em Cr$ 1.530.000,00 ,(um 
milhão, quinhentos e trinta mil cruzeir-os) iO montante de 
sua dívida consolidada". . 

PARECER N.• 1.281, DE 1980 
Da Comissão de .!Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como ·conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 266/SO, autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) 
a contratar empréstimo no valor de Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, 
quinhentos e trinta mil cruzeiros), destinado a financiar a aqui
s:ção de um veiculo equipado com carroceria coletora e compacta
dora de lixo, para a;quele município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Reso:ução n.o 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
c::nseguinte, a não observância dos limites fL""tados no art, 2.0 da 
Resclução n.O 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a _GQmissão de Eeonomi& e:Xariiii:J.ou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. --

Em face ao exposto, verific~-.se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e r-egimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, jurldicidade e técnica 
l·sgislativa. 

Sala das COmissões, 3 de dezembro de lllSO--~ Aloysio Chave_s, 
Pr,~ldente em exercício - Lenoir Vargas, Relator - Alm.ir Pinto 
- Helvídio Nunes - Moacyr Dalla - Lá:zaro Barboza. - Tancre
ao Neves -Leite Chaves - Hugo Ramos - Mutilo Badaró - Ber
nardino V~ana - Ade.rbal Jurema. 

PARECER N. 0 1. 282, D·E 1980 
Da Comissão de Municípios 

Re.Iator: Senador Aderbal Jurema 

Sob exame, PrOjeto de Resolução da ComissãO de Economia do 
Senado Federal, que autoriza a Prefeitura. Municipal de São Joa
quim <SCJ a contratar empréstimo no valor de Cr$ 1 .. 530 .000,00 
(Um milhão. quinhentos e trint_a mil cruzeiros), destinado a finan
ciar a aquisição de um veículo equipado com carroceria coletora 
e c'Jmpactadora de lixo, para aquele município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legiSlativa. 

No mérito, o empreendimento .se enquadra nas normas ope
racionals do FAS e tem grande impacto social para o municipio 
em questão. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. 

Sala das comissões, 3 de dezembro de 1980 .. - Almir Pinto, 
Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Raimundo 
Parente - Murilo Badaró - Lenoir Vargas - Jutahy Ma~ 
- Amaral Furlan - Benedito Canelas - Moacyr Dalla - José 
Samey. 

PARECERES N•s 1.283, 1.284 E 1.28S, DE 1980 

PARECER':N-.0 1.283, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagelri IL0 273, 
de 1980 (n.0 506, de 1989, na origem) do Sen~or Presidente 
da República, submetendo à aprovação dÓ Senado Fedei'àl 
proposta. para que seja autorizada a P_refeitura Mun_icinal 
de Araripina (PE} a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois :riu
lhões e seiscentos mil cru~eiros) o montante de sua dívidà. 
consolidada. 

Relator: Senador Marcos Freire 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pre.
sidente da Repúbllca encaminha ao exame do Senado Federal plei
to d·a Prefeitu~a Murdclpal de Ara.r:lpiD'a (PE), que objetlva oon
tratar, junto à Caixa Econômica Federal mediante a utilização .d~ 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, a segtü.ilte 
operação de crédito: 

••características da operação: 

A- Valor: Cr$ 2.eoo.ooo,oo; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 8 anos 

C - Encargos: 
1 - juro·s: 6% a.a., -cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 20% do índice da variação tri
mestral das ORTN sobre Cr$ 45ü.OOO,OO e 40% do mesmo 
índice sobre Cr$ 2.150.000,00; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios - FPM. 

E - Destinação dos recursos: 
1 - construção de 3 (três) escolas rurais; 
2 - construção de 10.000m2 de calçamento com meio-fio." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não· 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exerci'Cios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas opera
cionais do FAS e tem -grande repercussão sócio-econômica para a 
Região. 

Ademais, a- operação de que se trata tem caráter reprodutivo, 
eom retorno aos cofres públicos de grande parte do capital in
vestido. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos seguintes 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.0 180, DE, !980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) ~ nos ter

mos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2. 600.000,00 (dois mi
lhões, e seiscentos :mil cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, 
destinado à construção de 3 (três) escolas rurais e 10.000m2 de 
calçamento com meio-fio, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Presidente -Marcos Freire, Relator --Bernardino Viana - Tan
credo Neves - Vicente Vuolo - LenQir Vargas - Orestes: Quércia. 

PARECERES N.os 1.284 E 1.285, DE 1980 
Sobre o Projeto de ·Resolução n.o 180, de 1980, da Co

missão de !Economia, que autoriza. a Prefeitura Municipal 
de Aradpina (PE) a. elel'ar em Cr$ Z.600.000,00 (dois mi
lhões e seiscentos mil cruze.ros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

PARECER N.o 1.284, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Sena.dor Aderbal Jnrema 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem 
n.0 273/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Ararlpina (PE) a 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e 
seiscentos mil cruzeiros) destína·do a financiar a construção de. 3 
(três) escolas rurais e·1o.ooo m"2 de calçamento com mero ... fia na
quele município. 

o pedido foi formul'ado nos termos do preceituarlo no art. 2.0 

da Resolução n.O 93, de 1976, do Sen:ado Federal, implleando, por 
-conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n.Q 62, de 1975, também do senado Federal. 

No. mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. 

Em face ao exposto, verifica--se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por isso. o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, jur!dicidade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exereieio- Aderbal Jurema, Relator- Bernardino 
Via.na - Moacyr Dalla - Lenoir Vargas- Murllo Badaró - Almbl 
Pinto - Raimundll Parente - Leite Chaves - Hugo Ramos. 
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PARECER N.0 1.285, DE 1980 
Da Comissã-o de :Muilicípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 
Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de E_conomia do 

Senado Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina 
(PEl a contratar empréstimo no valor de Cr$ 2. 600.000,00 (dois 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) destinado a financiar a cons
trução de 3 (três) escolas rurais e 10.000 m2 de calçamento com 
meio-fio, naquele município. 

A Comissão de ConStituição e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
jurldlcidade e técnica legislativa. 

No mérito, o empreendimento é de grande relevân-cia social 
para o município em questão e se enquadra nas diretrlzes _opera
cionais do Fundo de Apoio ao D~senvolvimento Social. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Orestes_Quércia, 
Presidente em exercício- Benedito Canelas, Relator- Jutahy Ma
galhães - Almir Pinto - Lenoir Vargas - Murilo Badar-:J - Ama
ral Furlan - José Sarney - Raimundo Parente. 

PARECERES Nos 1.286, 1.287 E 1.288, DE 1980 

PARECER N.O 1.286, DE 1980 

Da Comissão de Economia . .Sobre a Mensagem n.0 274, 
de 1980 (n.O 507, de 1980, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para q,ue seja a~_ztodzada a Prefeitura Municipal 
de Arês <RN) a e!cvar em Cz-$ 1.448. HtO,oa (um milhão, 
quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador .Bernardino Viana 

Nos termo~ do art. 42 1 item VI, da Constituição, o Senhor Presi
dente da República encaminha ao exame do Senado Fe·de,ral pleito 
da Brefeitura Mun!dpal d.e Mês (RNl, que objetlva eontraúar, jun
to à Caixa Econômica Federal, mediante a u.tillzação de recursoo 
do Fundo de A]Xl·!o ao Desenvolvimento SOcial (FAS), a seguinte 
operação de crédito: 

"Caracteristicas da operação 

A - Valor: Cr$ 1. 448.100,00 
(correspondente a 2.649,09 UPC de Cr$ 546,64, em abtil/80); 

B- Prazos: 
1 - de carênci-a: 24 meses; 
2 - de amortização: 96 ·meses; 
c - Enearg'Os: 

I - juros de 6% a.a., cobrado trimestralmente; 

2 - corveção monetária: 40% do índice de vatiaçã.o d'as 
ORTN (UPC); 
D - GaTantia: vincUlação de quotas do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias ---.: ICM; 

E - Destinação dos xecu.rsos: oonstrução de uma unidade 
escolar de 1.0 grau, dotada de s salas e demais dependên
cias." 

O Conselho Monetário Nacional pronunc:ou-se favoravelmente 
ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não de
vend'o os seus encargos. gerar maiores pressões na eX!ecução orça
mentária dos próxi·mos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos aná
logos que têm. merecido a aprovação da casa, até mesmo porque 
a margem de poupança real do município é ba.s-úante superior ao 
maior dispêndio :relativo à divida contraida somado ao do finan
ciamento pretendido. 

Ante o exposto, acolhemoo a Mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 181, nE 1980 
Autoriza. a Pr€ifeitu:ra Municipal_ de Arês (RN) a ele

\7ar em Cr$ 1. 448 .1UO,OO (um milhão, quatrocentos e qua
renta e cito mil e cem cruzeiros) o montante de sua. dí
vida consolidada. 

O Sena.do Federal re.!:olve: 
ATt. 1.0 É a Prefeitura Munlctpal de A!'és (RNJ, nos termos 

do art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976 do Se
nado Fé<d-eral, autorizada a eleva]," em Cr$ 1.448.100.00 (um' milhão, 
quatrocentos e quarenta e oito mil e cem CII'Ureiros) o monta.rute 
de sua divida consolidada interna., a fi-m de que póS.sà. contratar 

um em·.r::·ré:stimo de igual valor, junto a OB.ixa -Eco:Õômi-c-a Federal, 
mediante utilizacão de ,recursos do Fundo de Alpofo ao- Desenvol
vimento Social, destinado ,ao fl.nanc~mento da construção de um.a 
unidade eE<colar de 1.0 grau, dotada de 8 (oito) salas e de,mals 
dependências, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central o Brasil, no IJ."'espectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra, em vigor na data de sua pu
blicação. 

sala das Oomissões, 27 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
P.residente - Bernardino Viana, Relator- Lenoir Vargas - Ores
tes Quércla - Tancredo Neves - Vicente Vuolo. 

PARECER N.O 1.287, DE 1980 
Da. Comissão de Constituição e Justiça. 

Sobre o Projeto de Resolução n.0 181, de 1380, da Co
missão de Economia, que uauto-riza a Prefeitura Municipal 
i! e Arês (RN) a elevar em Cr$ 1. 448.100,00 (um núlhã.o, 
quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
O presente projeto de resolução da Comissão <le Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu pareeer sobre a Mensagem 
n.o 274/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a con
tratar empréstimo no valo.r de Or$ 1.448.100,00 (um milhão, qua
trocentos e quarenta e oito mil e -cem cruzeiros) destinado a fi
nandar a con'3trução de uma unidade escolar de 1.0 grau, naquele 
mun!cip!o. 

O pedMo foi formulado no3 termos dci preceituado no art. 2.0 

d'a Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, implic-ando~ por 
con~eguinte, a não ol:servãncia dos limites fixados no art. 2.0 da 
Reo3olução n.o 62, de 1~75, também do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o 
pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
projeto de r·zsolução. 

Em face ao exposto, verifica-s:e que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legaJs e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecend9, p-Or isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos as-_::.,eclos de constitucionalidl8.de1 jurldicidade e técnica 
legislativa. 

!?.J.la das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presldente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Bernardino 
Viana - 1\l.oacyr Dalla - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Al
~!r Pinto - Raimundo Parente - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

.PARECER N.O 1.288, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 
Relator: Senador José .Sarney 

Eob exame, projeto de resolução <la Oomlssã.o de Economia do 
:::enado Federal, que autotitJa a Prefeitura Municipal di> A.rés (RN) 
a contratar empréstimo no val<>r de Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, 
qQ.atrocentos -e quarenta e oito mil e ee.m cruzeiros) destinado a 
financiar a construção de uma unidade escolar de 1.o grau, naquela 
c!dade. ~ 

A Comissão de ..Constituição e Justiça pronunciou-se favoravel
mente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade 
j udlcldade e técnica leg;!slativa. ' 

No mérito, o empreendimento é de grande relevância. social 
para o muniéípio em questão e se enquadra nas d1.retrizes opera
cionais do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social. 

Ante o expostO, _somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Ooimlssões, 3 de dezembro de 198(). - Orestes Quércia, 

Presidente em exercício - José Sarney, Relator - Raimundo Pa
rente - .1\!urilo Badaró - Leno.ir Vargas- Amaral Furlan - Be
nedito Canelas - Jutahy Magalhães - Almir Pinto. 

PARECERES Nos 1.289, 1.290 E 1.291, DE 1980 

PARECER No 1.289, DE 1980 

Da ,Comissão de :Economia.. Sobre a Mensagem n.0 

278, 1980 (n.0 511, de 1980 na origem) do Senhor Presi
dente da República submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em ..... . 
Cr$ 23 .6'00 .000,00 (vinte e três· milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida .consolidada.. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Nos termos do a'rt. 42, item VI, da constituigão, o Senhor Presi
dente da República encaminha ao e:<ame d9 Senado Federal ple!to 
da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), que objet!va 
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contratar, junto à caixa EconômiCa Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, a se
guinte operação de crédito: 

"Características da operatão: 
A- Valor: Cr$ 23.600.000,00. 

B- Prazos: 
1 - de carência: 
2 - de amortização: 5 (cinco anos); 
C- Encargos: 
1- juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - oorreção monetária corresp<>ndente a 60% da varia
ção trimestral das ORTN; 
D - Garantia: vinculação de quotas do Imposta sobre 
Circulação de Mercadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: aquisição de equipamentos 
para ooleta e destinaçãQ final do lixo na zona ur.bana e 
bairros periféricos, naquela cidade." 

O Oon3elho Monetário Nacional pronunciou-se favorave~men
te ao pedido por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução or
çamentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a. acolhida da Casa. 

Ante o expDSto, acolhemos a Mensagem no.s termos do se.
guinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 182, DE 1980 

AutoriZa ra. Prefeitura Municipal de Campina Gran
de (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada.. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!i a. Prefeitura Municipa: de Campina Grande (PB), 

nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 23.600.000,00 
(vinte e três milh_ões e seiscento.s mil cruzeii'9S} _o montante de 
sua divida consolidada Interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa. Económica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenl[olvl
mento SOcial, destinado à aquisição de equipamentos para coleta 
e destinação final do :iixo, naquela cidade, obedecidas as cOndi
ções admitidas pelo Ba:noo Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 2'1 de novembro de 1980. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Orestes Quércia - · 
Tancredo Neves- Vicente Vuolo- Lenoir Yarg-as. 

PARECERES N.•• 1.290, E 1.291, DE 1980 
Sobre o Projeto de Resolução n.• l82, de 1980, da Co

missão de Economia, que 4'autoriza. a. Prefeitura. Munici-
pal de Campina Grande (PB) a. elevar em ........... . 
Cr$ 23.600.000,00 (vinte ., três milhões re seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada?'. 

PAR.ECER N.0 1.290, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiçai 
Relator: Senador Cunha ILima 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 

do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n.• 278/80, autoriza a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande (PB) a contratar empréstimo no valor de ............ . 
Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros), 
destinado a. financiar a aquisição de equipamento de coleta. de 
lixo, naquela cjdade. · 

O ped!ao foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.• 
da Resolução n.• 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2.• da 
Resolução n.O 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia eXaminou e considerou 
o pleito viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presen-
te Projeto de Resolução. . 

Em face ao exposto, verif!ca-.se que a. proposição foi celebra
da consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à es
pécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, 
no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridic!dade e 
têcnlca legislativa. 

Sala das Comi.ssões, 2 de dezembro de 1980. - Aioysio ChaiVes, 
Presidente em exercício - dunha. Lima, Relator - Murilo Ba.daró 
- Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Moacyr Dalla - Ber
nardino Viana - Almir Pinto - Leite Chaves - Hugo BaJn9s. 

PARECER Iii• 1.291, DE !980 
Dai !Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Sob exame, Projeto de Resolução da. Comissão de Economia 
do Senado Federal, que autoriza a Prefeitura. Municipal de Cam-
pina Grande (PB) a contratar empréllt!mo no valor de ....... . 
Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) 
destinado a financiar a aquisição de equipamentos para a coleta 
e destinação do lixo, naquela cidade. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quanto aos aspectos de constitucionali
dade, jurldicldade e têcnica legislativa. 

No mérito, o empreendimento é de grande valia para. o muni
cípio em questão e, por conseguinte, merecedor do nosso acolhi
mento. 

Assim, .somos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Orestes Quér

cia, P.residente, em e:3:ercício - Benedito Canelas, Relator - Ju
tahy .Magalhães - Almir .Pinto - ;Len.oir Vargas - \Murilo Ba
darô - Amaral Furlan - José Sarney - Raimundo Parente. 

PARECERES N•s 1.292, 1.293 E 1.294, pE 1980 

PA:REOER N.O 1.292, DE 1980 
iDa ComisSão 1de Economia. !Sobre a. Mensagem n.0 279, 

de 1980 (n.• 512, de 1980, na origem) dD .Senhor Presi
dente da ·República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal propll\Sta para. que seja autorizada a. Prefeitura 
Munieipal de Campos Belos ( GO) a elevar em ....... . 
Cr$ 895.100,00 (oitoeentos e nQVenta. e cinco mil e cem 
cruzeiros) o ;montante de sua dívida. consolidada. 

Relator: Senador Lenoir Varga.s 

Nos termos do artigo 42, Item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da Re.públiea encaminha: ao exame do Senado Federal, 
pleito da Prefeitura Municipal de Campos Belos (CIO) que ~jetiya 
contratar junto à caixa Económica FederJ.!, mediante a utillzaçao 
de recursOs do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, a se
guinte operação de crédito: 

"CaracteríStiCas da operação: 

A - Valor: Cr$ 895:100,00; 

B- Prazos: 
•1 - d-e carência: 11 ano; 
2 - de amortização: 9 anos; 
o - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária 40% do in<lice de variação dOB 
OR'I'N; 
D - GM"ant!as: vinculação de quotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (fQM) ; e 
iE - Destinação dos recursos: construção de 2 (duas) la
vanderias pwblicas e aquisição de equipamentos para. co
leta <le lixo." 

o Conselho Monetário Na-cional pronunciou ... se favoravelmente 
ao pedido, por entendê-lo técnica e finamc~iramente 'tiáv~l não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na. execuçao or
ç_amentária d·os próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas opera
cionais do Fl48. 

Ante o e~sto, ac.olhemos a mensagem :no.3 termos do seguinte 

PIR.OJm:J:O DE lRESOLUÇAO N.O 183, DE ;1980 

Autoriza a !Prefeitura ,Municipal de Ça.mpos Belos (00) 
a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa. e einco 
mil e cem cruzeiros) o nwntante de sua dívida. consolidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 _.J!i a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO), nos 

termos d'o artigo 2.0 da Resolução n.0 83, de 11 de outubro de 1976, 
elo Senado Federa:!, autorizada a elevar em Cr$ 8!)5.100,00 (oito
centos e nov·enta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua. 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à Clixa Econômiea Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento SOcial (FAS), desti!lla.dc. ao financiamento da. construção de 
2 (duas) lavanderias públicas e aquisição c~<: equiparnentos para a 
eoleta de lli<o naquela: cidade, obedecidas as ·cotldíções admitidas 
.Pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 
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Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor--n-a -data -de sua pu
blicação. 

s.a.Ia das Comissões, 27 de novembro de 1000. - Teotônio Vi
lela, Pr-esidente - Lenoir Vargas, Relator - Tancredo Neves -
Bernardino Viana - Orestes Quércia - Vicente Vuolo. 

J.'IAREOERES N.0 s 1.2U3, E" 1.294, DE 1980 
Sobre o Projeto de ·Resolução n.& 183, de 1980, da Co

missão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
ole Campos Belos (GO) a. eleVa!" em Cr$ 895.100,00 (oiro
centos e tnoventa. e cinco mil ;e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida. conso-lidada.". 

PARECERES Nos 1.293, E 1.294, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
·Relator: Senador Raim~ndo Parente 
o presente Prctjeto de Rescluçã.o. ds. Comissão de Economia 

do Senado Feãeral, como conclusão de seu parecer sobre a "Men
sagem n.• 279/80, autoriza a Prefeitura Municipal de ()'a,mpos 
Belps (GiO) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 895.100,00 
(.ottocento.s e noYenta e cinco mil e_ cem -cruzeiros). d•estina-do a 
financiar a construção de 2 (duas) lavanderias públicas, naquela 
cldade. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2P 
da Resolução n.• 93, de 1976, do Senaão Federal implicando, por 
conseguinte, a não __ Observância dos limites fixados no artigo 2.0 

da Resolução- n.o 62, de 1975, também do Serrado Federal. 
No mérito, a Comissão de EcQnomia examinou_ e considerou 

o pleito viável técnica. e financeiramente, concluindo pelo presente 
P~ojeto de Resolqção. 

Em fac~ ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante àS prescrições legais e re.gimenta.is aplicáveis à espécie, 
merecendo,- por isso . .- o nosso encaminha·mento fa"'Y 1rJ':fável no que 
tange aos aspectcs de constitucionalidade, jur!dic!dade e técnica 
leg!slatl·va. 

Sala das Comissões 2 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício -_Raimundo Parente, Relator -:_Murilo 
Ba.daró >- Aderhal Jurema. - Moacyr Dalla - Bernardino Viana 
- Almir Pinto - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER N.0 1.294, DE 1989 
Da. ComissZ-o de Munidpios 

ReJator: SenadÓ'r Benedito Canelas 
Sob exame, Projeto de R•esolução da: Comissão de Economia do 

Benad'o Federal, qur uautoriza a Prefeitura Municipal de campos 
Belos (00) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 895.100,09 (oi
tocentos e noventa e cinco mil e cem c~iros), destinado a fi
nanciar a construção de 2 (duas) lavanderias públicas, nBJquela 
cidade. 

A Comissão de Constituição e J®tiça pronunciou-se favora
velmente à proposição, quente aos aspectos de constitucionalidade, 
jurldlcidade e técnica leglslat!va.. 

No mérito, o empreendimento_ é de grande relevância social 
pa·ra. o município e se enquadra nas normas operacionais d'o- F.A$3·. 

Ante o ~posto, somos pe~a apr·ovação do Projeto. 
ISala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Orestes Quércia, 

Presidente, em exercício - Benedito Ca:pela.s, Relator - Jutaby 
Magalhães- AJnür Pinto- Lenoir Vargas- 'Murilo Badaró
Amaral Furlan - José Sarney - Raimundo Parente. 

PARECERES N•s 1.295, 1.296 E 1.297, DE 1980 

PARECER No 1.295, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n' 281, de 1980 
(n' 514/80, aa origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal ·de Dueré 
- GO, a elevar, em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e 
setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral, na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Dueré- GO, autorizada a ele
var, em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar empréstimo juhtõ à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 

colocação de 9.400 metros lineares de meios-fios e sarjetas em diversas vias 
públicas do Município. operação Que teria as seguintes condições gerais: 

HCaracterísticas d?t Operação: 
A- Valor: Cr$ 767.700,00 
B- Prazos: 
I - de carência: .I ano; 
2 ...... de amortização: 7 anos; 
C - Encargos: 
I - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetâria: 40% do índice de variação das 

ORTNs; 
D -Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre Circu

lação de Mercadorias (ICM); e 
E- Destinação dos recursos: colocação de 9.400 metros linea

res de meios-fios e sarjetas em diversas vias públicas do Municipió.u 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a opera-ção 
de crédito sob exame é viâvel económica e financeiramente. -

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:-
a) Lei n_9 68, de 29 de novembro de 1977, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM 267 /80) do Senhor Ministro de Estado da 

Fazenda ao Exm~ Senhor Presidente da República, comunicando que o Con
selho Monetârip Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoraV~_l:

. mente ao pleito formulado conforme o art. 2~ da Resolução n<1 93, de 1976; do 
Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
-Com Títulos e Valores Mobiliários, favoráveis aQ pleito. -- ---~ 

4. Por outro ladp, trata-se de operação a que, por força das disposiÇões 
contidas no artigo~2, dá Resolução n' 93, de 1976, do Senado Federal, não se 
aplicam os limites fiXados no artigo 2> da Resolução n' 62, de 1975, haja viSta: 
que os recursos a serem- repassados provêm dO Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vimento Social - FAS. - - -

5. Atendidas as exigências das normas vigenteS e as disposições do .. Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No !84, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré- GO, a elevar, em 
Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 ê a Prefeitura Municipal de Dueré, Estado de Goiâs, nos ter
mos do art. 2o da Resolução. n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e 
setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar ~mpréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado à colocação de 9.400 metros lineares de 
meios-fios e sarjetas eril diversas vias públicas do Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. -Teotónio Vilela, Presi

dente- Lenoir Vargas, Relator- Vicente Vuolo- Luiz Cavalcante- Bene
dito Canelas - Bernanlino Viana - Helvídio Nunes. 

PARECERES Nos. !.296 e 1.297, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 184, de 1980, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré- GO, a 
elevar, em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecen
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER No 1.296, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A Comissão de Economia apresentou projeto de resolução que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Dueré, Estado de Goiás, nos termos do art. 211 da 
Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em 
Cr$ 767.700,00 (setecentOs e s-eSsenta e sete mil e setecentos cruzeiros), o mon~ 
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprés
timo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à colocação 
de 9.400 metros lineares de meios-fios e sarjetas em diversas vias públicas do 
Município. 
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2. A operação está de acordo com o disposto no art. 29 da Resolução n9 
93, de 1976- alterou a Resolução n9 62, de 1975- haja vista que os recursos 
a serem repassados provêm do F AS, e, assim, considerada extralimite. 

3. Anexo ao processo, encontram-se: 
a) Lei n9 68, de 29 de novembro de 1977, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da Reptí.bJica; 
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe
pública e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93, 
de 1976), e cumpriu o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma~ 
têria uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício - Raimundo Parente, Relator -Bernardino Viana -
Almir Pinto- Lenoir Vargas- Moacyr Dalla- Aderbal Jurema- Helvídio 
Nunes - Murilo Badar6. 

PARECER N• 1.297, DE 1980 
Da Comissão de Munlciplos 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 281, de 1980, do 
Senhor Presidente da República, a Comissão de Economia apresentou proje
to de resolução que, pelo seu art. 19, autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré 
- GO, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar emprêstimo de igual valor,junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Social- FAS, destinado à colocação de 9.400 metros lineares 
de meios-fios e sarjetas em diversas vias públicas do Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Sena
do Federal, as proposições que envolvam operações de crêdito internas e ex
ternas, de qualquer natureza, em que um ou mais município seja parte inte
ressada, deverão merecer estudo e parecer dêsta Co.ritissão. 

3. Assim, o projetO em pauta estâ relácionado com a utilização de re
cursos do FAS, que, mesmo com a operação sob exame, ficaria contido nos 
parâmetros do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 
em exercício- Jutahy Magalhães, Relator- Amaral Furlan- Lenoir Var
gas - Aderbal Jurema - Murilo Badaró - Raimundo Parente - Benedito 
Canelas - Moacyr Dalla -José Sarney. 

PARECERES N•s 1.298, 1.299 E 1.300, DE 1980 

PARECER N• 1.298, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 282, de 1980 
(n• 515/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fátima 
do Sul-MS, a elevar, em Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada Interna. 

Relator: Senador ~nedito Canelas 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral, na forma do art. 42, item VI, da Constituição, proposta no sentido de 
que seja a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul autorizada a elevar, em Cr$ 
14.000.000,00 (quatorze riliJhões de cruzeiros), o montante de sua dívida conM 
solidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinado à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, naquele Município com as seguintes condições gerais: 

"A - Valor: Cr$ 14.000.000,00; 
B - Prazo de amortização: 5 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das 

ORTNs; 

D - Garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre Circu· 
lação de Mercadorias (!CM)." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n• 397, de 17 de junho de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 266/80), do Senhor Ministro de Esta

do da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetârio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de uma operação extralimite, a que, por força das dispo
sições contidas no art. 29 da Resolução 93,_de 1976, não se aplicam os limites 
(itens I, 11 e III), fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, ambas do Se
nado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban
co Nacional da Habitação. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 185, DE 1980 

Autoriza a Pref'll!ma Municipal de Fátima do Sul-MS, a ele
var, em CrS 14.000.000,00 (quatorze mUh6es de cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• f: a Prefeitura Municipal de Fâtima do Sul, do Estado de Mato 
Grosso do Sul, nQs termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 14.000.000,00 (quator
ze milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao DeM 
senvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição de equipamentos para 
coleta e tratamento de lixo, naquele Município, obedecidas as condições adM 
mítidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Sala das Comiss_ões, 27 de novembro de 1980.- Teotônio VOeJa, Presi
dente- Benedito Canelas, RelatOr- Bernardino Viana- Tancr~do Neves
Vicente Vuolo - Lenoir Vargas - Orestes Quércia. 

PARECERES N•s 1.299 E 1.300, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n• 185, de 1980, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul
MS, a elevar, em Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzeiros), 
o mOntante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N• 1.299, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Apresentado pela Comissão de Economia, o Projeto de Resolução em 
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul-MS, nos termos do 
art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a 
elevar, em Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do FAS, 
destinado à aquisição de equipamentos para coleta e tratamento de lixo, na
quela cidade. 

2. Na forma do estabelecido no art. 2• da Resolução n• 93, de 1976 (al
terou a Resolução n9 62, de 1975), a operação é considerada extralimite, pois 
os recursos são provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Urba
no- FAS. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n9 397, de 17 de junho de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminha

mento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
República e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, 
de 1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 
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5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria, uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das ComiSsões, 2 de dezembro de 1980 . ....:...-AIOysio Chaves, Presi
dente, em exercício:..:.... Bernardino Viana, Relator- Moacyr Dalla- Aderbal 
Jurema - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Almir Pinto - Raimundo Pa
rente - Leite Chaves ~ Hugo Ramos. 

PARECER No 1.300, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

A Cor IiSsão de Economia, como conclusão de s.eu parecer sobre a. M~n
sagem n9 282, de 1980, do Senhor Presidente da República, apresentou prOje
to de resolução que, na forma do artigo 19, autoriza a Pr~feitura Municipal de 
Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2o da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em CrS 
14.000.000,00 (quatorze milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada inte'rna, a firit de que possa contratar tim empréstimo de igual valor, 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilíz8çª-o de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à aquisição de 
equipamentos para coleta e tratamento de lixo, naquele Município, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do -Brasil, do respectivo pro
cesso. 

2. Na forma do art. 2"\ item JV, da Resolução n9 132, 4e 1979, do Sena
do Federal, as proposições que envolvam opert3-ções de crêdito internas e ex
ternas de qualquer natureza, em que um ou maiS Municípios sejam parte inte
ressada, deverão marecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta estã relacionado com recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição de equipa
mentos para coleta e tratamento de lixo. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões;- 3 de dezembro de 1980.- Orestes Quércia, Presi
dente em exercício - Benedito Canelas, Relator -José Sarney - Jutahy 
Magalhães - Almir Pinto - Lenoir Vargas - Murilo Badaró - Amarai Fur
lan - Raimundo Parente. 

PARECERES N•s 1-301, 1.302 E 1.303, DE 1980 

PARECER No 1-301, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 283, de 1980 
(no 516/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fernan
dópolis- SP, a elevar, em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, 
noventa e três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete 
centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Orestes Quércla 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe

deral, de acordo com o art. 42, item VI, da Constituição, proposta no sentido 
de que seja a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, 
autorizado a elevar, em CrS 25.093.740,67 (vinte e cincO rriilhões, noVeil.ta e 
três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montan
te de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de São Paulo SfA., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Jardim Veieador Antônio Bran
dini", naquele Município, cóni -as-seguintes condições gerais: 

"A - Valor: Cr$ 25.093.740,67 (correspondente a 41,484,8 
UPC de Cr$ 604,89, em julho/80); 

B- Prazos: 
I - de carência: I 8 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
I- juros de até 8% a.a. (até7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 

o Agente Financeiro); -
2 - correção monetária: com base na variação trimestral da 

ORTN (UPC); 
3 - taxa de fiscalização de obras: 4%; 
4 - taxa de administração do BNH: l %; 
D- Garantia: vinculação das cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (I CM)." 

2. _Segundo o parecer apresentado pelo órgão fiflanciador, a operação 
de crédilo sob exame é viável econômic3 e finanCeiT3ínente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 

a) Lei n9 695, de 5 de setembro de 1980, autorizadora da aplicação; 
b) Exposição de Motivos (EM no 265/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da república, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de uma operação extralimite a qUe, por força das dispo-
. sições cOntidas no art. 29 da resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os limi
tes- item I, JJ eJJJ -,fixados no art. 29da Resolução n962, de 1975, ambas 
do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 186, DE 1980. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fernandópolis- SP, a ele
var, em Cr$ 25.093..740,67 (Vinte e cinco milhões, noventa e três mil, 
setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Fernandópolis, Estado de São Pau

lo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar, .em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco mi
lhões, noventa e três mil, setecentos ·e quarenta cruzeiros e sessenta e sete cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, jUnto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habita
cional '"Jardim Vereador Antonio Brandini", naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980.- Teotônio Vilela, Presi

dente - Orestes Quércia, Relator - Bernardino Viana - Vicente Vuolo -
Lenoir Vargas. 

PARECERES N•s 1.302 E 1.303, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução no 186, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Femandópolis
SP, a elevar, em Cr$ 25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e 
três mil, setecentos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER. No 1.302, DE 1980 
Da Comissão de Constituicão e Justlca 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Da Comissão de Economia, o projeto ·de resolução em exame autoriza a 
PrefeítUra Municipal de Fernandópolis, Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2o da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a 
elevar, em CrS 25.093.740,67 (vinte e cinco milões, e noventa e três mil, sete
centos e quarenta cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo jun
to ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Jardim Vereador Antonio Bran
dini", naquele Município. 

2. De acordo com o disposto no art. 29 da Resolução n9 93 de 1976-
alterou a Resolução n9 62, de 1975 -, a operação é considerada extralimite, 
pois os recursos serão proveüientes do Banco Nacional da Habitação. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n9 695, de 5 de setembro-de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en~ 

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminha

mento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
República e ao Senado Federal. 

4. Hã a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, 
de 1976) e, ainda, o estabelecimento no Regimento Interno (art. 106, item II). 
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5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma~ 
téria uma vez que ê constitucional e jurídica_ 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. ____,_Aioysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Orestes Quércia, Relator- Murilo Badaró- Raimun
do Parente- Aderbal Jurema - Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Almir 
Pinto - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER N• 1.303, DE 1980 
Da Comissão de Municípios. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem n• 283, de 1980, do Senhor Presidente da República apresentou projeto 
de Resolução que, de acordo com o art. 19, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 
25.093.740,67 (vinte e cinco milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta 
cruzeiros e sessenta e sete centavos), o montante de sua divida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de infra
estrutura no Conjunto Habitacional uJardim Vereador Antonio BrandinP', 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Sena
do Federal, as proposições que envolvam operaçõeS_d_C crédito internas e ex
ternas. de qualquer natureza, em que um ou mais Municípios sejam parte in
teressada", deverão merecer estudo c parecer desta Comissão. 

3. Em pauta, projeto relacionado com recursos do Banco Nacional da 
Habitação, vinculados à obras de infraRestrutura em Conjunto Habitacional 
daquela cidade. 

4. Pelas' razões expostas, somos pela aprovaÇão do projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. --Oréstes Quércia, Presi
dente, em exercício- Amaral Furlan, Relator- Benedito Canelas- Jutahy· 
Magalhães- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Murllo Badaró- José Samey 
- Raimundo Parente. 

PARECERES N•s 1.305 E 1.306, DE 1980 

PARECER N• 1.304, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 287, de 1980 
(n9 520/80, na origem), do Se1:1hor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jardim 
Alegre- PR, a elevar, em CrS 5 .. 400.803,20 (cinco milhões, quatro
centos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montanfe de 
sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador José Richa 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe

deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paranâ, autorizada a ele-
var, em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três 
cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida con~olidada interna, a 
fun de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi· 
tação, destinado à pavimentação das vias de acesso e das ruas_ internas do Nú
cleo Habitacional .. Fridolin Barbist" ç: obras complementares naquela cida
de, dentro do Programa na FINC/FIEGE, com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 5.400.803,20 (correspondentes a 9.880 UPC De 
Cr$ 546,64, em abril/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 6 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -Juros de 6% a.a. (5% a.a. + I% a.a. de repasse ao agente fi

nanceiro); 
2 ~ taxa de administração: 1% sobre o valor do desembolso; 

D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias (!CM)." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as operações 
de créditos sob exame são viáveis económica ç financeiramente. 

3. <? processo é acompanhado dos seguintes elemeritos principais: 
-' 

7 
-: .... o Q ri~ 20 de agosto de 1979, autOijzadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n' 261/80) do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional. ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil -Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários~ favorâvel ao pleito. 

4. Trata~se de operação extralímite, a que, por força das disposições con~ 
tidas no art. 29 daRes_ n9 93, de 1976, não se aplicam os limites (itens 1, 11, 
1~1), fixados no art_ 29 daRes. n9 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja 
VlSta que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi
tação. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regi· 
menta Inter~o, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na for
ma do segumtc;: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 187, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre- PR, a ele
var, em CrS 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos 
e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida consolida
da intema. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre, Estado do Paranâ, 

nos termos do art. 2• da Resolução ri• 93, de 11 de outubro do 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatro
centos mil, oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua 
dívida consolidade interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à pavimen
tação das vias de acesso e das ruas internas do Núcleo Habitacional "Fridolin 
Barbist, e obras complementares. naquela cidade, dentro do Programa 
FINC/FIEGE, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respecivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980.- Teotônio Vilela, Presi

dente -José Rícha, Relator - Bernardino Viana- Tancredo Neves- Vi
cente Vuolo -· Lenoir Vargas- Orestes Quércia. 

PARECERES N•S 1.305 E 1.306, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 187, de 1980, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim Alegre
PR, a elevar, em Cr$ 5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, 
oitocentos e três cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívida 
consolidada interna''. 

PARECER N• 1.305, DE 1980 
Da Comissão de Con_stituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em 

exame autoriza a Prefeitura Municipal de J~rdim Alegre, Estado do Paraná, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Sena
do Federal, a elevar, em Cr$ 5.400.803,20 ·(cinco milhões, quatrocentos mil, 
oitocentos e três cruzeiros c vinte centavos), o montante de sua divida conso
lidada interna, a fim de que possa contratar uril empréstimo junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente fmanceiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado à pavimentação Qas vias de acesso c das 
ruas internas do Núcleo Habitacional uFridolin Barbist, e obras complemenR 
tares naquela cidade dentro do Programa FlNC/FIEGE. 

2. Na forma do disposto no art. 2• da Resolução n• 93, de 1976 (alterou a 
Res?lução n9 62, de 1975), a operação é considerada extralimite, pois os re-
cursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n' 9, de 20 de agosto de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da Republica; 
c) Par~cer do Conselho Monetário Nacional~ favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Biasil, pelo encaminhamenR 

to ao Conselho Monetãri9 Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe~ 
pública e ao Senado Federal. 

4. Hã a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição, atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93~ 
de 1976) e, ainda, o eStabelecido no ll.egimento ~nterno (art. 106, item II). 
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5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. --Aioysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Raimundo Parente, Relator- Murilo Badaró- -Ader
bal Jurema - Moacyr Dalla - Bernardino Viana,- Almir Pinto - Leite 
Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER No 1.306, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Reta.ror: Senador Benedito Canelas 
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Men

sagem n9 287, de 1980, do Senhor Presidente da República, apresentou proje
to de resolução que, na forma do artigo }9, "é a Prefeitura Municipal de Jar
dim Alegre, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 
5.400.803,20 (cinco milhões, quatrocentos mil, oitocentos e três cruzeiros e 
vinte centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinado à pavimentação das vias de acesso e das ruas internas 
do Núcleo Habitacional uFrídolin Barbist" e obras complementares, naquela 
cidade, dentro do Programa FINC/CIEGE, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Senado 
Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internas e exter~ 
nas, de qualquer natureza, em que um ou mais Municípios sejam parte inte~ 
ressada", deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. o projeto em pãi.It3 está relacionado com a pavimentação das vias de 
acesso e ruas internas do Núcleo Habitacional .. Fridolin Barbist", naquela ci
dade e vinculado a recursos do Programa FINC(FIEGE. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. -Orestes Quércia, Presi
dente, em exercício ~ Benedito Canelas, Relator- Jl!-tahy Magalhães- Al
mir Pinto- Lenoir Vargas- Murilo Badaró- Amarai Furlan- José Sar
ney - Raimundo Parente. 

PARECERES Nos 1.307, 1.308 E 1.309, DE 1980 

PARECER No 1.307, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 288, de 1980 
(n9 521/80, na origem}, do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal sej3. autorizada a Prefeitura Municipal de Laranjal 
Paulista- SP, a elevar, em CrS ~108.331,17 (nove milhões, cento e 
oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe

deral, na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de 
São Paulo, autorizada a elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e 
oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos}, o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de 
obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, beneficiando em
preenclimentos habitacionais, dentro do PLANHAP- Progra-ma FINC/FI
NEC, naquele Município, com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: Cr$ 9.108.331,17 
(correspondentes a 16.662,3942 UPC de Cr$ 546,64, em abril de 

!980); 

B- Prazos: 
I - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e I% a.a. para o 

Agente Financeiro); -
2- correção monetária: Plano de Correção Monetária (PCM); 

D - Garantia: 
Vinculação das cotas-partes do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias (!CM)." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame é viâvel econômica e financeiramente. 

3. O processo ~ acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n• 1.391, de 27 de agosto de 1980, autor~zadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 260(80), do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 
1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de uma operação extralimite a que, por força das dispo
sições contidas no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os limi~ 
tes (itens I, II, JII) fixados no art. 20 da Resolução n• 62, de 1975, ambas do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re~ 
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem,· na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 188, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista-SP, a 
elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões~ cento e oito mil, tr~zentos 
e ttinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cen· 
to e oito mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos), o moo~ 
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à CaiXa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos co
munitários, beneficiando empreendimentos habitacionais, dentro do PLA
NHAP- Programa FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do BrasiJ, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1980- Tcotônio Vilela, Presi

dente- Orestes Quércia, Relator- Bernardip_o Viana- Tancredo Neves-
Vicente Vuolo - Lenoir Vargas. ' 

PARECERES Nos 1.308 E 1.309, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 188, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Laranjal 
Paulista-SP, a elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, centp e 
oitenta mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e dezessete centavos}, o 
montante de sua dívida consolidada interna'\ 

PARECER No 1.308, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Da Comissão de Economia, O projeto de resolução, em exame, autoriza 
a Prefeitura Mupicipal de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nos termos 
do art. 2o de Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a 
elevar, em Cr$ 9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta 
e um cruzeiros e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que pOS8a -- e eg· ÍIJIIIIO à c.in Econômi
ca do Estado de São l'3.,jo ......... b <ii ...... ~rodo 
Banco Nacional da Habitaç!Q, ~e_.., • .....,..,. infra
estrutura e equipamentos comunitâri~,~ em.~s-.bnbi
tacionais, dentro do PLANHAP -~ FINCfFINEC. 

2. A operação, na forma do ...... "" IOt. 2'1 da Resolução n• 93, de 
1976 (alterou a Resolução no 62, de "'-'• considerada extralimite, pois os 
recursos serão do Banco Nacional da Rabitação. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n• 1.391, de 27 de ago.to de 1980, autorizadora de operação; 
b) Exposição de Motivos, do Senhor Ministro ck Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorâvel; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe
pública e ao Senado Federal. 

4. Hã a ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93, 
de 1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 
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S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma-
téria uma vez que é constitucional e jurídica. · 

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980- Aloysio Chaves, Presiden
te, em exercício- OriSteS-Quércia, Relator- Murilo Badaró- Raimundo 
Parente - Aderbal Jurema - Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Almir 
Pinto - Leite Chaves - Hugo Ramos. 

PARECER No 1.309, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Amaral Furlan 

Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nO? 288, de 1980, do 
Senhor Presidente da República, a Comissão de Economia apresentou proje
to de resolução que, na forma do artigo 19, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, nos termos_ do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 
9.108.331,17 (nove milhões, cento e oito mil, trezentos e trinta e uin cruzeiros 
e dezessete centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Económica 
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de infra-estrutura e 
equipamentos comunitârios, beneficiando empreendimentos habitacionais, 
dentro do PLANHAP- Programa FINCJFINEC, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central d_o Brasil, no respectivo 
processo. 

2. Na forma do art. 2"?, item IV, da Resolução n9 132, de 1979, do Sena
do Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internas e ex
ternas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte in
teressada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta estâ relacionado com recursos oriundos do Ban
co Nacional da Habitação, vinculados à execução de obras de infra-estrutura 
e equipamentos comunitários em empreendimentos habitacionais. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução de 
autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980-- Orestes Quércia, Presi
dente, em exercício- Amaral Furlan, Relator- Benedito Canelas- Jut_ahy 
Magalhães- Almir Pinto- Lenoir Vargas-+ Murilo Badaró- José Sarney 
- Raimundo Parente. 

PARECERES Nos 1-310, 1.311 E 1.312, DE 1980 
PARECER No 1.310, De 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem nº 295, de 1980 
(n'i' 528/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pedro 
Velho- RN, a elevar, em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecen
tos e nove mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Relator: Senador José Lins 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado F e

deral, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, proposta no sentido de 
que seja a Prefeitura Municipal de Pedro V~lho ..__ RN, autorizada a elevar, 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
construção de uma unidade escolar com 6 (seis) salas de aula, para ensino de 
}9 grau, naquele Município, com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: 
2.909.300,00 

B- Prazos: 
I - de carência: 2 (dois) anos; 
2- de amortização: 10 (dez) anos. 

C- Encargos: 
I - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária correspondente a 40% da variação tri

mestral das ORTN; 
D - Garantia: 

Vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Munic1-
pios- FPM." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de 
crédito sob exame é viãvel econômica e fmance1rarilente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei nO? 147, de 3 de setembro de 1979, autorizadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM no 256/80),do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, comunicando 
que o Conselho Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou·se favoravel
mente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, 
do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorãvel ao pleito. 

4. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no arti
go 2o da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites flXados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, haja vista que os 
re:cursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regi-. 
mente Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na for
ma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 189, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho- RN, a elevar 

em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura-MUnicipal de Pedro Velho, Estado do Rio Gran~ 

de do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 2.909.300,00 (dois mi
lhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, 
junto à Caixa Económica Federal, mediante_a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de 
uma unidade escolar com 6 (seis) salas de aula, para ensino de 19 grau, naque
le Município obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comi~sões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi

dente- José Lins, Relator:- Tancredo Neves- Luiz Cavalcante- Benedi
to Canelas - Bernardino Viana. 

PARECERES N•s 1.311 E 1.312, DE 1980 
Sobre o Projeto de Resolução n'l 189, de 1980, da Comissão de 

Economia, que "'autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho -
RN, a elevar, em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove 
mil e trezentos cruzeiros), o monta!l-te de sua dívida consolidada inter
na". 

PARECER No 1.311, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 
A Comissão de Economia apresenta projeto de resolução que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Pedro Velho, Estado do Rio Grande do Norte, nos 
termos do art. 2• da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a elevar, em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e 
trezentos cruzeir6s), o montante de sua dívida consolidade interna, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinado à construção de uma unidade escolar com 6 (seis) salas de au
la, para ensino de 19 grau, naquele Município. 

2. A operação estâ do acordo com o disposto no art. 2• da Resolução n• 
93, de 1976- alterou a Resolução no 62, de 1975 -,pois os recursos serão 
provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e, des
sa forma, considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei no 147, de 3 de setembro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) Parecer do Conselho Monetãrio Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presid~ncia da Rew 
pública e ao Senado Federal. 

4. Hã a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9's 62, de 1975, e 93, 
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (ar!. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria, uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Bernardino Viana, Relator.- Lázaro Barboza- Tan· 
credo Neves- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Raimundo 
Parente - Hugo Ramos - Murilo Badaró. 
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PARECER N• 1.312, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal J urema 
A Comissão de Economia, como conclusãO éle seu parecer sobre a Men

sagem n9 295, de 1980, do Senhor Presidente da República, apresentou proje
to de resolução que, pelo artigo 19, autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro 
Velho, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 
2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
ernprêstimo de igual valor,junto à Caixa Económica Federal, mediante a uti
lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, 
destinado à contrução de um unidade escolar com 6 (seis) salas de aula, para 
ensino de 19 grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Senado 
Federal, as '"proposições que envolvam operações de crêdito internas e exter
nas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte inte
ressada", deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. Somos pela aprovação do projeto de resolução de autoria da Comis
são de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 
em exercício- Aderbal Jurema, Relator- Raimundo Parente- Murilo Ba
daró- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães- Amaral Furlan- Benedito Ca
nelas- Moacyr Dalla- José Samey. 

PARECERES N's 1.313, 1.314 e 1.315, DE 1980 

PARECER N• 1.313, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 315, de 1980 
(n9 547/80 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Itajaí- SC, a contratar operação de crédito de CrS 241.956.000,00 
(duzentos e quarenta e um milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil 
crozeiros ). 

Relator: Senador Lenoir Vargas. 

O Senhor Presidente d-a República encaminha ao exame do Senado Fe
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Itajaí, Estado de Sa-ilta Catarina, ã.utorizada a con
tratar operação de crêdito de CrS 241.956.000,00 (duzentos e quarenta e um 
milhões, novecentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros) junto ao Banco de De
senvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qua1idade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a pré-investimentos, 
investimentos em obras e serviços. desapropriações/aquisições e taxa de ge
renciamento do Projeto CURA Piloto, naquele Município, com as seguintes 
condições gerais: 

"'A- Valor: 
Cr$ 241.956.000,00 (correspondente i· 400.000 UPCs de 

Cr$ 604,89, em julho/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
I - juros de 5% a.a.; 
2 - taxa de administração de 1 %; 
3 - correção monetãria: UPC; 

D -- Gaiantia: 
Taxa de pavimentação das obras e IPTU; 

E - Destinação dos recursos: 
Pré-ínvesHmentos, investimentos em oóras e serviços, desapro

priações/aquisições e taxa de gerencíã.mento do Projeto CURA Pi
loto." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame ê viável económica e financeiramente. 

3. O processo ê acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n9 1.773, de 27 de fevereiro de 1980, autorizadora da aplicação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 297 /80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetãrio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Resolução .n9 93, de 1976, 
do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Centra( dO :Bras-il - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Considerado todo o endividamento do Município (intra+ extralimi
te +operação sob exame), seriam ultrapassados os tetas fixados pelos itens I e 
III do citado artigo 29 da Resolução n9 62/75. Entretanto, conforme parecer 
do Banco Central do Brasil que: 

a) o orçamento da pleiteante, para o ano corrente, prevê a rea
lização de receita de Cr$ 220.000.000,00 (deduzidas as operações de 
crédito), da qual cerca de 34,11% destinam·se a atender a investi
mentos com recursos próprios; 

b) o empreendimento a que se propõe o referido financiamento 
se re:Veste de carãter reprodutivo, devendo, conseqUentemente, ense
jar o retorno aos cofres públicos de grande parte do capital investi
do, através das rendas provenientes da exploração de serviços; e 

c) sua margem de poupança real é bastante superior ao maior 
dispêndio reiativo à dívida contraída, somado ao do financiamento 
pretendido; 

Opina o DePari;amento de operações com Títulos e Valores 
Mobiliários que a assunção do compromisso, sob exame, não deve
rã acarretar ao Município maiores pressões, na execução orçamen
tária dos próximos exercícios". 

S. Trata-se de um financiamento a que, por força das disposições conti
das no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os limites- itens 1 
II e III - fixados no art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, ambas do Senadc 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Na· 
cional da Habitação. 

6. Atendidas as exigências constantes nas normas vigentes e as dispo· 
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente Men
sagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 190, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí- SC, a contratar ope
ração de crédito no l'alor de Cr$ 241.956.000,00 (duzentos e quarenta 
e um milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 19 E a Prefeitura Municipal de Itajaí, Estado de Santa Catarina, 

nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada~_ a contratar uma_ operação de crêdito, no valor de 
Cr$ 241.956.000,00- (duzentos e quarenta e um milhões, novecentos e cin
qüenta e seis mil cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação, destinada a financiar prê-investimentos, investimentos 
em obras e serviços, desapropriação/aquisições e taxa de gerenciamento do 
Projeto CURA Piloto, naquele Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Çentra1 do B.fasil, no respectivo processo. 

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotônio VIlela, Presi

dente- Lenoir Vargas, Relator- Vicente Vuolo- Lulz Cavalcante- Bene
dito Canelas - Bernardino Viana - Helvídio Nunes. 

PARECERES N9s 1.314, E 1.315,DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 190, de 1980, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí (SC) a con~ 
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 241.9~6.000,00 (duzentos 
e quarenta e um milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil cruzei* 
ros)". 

PARECER N• 1.314, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em 

exame autoriza a Prefeitura Municipal de ltajaí, Estado de Santa Catarina, 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, a contratar uma operação de crédito no valor d1:: 
Cr$ 241.956.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, novecentos e cin
qUenta e seis mil cruzeiroS) junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Santa Catarina S.A., este na qualidade dC ãgente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação, destinada a pré-investimentos, em obras e serviços, desa
propriações/aquisições e taxa de gerei1ciamento do Projeto CURA Piloto, 
naquele município. 

2. Na forma do que estabelece o art. 2' da Resolução n• 93, de 1976 (al
terou a Resolução n9 62, de 1975) os recursos são considerados extralimites, 
tendo em vista que serão provenientes do Banco Nacional da Habitação. 
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3. O parecer da Comissão de Finanças, faz referência aos seguintes do
cumentos: 

a) Lei n9 1.773 de-27 de fevereiro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta,do da Fa~en~a. en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
É! Parecer do Conselho Monetãrio -Nacionai, nivoi-âVel; 

d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen· 
to ao Conselho Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência e ao Se
nado Federal. 

4. Hã a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s, 62, de 1975 e 93, 
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da norm_al tramitação da ma
téria, uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente em exercício- Lenoir Vargas, Relator- Almir Pinto- Helvfdio Nu
nes- Moacyr Dalla- Lázaro Barboza - Tancredo Neves- Leite Cha1'es
Hugo Ramos - Murilo Badaró - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECER No 1.315, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Men

sagem nO? 315, de 1980 do Senhor Presidente da República, apresentou projeto 
de Resolução que, na forma do seu artigo 19, autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itajaí, Estado de Santa Catarina, itos termos do art. 29 da Resolução nO? 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a contratar uma operação de 
crédito no valor de Cr$ 241.956.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, 
novecentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros) junto ao Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar pré
investimento-s, investimeritos em obras e serviços, desapropriação/aquisições 
e taxa de gerenciamento do Projeto CURA Piloto, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

2. De acordo com o art. 29, item IV, da Resolução n'? 132, de 1979, do 
Senado Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internaS·e 
externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte 
interessada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3~ O projeto em pãuta estã relacionado com recursos do BNH, destina
dos a pré-ínvestimentos, investimentos em obras e serviços, desapro
priações/aquisições e taxa dé gerenciamento do Projeto CURA Piloto. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de Reso
lução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala da Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, Presidente 
em exercício- Lenoir Vargas, Relator- Benedito Canelas- Aderbal Jure
ma- Raimundo Parente- Amaral Furlan- Jutahy Magalhães- Moacyr 
Dali a - Lázaro ~arboza - José Sarney. 

, PARECERES Nos 1316, Ú17 E 1318, DE 1980 

PARECER No 1316, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n'? 321, de 1980 
(n' 553, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sob· 
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Xaxim - SC, a elevar, em CrS 
42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Xax:im- SC, que objetiva contratar,junto ao Banco de Desen
volvimento de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

ucaracterísticas da operação 
A- Valor: 

Cr$ 42.342.300,00 (correspondente a 70.000 UPC de Cr$ 
604,89, em jul/80); 
B --Prazos: 

I - de carência: 36 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C ~ Encargos: 
I ~juros de 5% a.a. (sendo 4% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 

o Agente Financeiro); 
2 - correçãO mo_netãria: idêntica à variação trimestral das 

ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração: l% sobre cada desembolso; 

D - Garantia: 
Vinculação das cotas do Imposto sobre a Circulação de Merca

dorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

construção de galerias pluviais, pavimentação e obras comple-
mentares." 

O Conselho Monetãrio Nacional, examinando a viabilidade da _ope
ração, concluiu: 

uTrata-se de financiamento a que- por força das disposições contidas.. no 
artigo 2• da Resolução no 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados no artigo 29 da Resolução nO? 62, de 28-10-75, da mesma 
Casa do Congresso, haja vista que -os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação." 

De acordo com os registras do Departamento de Operações com T[tulos 
e Valores Mobiliãrios, a situação geral da dívida da consolidada interna do 
Município apresenta-se Conforme o quadro a seguir: 

Cr$ :-.1] 

OlVIDA co::soLIDl,ot~ POS"!ÇÃO Et OPJ:PJ1Ç]I;( SITUACí'íO POSTJ.:F-!C!< 

31.07.80 SOB A CONTR!,TACÃO F~.!.i, 
I!JTI:?:l;J.. EXMlE TENDI O!, 

I - l!<TF.l-.1.!!-ll~F. 4.419,2 4.419,2 

a) E::: títulos 

b) Per cor. trato 4.419,2 4.419,2 

c) Por garantia 

d) Outras 

·-n -- "EXTRALIM.ITE 42".-342 3 ~ 

a) FbU 

bl FAS 

c) B!~H 42.342,3 42.342,3 

III - TOV..L- GERAL 4. 419,2 4_2_.342,3 ~ 
(I + II) 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e ex
tralimite, para efeito de anãlise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ mil 
D!VIDA lt~TRJo. E OPERAÇÃO SITUAÇÃO POST~ LIMI'I'ES DO .::..RT. 

EXTR.A.LDllTE.PQ SOB RIOR A CONT~ 20 DA RES.62/75 

SI CÃO :c-~:31.07.80 ;E~_A."-:E TACÃO 

MONTANTE GLOBAL -'1. 419,2 42.3-'12,3 46.761,5 21.126,5 

CRESCHlE::TO R~ 

;,L;.: .. ,·.: ...... 2. 5! 4 ,( 6. 03E.. 7 

DISPE:NDIO AN!l, 

.. ,_ e r ::?'f.'IJ, n 4. 52i'. 5 " 

Verificando-se, assim, que a operação está conforme as normas vigentes 
do Regimento Interno do Senado, opinamos pelo seu acolhimento, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 191, DE 1980. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Xaxim - SC, a elel·ar, em 
Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e 
dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Xax:im (SC), nos termos do art. 29 
da Resolução nO? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarentã e dois milhões, trezentos e quarenta_ 

I 
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e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interw 
na, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Ban
co de Desenvolvimento de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à construção de gale
rias pluviais, pavimentação e obras complementares, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi
dente- Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana- Tancredo Neves -
Luiz Cavalcante - Benedito Canelas - José Lins. 

PARECERES Nos 1.317 E 1.318, DE 1980 

No 1317, de 1980 

Sobre o Projeto de Resolução no 191, de 1980, da Comissão de 
Economia, que autoriza a prefeitura Municipal de Xaxim - (SC) a 
elevar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o mOntante de sua dívida 
consolidada. 

PARECER No 1.317, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n'? 321/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura de Xaxim - SC, a con
tratar empréstimo, no valor de Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), destinado à construção 
de galerias pluviais, pavimentaçãO e obras complementares. 

ConSiderando que a proposição atende aos pressuPostos constitucionais 
e regimentais relativos à espécie, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das ComisSões, 3 de dezembro de -1980. - -Aioysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Lenoir Vargas, Relator- Almir Pinto- Helvídio Nu
nes - Aderbal Jurcma - Moacyr Dalla - Lázaro Barboza - Bernardino 
Viana - Tancredo Neves- Leite Chaves - Hugo Ramos - Murilo Badaró. 

PARECER No 1.318, DE 1980 

D.a Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lenoir Vargas . 
Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado 

Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Xaxim - SC, a contratar 
emprêstimo, no valor de Cr$ 42.342.300,00 (quarenta -e dois milhões, trezen
tos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), destinado à construção de ga
lerias pluviais, pavimentação -e obras complementares. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de Constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. 

Tratando-se de _operação que contribuirá para o desenvolvimento do 
Município, na área própria dos serviços públicos, opinamos pela aprovação 
do projeto. . 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 
em exercício - Lenoir Vargas, Relator - Amafal Furlan - Murilo Badaró 
- Aderbal Jurema - Jutahy Magalhães.- Raimundo Parente - Benedito 
('anelas - Moacyr Dalla - José Sarn~y. 

PARECERES Nos 1.319,1.320 E 1.321, DE 1980 

PARECER No 1.319, DE 1980 

Da Comissão de Economia, s_obre a Mensagem n'? 344, de 1980 
(nO 576, de 1980, na origem) do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal prop~sta que seja autorizado 
o Governo do Estado do Maranhão a elevar, em CrS 2.729.222,280,00 
(dois bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e dois 
mil e duzentos e oitenta cruzeiros), o montante de sua divida consoli
dada. 

Relator: Senador José Lins 

Nos termos do artigo 42, item VI, da ContitulÇão, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado do Maranhão. que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do 
Maranhão. este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação. operação de crédito com as seguintes características: 

"A- Valor: 
CrS 2.729.222.280, correspondente a 4.113.000,00 UPC de Cr$ 

663.56, em outubro/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a (sendo 5% : para o BNH e I% a.a. para o 

Agente Financeiro; 
2 - taxa de administração: 1% sobre o valor de cada reembolso; 
3 ---correção monetária: 

Conforme o Plano de Correção Monetãria-PCM; 
D - Garantia: 
Vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Estados -
FPE e outras receitas, observadas as normas do BNH para cada 
tipo de operação; 
E - DestinaÇão dos recursos: 

execução do Plano Nacional da Habitação Popu!ar(PLA
NHAP)". 

O Conselho Monetãrio Nacional, examinando a viabilidade da ope
ração, conclui: 

Trata-se de empréstimo a que por força das disposições contidas no arti
go 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10~75, da mesma Casa 
do Congresso. haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban
co Nacional da Habitação. 

De acordo c_om os registres do Departamento de Operações com Títulos 
e V alares Mobiliários, a Situação ge~al da dívida consolidada interna do Esta
do do Maranhão apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

D!VIDA VJ::SOLID.1;DA POSIÇÃO OPERAÇÃO OPERJI.ÇÃO SITUAÇÃO POSTER!OR 

IN~?. ?:"~A I:~·l EM SOB Â CO~~TRATAÇ/5i0 :??:~ 

31. 08.80 CURSO I:XJ.:·:E TE~::!! DA 

I -INTC·:,L"IHlTE 1.138.212,1 __ 1.138.212,1 

~)E:- títulos 

J:lPG:' co:;tratos 1.125.294,1 

-~Ovt:.ras 

':;)F[IU 

l:lFJ,S 

12.918, o 

119.999,8 

~)Bi<ll 1.547.636,7 ?..729.222,3 

III -rorr.J, G!:P.AL(:t+IIJ2.685.848,8 119.999,8 2.729.222_.3 

1~125.294,1 

.;.:·" .. '>,· 
119.999,8 

4.276.859,0 

5,._535.070_~9 

Levando em conta, entretanto, soma do endividamento intra e extralimi
te, para efeito de anãlise sobre a capacidade de pagamento do postulante, 
teríamos a seguinte sitúação: -

--------------------~C!~il_ 
DÍvida~ 0;--::r,J-.=:::io c:::._ Operação Sitooçii::.. f.o:;ts.:_ Li-~t_c::. ~lo 

tra e ex- t.ralimite cm scib rior ã cont.r.tl- ~--2<:' (]:, 

tralimite; tação l'.t.":..62/7!:> 

M;lntante gltt.al 2,685.~48,8 119.999 1 8 2. 729.222,3 5.535.070,9 4.209.~69,15 

Cresc.real arrLEl 535.774,9 119.999,8 39(1.233,0 1.046.007,7 1.202.597,C 

Dis[.ê-ndio anual 

maxJ..mO ••••••••• 636.134,3 74.821,0 148.864,4 859.819,7 901.947,8 

Verificando-se, assim, que a operação estã conforme as normàs vigentes 
no Regimento Interno do Senado, opinamos pelo acolhimento, na forma do 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 192, DE 1980 

Autoriza o ·Governo do Estado do Maranhão a elevar, em Cr$ 
2.729.222.280,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e nove milhões, du
zentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9. ~o GOverno do Estado do Maranhão nos termos do art. 29 da 

Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar, em Cr$ 2.729.222.280,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e nove mi-
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lhões, duzentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Maranhão, este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução 
do Plano Nacional da Habitação Popular- PLANHAP, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1980-: - TeOtônlo VUifa, Presi

dente- José Lins, Relator- Tancredo Neves- Benedito Canelas- Lulz 
Cavalcante - Bernardino Viana - Lenoir Vargas. 

PARECERES N•s 1.320 E. 1.321, DE 1980 

Sobre O--Projeto de Resolu<;ão n9 192, de 1980, da Comissão de 
Economia, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elel·ar, 
em Cr$ 2.729.222.280,00 (dois bilhõe"s, setecentos e vinte e nm·e mi
lhões, duzentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

PARECER N• 1.320, DE 1980. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu Par~er sobre a Mensagem n9 _344/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriZa o Goverito dó~stado do Maranhão a 
contratar empréstimo, no valor de CrS 2.729.222.280,00 (dois bilhões, sete
centos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta 
cruzeiros), destinado a financiar a execução do Plailó-Nacional da Habitação 
Popular - PLANHAP. 

Considerando que a proposição atende aos pressupostos constitucionais 
e regimentais relativos à espécie, opinamos pela stia ãprovação._ 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- AIÓysio Chaves; Presi
dente em exercíciO- Bern-:irdino Viana, Relator- Tancredo Neves- Heh·í.:
dio Nunes - Almir Pinto - Leite Chaves - Hugo Ramos - Murilo Badaró 
- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 1.321, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comh;s~o de E_co_nomia do Senado 
Federal, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a contratar em
préstimo no valor de Cr$ 2. 729.222.280,00 (dois bilhões, setecentos e vinte e 
nove milhões, duzentos e vinte e dois mil e duzentos e oitenta cruzeiros) desti
nado a financiar a execúção do Plano Nacional da Habitação Popular (PLA
NHAP). 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, 

Tratando-se de operação que contribuirâ para o desenvolvimento do Es
tado, na área própria dos serviços públicos, opinamos pela aprovação do 
Projeto: 

Sala dzs Comissões;-3-dC -dezembro de 1980: :.._ Almir Pinto, Presidente 
em exercício- Benedito Canelas, Relator- Amaral Furlan- Lenoir Vargas 
- Murilo Badaró- Aderbal Jurema- Jutahy Magalhães- Raimundo Pa
rente- Moacyr Daliª,.... José Sarney. 

PARECERES Nos 1.322, 1.323 E 1.324, OE !980 
PARECER N• 1.322, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 365, de 1980 
(n9 597/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Teresina 
-PI, a elevar, em Cr$ 725,868.000,00 (sete'centos e vinte e cinco mi~ 
lhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O Senhor Presidente- da -República encaminha, aõ exame do Senado Fe
deral (art. 42, item VI, da Constituição), propoSta no Sentido de que seJ'a ·a 
Prefeitura Municipal de Teresina - PI, autorizada a elevar, em Cr$ 
725.868.000,00 (setecentOs e vinte e cinco milhões e oitocentos e sessenta e 
oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fian de 
que possa contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Piauí 
S.A., este na qualidade de agente financeiro- do Banco Nacional da Habi~ 

tação, destinada à· implantação do Programa CURA, naquele Município, 
com as seguintes Condições gerais: 

""A- Valor: 
Cr$ 725.868.000,00 (correspondente a 1.200.000 UPC de Cr$ 

604,89, em jul/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: até 36 meses; 
2 - de amortização: até 240 meses; 

C - Encargos: 
l -juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e I% a.a. para 

o agente financeiro); 
2 - taxa de administração: 1% sobre cada desembolso; 
3 - faxa de compromisso: 2%, elevada para 3% após 60 dias, 

sobre a parcela não utilizada; 
4 - cotreção monetária: idêntica à variação trimestral das 

ORTN (UPC); 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do !CM, complementada por ISS e IPTU 
e, subsidiariamente, por fiança do Estado do Piauí; 
E - Destinação dOs reCursos: 

Implantação do Programa CURA." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
<fe Crédito sob exame é viável econômica e financeiramente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n' 1.634, de II de julho de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n' 326(80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res, n9 33, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorãvel ao pleito. 

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

5. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimeJ_lto da _presente Mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 193, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina - PI, a elevar, em 
CrS 725.868.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, oitocentos e 
sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

O _Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 725,868.000,00 (setecentos e vinte e cinco mi
lhões, oitOcentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crédito de 
igual valor, junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Ba·nco Nacional da Habitação, destinado à implantação 
do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo_ Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1980.- Teotônlo VIlela; Presi
dente- Helvídio Nunes, Relator- Bernardino Viana- Benedito Canelas
Luiz Cavalcante - Vicente Vuolo - Lenoir Vargas. 

PARECERES N•s !.323 E 1.324, DE !980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 193, de 1980, da Comissão de 
Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina- PI, a 
elevar, em Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, oi
tocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida con
solidada interna. 

PARECER N• 1.323, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

Da Comissão de Economia, o PrOjeto de Resolução em exame autoriza a 
Prefeitura Municipal de Teresina- PI, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 
725.868.000,00 (se"tece:ritos e viil.te e ciricO-milhões e oitocentos e sessenta e 
oito mil cruzeiros), o montante de sua dlvida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar operação de crédito de igual valor, junto ao _Banco do Es
tado do Piauí S. A., este mi: Qi.Ji:tlidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação, destinada à implantação do Programa CURA, naquele Mu
nicípio. 

2. Na forma do que estabelece o art. 29 da Resolução n'il 93, de 1976 ~ 
alterou a Resolução n'il 62, de 1975- a operação de crédito é considerada ex
tralimite, tendo em vista que utilizará recursos do Banco Nacional da Habi
tação. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n• 1.634, de 11 de julho de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário_ Nacional e, posteriormente, à Presidência da Re
pública e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item 
VI, da Constituição; atendeu às normas legais (Resoluções n~'s 62, de 1975, e 
93, de 1976, e, ainda, ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106l item 
II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
têria, uma vez que é conStitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente em exercício - HeiVídio Nunes, Relator - Lázaro Barboza - Lenoir 
Vargas- Tancredo Neves- Moacyr Dalla- Al~ir Pinto- Murilo Badaró 
- Raimundo Parente- Bernardino Viana - Leite Chaves- Hugo Ramos
Aderbal Jurema. 

PARECER N• 1.324, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

A Comissão de Economia, como concl)lsão de seu parecer sObre a Men
sagem do Senhor Presidente da República, apresentou Projeto de Resolução, 
conforme estatui o artigo 19, autorizando a Prefeitura Municipal de Teresina, 
Estado do Piauí, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado federal, a elevar, em Cr$ 725.868.000,00 (setecentos e vin
te e cinco milhões e oitocentOs -e Sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crê
dito de igual valor,junto ao Banco do Estado do Piauf S.A., este na qualidade" 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à. implan
tação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n•l32, de 1979, do Sena
do Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internas e ex
ternas, de qualquer natureza, em -que um ou mais Municípios sejam parte in· 
teressada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3_. O Projeto em pauta estâ relacionado com recursos do Banco Nacio
nal da Habitação, para implantação de um Projeto CURA, naquele Municí
pio. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Reso
lução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. 

Salas das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almlr Pinto, Presidente 
em exercício.- Aderbal Jurema, Relator - Raimundo Parente - Murilo 
Badar6- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães- Amaral Furlan- Benedito 
Canelas --Moacyr Dalla- José Samey. 

PARECERES N•s 1.325, 1.326 E 1.327, DE 1980 

PARECER N• 1.325, DE !980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem nl' 366,, de 1980 
(n9 598/80 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Teresina-PJ, a contratar operatões de crédito de Cr$ 37.265.300,00 
(trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cru
zeiros). 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
O Senhor Presidente da República encaminhou ao exame do Senado Fe

deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Teresina-PI, autorjzada a contratar operações de crê-

dito de Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco 
mil e trezentos cruzeiros) à Caixa Econômica Federal, mediante utilização de 
recursos do Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento Social - F AS, destinados 
à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, ampliação e equipamento .de 
duas unidades escolares de 19 grau e construção de galerias pluviais, naquele 
Município, com as seguintes condições gerais: 

"!)A- Valor: 
Cr$ 21.093,000,00 

B- Prazos: 
1 - de carência: O 1 ano; 
2 - de amortização: 4 anos; 

C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 40% do índice de variação das 

ORTNs. 
D - Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Aquisição de equipamentos para coleta de lixo; 
11) A - Valor: 

Cr$ 2.199.800,00 
B- Prazos: 

1 - de carência: 03 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
I - Juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária":: 40% do índice das variações das 

ORTNs; 
D - Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Ampliação e equipamento de duas unidades escolares de 19 
grau; 
III) A - Valor: 

Cr$ 13.972.500,00 
B --Prazos: 

1 - de carência: 03 anos; 
2 - de amortização: I 2 anos; 

C - Encargos: 
I - juros de 6% a.a. cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 40% do índice de variação das 

ORTNs; 
D - Garantia: 

Vinculação de quotas dos imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias - I CM; 
E - Destinação dos recursos: 

Construção de galerias pluviais". 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, as operações 
de crêdito sob exame são viâveis ecónômica e financeiramente. 

3. O processo é acompanhado dos seguintes elementos Principais: 

a) Lei n• 1.635, de 10 de agosto de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 328/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exmo Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 21' da Res. n9 9:t_ de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - DI'Partamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de empréstimos que, por força das disposições contidas no ar
tigo 2• da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2• da Resolução o• 62, de 28-10-75, haja vista que os 
recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS. 

5. Atendidas as exigências constantes nas normas vigentes e as dispo-' 
sições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente men
sagem, na forma do seguinte 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 194, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tereslna-PI, a elevar, em, 
Cr$ 37.265.3_00,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco 
mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

O Senado Federal resolve: 
Art. )9 f: a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos ter

mos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede· 
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos 
e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar emprê:stimosjunto à Caixa Econô
mica Federal, mediante a utilização de recursos dci Fundo de Apoio ao D~ 
senvolvimento Social - F AS, destinados à aquisição de equipamentos para 
coleta de lixo, ampliação e equipamento de duas Unidades escolares de 19 
grau e construção de galerias pluviais, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Ceintral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotônlo VIlela, Presi· 

dente- Helvídio Nunes, Relator- Bernardino Viana- Benedito Canelas
Luiz Cavalcante - Vicente Vuolo - Lenolr Vargas. 

PARECERES N•s 1326 E 1327,.DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolutão n9 194, de 1980, da Comissão de 
Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina-PI, a con
tratar operacão de crédito, elevando, em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e 
sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

PARECER N• 1.326, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 
Da Comissão de Economia, o Projeto de Resolução em exame autoriza a 

Prefeitura Municipal de Teresina~PI, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar, em Cr$ 
37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezen
tos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, mediante 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinados à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, ampliação 
e equipamento de duas unidades escolares de 19 grau e construção de galerias 
pluviais, naquele Município. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2• da Resolução n• 93, de 
1976 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois os recursos serão provenientes 
do FAS e, dessa forma, considerac;la extra/imite. 

3. Anexo ao _processado, encontram-se: 
a) Le( n• 1.635, de 19 de agosto de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en· 

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banc-o Central do Brasil, pelo encamin~amen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da R~ 
pública e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição atendeu às normas legais (Resoluções n•s 62, de 1975 e 93, de 
1976), e, ainda ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
têria, uma vez que ê Cciilstitucional e jurfdica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - A1oyslo ataves, Presi· 
dente, em exercício - Helvídio Nunes, RelatOr - Tancredo Neves - Leite 
Chaves - Hugo Ramos - Murllo Badaró - Raimundo Parente - Aderbal 
Jurema- Bernardino Viana- Moacyr Dalla- Almlr Pinto- Lenoir Var
gas. 

PARECER N• 1.327, DE 1980 
Da Comissão de Munldplos 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
A Comissão de Ecõriomia, come,- conClusão de seu parecer sobre a Men

sagem do Senhor Presidente da República, apresentou Projeto de Resolução 
que, pelo artigo J9, autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do 
Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar, em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões e duzen· 
tos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida con~ 
solidada interna, a fim de que possa contratar emprêstimos junto à Caixa 

Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinados à aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo, amPliação e equipamento de duas unidades escolares de 
19 grau e construção de galerias pluviais, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132, de 1979, do Senado 
Federal, as proposições que envolvam operaçõeS de crédito internas e exter
nas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte inte
ressada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O Projeto em pautã está relacion-ado com recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, vinculados à aquisição de equipamentos 
para coleta de lixo e construção de_ unidades escolares. 

4. Pela.s razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora- sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Almlr Pinto, Presidente 
em exercício --Jutaby Mag&lhães, Relator- Amaral Furlan- Lenoir Var
gas - Aderbal Jurema - Murilo Badaró - Raimundo Parente -Benedito 
Canelas - Moacyr Dalla -José Samey. 

PARECERES N's 1.328, 1329 E 1.330, DE 1980 

PARECER N• 1.328, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 367, de 1980 
(n• 599/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Teresina-PI, a elevar em Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna. 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de- Teresina-PI, autorizada a elevar em 
CrS 62.00.0.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de cr~dito 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administra
dor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste - FUNDURBA
NO, destinada a complementar recursos necessários à ampliação e melhoria 
do Sistema Viário Bãsico daquela Capital, com as seguintes condições gerais: 

"A-Valor: 
Cr$ 62.000.000,00 (correspondente a 102.497,9748 UPC de 

Cr$ 604,89,-em julho/80); 
if-Prazos: 

l - de carência: 24· meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 

C - Encargos: -
I -juros de 10% a.a.; 
2- taxa de administração: l% sobre o valor do desembolso; 
3 - correÇão monetãria: conforme a variação trimestral das 

ORTN-UPC; 
D-Garantiá: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer· 
cadorias - !CM; 
E - Destinação dos recursos: 

Complementar recursos necessários à ampliação e melhoria do 
Sistema Viário Bãsico de Teresina.tl 

3. Segundo o parecer apresentado pelo 6rgão financiador a operação 
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n• 1.631, de 13 de junho de 1980, autorizadora da aplicação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 327 /80), do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se favora
velmente ao pleito, formUlado conforme o art. 29 da Resolução n' 93, de 
1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliârios, favorável ao pleito. 

5. Trata-se de empréstimo a que por força das disposições contidas no 
artigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10·76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, haja vista que 
os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Desenvolvimento Urba-
no do Nordeste - FUNDURBANO. . 

6. Tendo em !_ista a soma do endividamento intra + extralimite + ope
rações em curso e sOb exame, conforme quadro anexo ao processado, ainda 
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assim ele permaneceria contido nos limites fixados pelo. art. 29 da Resolução 
n• 62, de 1975, do Senado Federal. 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 195, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina-PI, a elevar em 
Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 -:1:: a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauf, nos ter
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de 
cruzeiros). o montante de sua divida consolidada interna. a fim de que possa 
contratar operação de crédito de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimen
to Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinada a complementar re- · 
cursos necessários à ampliação e melhoria do Sistema Viário Básico daquela 
Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art .. 29 Esta Res_olução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi

dente- Helvídio Nunes, Relator- Bernardino Viana- Benedito Canelas
Luiz Cavalcante - Vicente Vuolo - Lenoir Vargas. 

PARECERES N•s 1.329 E 1.330, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução no 195, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina-PI a 
elevar em Cr$ 62.000.000,00 (sessenta -e dois milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna''. 

PARECER No 1.329, DE 1980 
Da ComiSsão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

De autoria da Comissão de Economia, Projeto de Resolução em exame 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresiila - PI, nos termos do art. 29 da 
Resolução no 93, de 14 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crêdito 
de igual valor junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade 
de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste -
FUNDURBANO, destinada a complementar recursos necessários à am
pliação e melhoria do Sistema Viário Básico daquela Capital. 

2. A operação em pauta não se aplica o disposto no art. 29 da Reso
lução n• 93, de 1976 (alterou a Resolução no 62, de 1975), pois, os recursos se
rão provenientes do FUNDURBANO, dessà forma, considerada extra/imite. 

3 --Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n• 1.631, de 13 de junho de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da_Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe
pública e ao Senado Federal. 

4. Há a ressaltar que o Projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resolução n9s 62, de 1975 e93, de 
1976), e, ainda o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria uma vez que é cOnstitucional e jurídica. 

Sala das Comissões,- 3 ·de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente - Helvídio Nunes, Relator - Lázaro Barboza - Franco Montoro -
Leite Chaves- Hugo Ramos- Murilo Badar6- Raimundo Parente- Ader
bal J urema - Bernardino Viana - Moacyr Dali a - Almir Pinto - Lenotr 
Vargas. 

PARECER N• 1.330, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Men· 
sagem n9 367. de 1980, do Senhor Presidente da República, apresentou Proje-

to de Resolução que, na forma do que estabelece o artigo 19, autoriza aPre
'(eitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Re
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a .elevar, em 
Cr$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crêdito 
de igual valor,junto ao :Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade 
de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste -
FUNDURBANO, destinada a complementar recursos necessários à am
pliação e melhoria do Sistema Viârio Bâsico daquela Capital, obedécidas .as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Pelo que dispõe o art. 29, item IV, da Resolução n9 132, de 1979, do 
Senado Fede~al, as proposições que envolvam operações de crédito internas e 
externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte 
interessada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O Projeto em- pauta está relacionado com recursos oriundos do 
FUNDURBANO, administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Reso
lução de autoria da Coni.issão de Economia, ora sob nosso exame. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1980. - Almir Pinto, Presidente em 
exercíciO - Aderbal Jurema, Relator- Raimundo Parente- Murilo Badar6 
- Lenoir Vargas- Jutahy Magalhães- Amaral Fur1an- Benedito Canelas 
- Moacyr Dalla - José Sarney. 

PARECERES N•s 1.331, 1.332 E 1.333, DE 1980 

PARECER N• 1.331, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Me!)Sagem n9 376, de 1980 
(n9 608, de 1980 na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto· 
rizada- a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) a elevar, em Cr$ 
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Relator: Senador -Bernardino Viana 

Nos termos do- artigo 42. item VI, da Constituição. o Senhor Presidente 
da República encaminha ao- exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa -PB, que objetiva contratar, junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A, este na qualidade de administrador do Fundo de De
senvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, operação de crêdi
to com as seguintes características: 

"A- Valor: 
Cr$ 23.000.000,00 (correspondente a 38.023,4423 UPC de Cr$ 

604.89, em jul.f80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortiz.ação: 96 meses; 

C - Encargos: 

I -juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetâria: de acordo com a variação trimestral 

das ORTN (UPC); 
3 - taxa de administração: I% sobre o valor de cada liberação; 

D - Garantias: 
Vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Municí

pios (FPM); 
E - Destinação dos recursos: 

Conclusão da I' etapa do Distrito de Serviços Semi-Jndustriais 
_(Oficinas Mecânicas) daquela Cap_ital." 

O Conselho Monetário Nacional, examinando a viabilidade da ope
ração, concluiu: 

Trata-se de financiamento a que por força das disposições contidas no 
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, da mesma 
Casa do Congresso. haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
FUNDURBANO. 

De acordo com os registres do Departamento de Operações com Títulos 
e Valores Mobiliãrios- DEMOB, a situação geral da dívida consolidada in .. 
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terna da Prefeitura Municipal de João Pessoa- PB, apr,esenta~se conforme o 
quadro a seguir: 

•;:1::: HtJl 

D1\'If1A COXS0L I D.\DA ro5Jr.~o E~1 OPE.RÃt:A0 siTu~~.r:.~r r0s·1 LRI rn 

'A CO:'\TD..,\T,\\,,0. í'~f !\'TER:\~' 31.07. SQ 

I>:T~_l:_1:'ITf. 56.03':' ,O 

Por contr.:~tos 56.037,[! 

1! EXTR.;!.1"! TF. ,,[15.-5~.-

- FDU -13. ~39. -l 

- B1\'H 562.513.3 

SõB 
1,\,•,.; 

---

2-0Cl(Lfl 

13.000,0 

sq_~02l..J!. 

56.037,0 

6:~.-s.::.-_ 

66.239,4 

562.513,3 

JII - '!_l~.·\1. rfrt'..!~_l;~.!D.~. ::::;.noo.r ~ 

Levando em conta a soma do endividamento intra + extralimite + ope
ração sob exame, para efeito de anãlise sobre a capacidade de pagamento do 
postulante, teríamos a seguinte situação: 

C r~ mi 1 

LimÍtl'S do :Jrt. ~

~b Ht·~. n~ í•:!.f75 

------'=-----'"'--:--=-'-""-'-"'-c-----'nn 
347.342,6 

VeriGcando-se, assim, que a operação estâ conforme as normas vigentes 
no Regimento Interno do Senado, opinamos pelo seu acolhimento, na forma 
do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 196, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joio Pessoa- PB, a elevar, 
em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O se-nadO Federal resolve: 

Art. I' e a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) nos termos do art. 
2• da Resolução n• 9J, tle ll tle outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar, em Cr3 2J.CCO.CCO,GO (vinte e três milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida (;t_:m:u1id:~d-t lntt.'l'il;l, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual V<tlur, j _,q(•J ._ •• _~ ii.tnco do Nordeste do Drasil S.A., c;; te 
na qualidade de administrad0r do Fundo de Desenvolvimento Urbano t!o 
Nordeste- FUNDURBANO, d..:stinado à conclus3:o tb primeira etapa do 
Distrito de Serviços Semi-Jntlustrbis (Ofidnas Mcc..1nic..u) daquela Capital, 
obedecidas as condições admitidas pelo Danco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data t!o;: su;t p-Ub4ica.ç:a"Q, 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de I ~~0. -- ':tn;t'·~·- W::,!.o, l'rcsi· 
dente- Bernardino Viana, Relator~ L~.::-t. C'~-~~dito Cnnc-Ins 
-- T1tncredtJo Neves -José Lins - L.e-ili5!r 'Y.ittp.!.. 

P,II<EO,Rf.S ~!HE!ll 

Sübe o j>ru}ft•' ·f~~ Rf...,,pl,·li';tQi!fti~-t;:~fJ, dt1 Comissão de 
Eecno:nb) tJ'!''~ ~tih!'l!':l j ___ prt.:fí?T~Tüiiii:l~:ll Je João Pessoa-
PD, a cl~-,lH, 'di l'..'-11 --4~l,ttt_H(l,~_·~fJtl (1-·inte c- três miHJões tlc cruzei~ 
ros), o mont11litc de <'>ll·l ni-:dJ r_-_..;n:Q-Jidadn. 

P.\lH:CER f'<l UJl, DE 1930 
Da Comlss;1n de ('.);l:ilituiç·~o e Jlbtir.:J 

Rc-Iatcr: Senador Almir Pinto 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão úe Economia, tio Senado 
Federal, Como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 376/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de João Pes
soa - PB, a contratar empréstimo no valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três 
milhões de cruzeiros) destinado a financiar a conclusão da I• etapa do Distri
to de Serviços Semi-Tndustriais (Oficinas Mecàilicas) daquela Capital. 

COnsiderando que a proposição atende aos pressupostos constitucionais 
e regimentais relativos- à. espêcie, opinamos pela sua aprOvação. -

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício - Almir Pirito, Relator - Bernardino Viana - Lenoir 
Vargas - Raimundo Parente - Lázaro Barboza - Moacyr Dali~ - Helvídio 
Nunes - Murilo Badaró. 

PARECER N• 1.333, DE 1980 
Da Comissão dos Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 
Sob exame, Projeto de Resoh.tção da Comissão de Economia, do Senado 

Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de João Pessoa- PB, a contra~ 
tar empréstimo QO valor de Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzei
rêS) destinado a financiar a coriclusão da 1'". etapa do Distrito de Serviços 
Semi-Tndustriais (Oficinas Mecânicas) daquela Capital. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni· 
ca legislativa. 

Tratando-se de operação que contribuirá. para o desenvolvimento do 
Município, na-área própria dos serviços públicos, -Opinamos pela aprovação 
do projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 
em exeÍ'cício- BCnedito Canelas, ReliltOr-- Am3ral Furlan- Lenoir Vargas 
- Murilo Badaró_- Aderbal Jurema 7 Raimundo_Parente- Jutahy MagaM 
lhães - Moacyr Dalla - José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n'i's 389 e 390, de 1980 (n9 625 e 
626/80, na origem), de 3 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do disposto no art. 42, item VJ, da Constituição, submete 
ao Senado propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que o 
departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre- RS, e a Prefeitura 
Municipal de Lavras- MG, sejam autorizados a realizar operações de crédi
to para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia, de Consti
tuição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 597, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Parecer n9 1.232, de 1980, 
da Comissão de Economia, sugerindo seja retificada a Resolução n9 105, de 
1280, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos-SP. a elevar, em 
Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dOis 
mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três çentavos), o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala dus Sessões, 4 de dezembro de 1980 - Gabriel Hermes 

O Sr. Dirc-eu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, pela ordem. Retificar o 
quê'? 

O SR. PRESJDENTE (Luiz Viana)- Nos termos do art. 313 do Regi
mento Interno, o -S-::-n~;dor Gabriel Hermes requer dispensa de interstício e 
prévia distribuiçãO de avulsos para o PareCer n9 1.232, da Comissão de Eco
nomia, sugerindo seja retificacla a Resolução n9 105/80, que autoriza a Prefei
tura Municipal de São Carlos, SJo Panlo, a elevar, Cr$ 227.532.649,03, o 
montante de sua dívida consoliU:tdn, a fim que figure na Ordem do Dia da 
Sessão seguinte, 4 de dezemb_ro. Gostaria que o Sen,H.Ior Gabriel Hermes ex
plicas5~~. porque a própria Mesa não alcançou o objetivo de S. Ex• 

O Sr. D!rccu C.unluso {ES)- AgraUeço a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. GABRIEL llERi\lF.S (PDS- PA. Sem revisão do orador) -Sr. 
Presid..:ntc, Srs. ScnoJorcs, trata-se apenas de um engano que precisava ser 
corrigido - npenas de um engano de dados- não é nenhuma modificação. 

Então, eu pediria à Mesa e à Secretaria que fornecessem os dados, para 
mostrar a natureza do engano em relação aos números, e fazer a devida retifi
cação. Mas não há nenhuma modificação substanciaL 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Mas foi engano de quem, do Senado, das 
Comissões ou das Mensagens? 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA) ~ Foi engano ao redigir a 
matéria, por parte dã Secretaria; que tem que ser corrigido. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vou adiar o assunto um pouco, 
até que a Mesa receba da Secretaria a resolução citada, para podermos, en
tão, inforriüu com exatidão, porque, realmente, ainda não tenho condições 
para fazê-lo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito grato a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. lq-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 598, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de lei do Senado n9 

32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre p-referência a 
posseiros na alienação de terras da União, a fim de que figUre na Ordem do 
Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980.- José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovado o requerimento, o pro· 
jeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 1 q-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 599, DE 1980 

Nos termos do artigo 371, b, do Regimento Interno, requeremos urgên
cia para o Projeto de Resolução n9 146, de 1980, qu_e_altera a lotação dos Ga
binetes dos Diretores de Secretaria e da Assessoria, cr_ia Seções em Subsecre
tarias, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 4 novembro de 1980. Humberto ~ucena - Gilvan Ro
cha - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será votado 
após a Ordem do Dia, na forilfã- do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento de urgência que será lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 600, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n'? 92, de 1980, que dispõe sobre a 
inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Jarbas Passarinho -Paulo 
Brossard - Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será votado 
após a Ordem do Dia, nos termos do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se passar à votação do reque· 
rimento que havia sido adiado e ciue, com os esclarecimentos dados, acredito, 
já tenham satisfeito ao nobre Senador Dirceu Cardos(_). 

sa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Grato, Sr. Presidente, estou ciente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado, 
. O projeto a que se refere vai figurar na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Nos termos do art. 211, do 
Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia ().seguinte discurso.) 
-Sr. Prc!sidente, Srs. Senadores, quando o Congresso Nacional, por força da 
Lei Maior, estiver no seu período de recesso, a Marinha de Guerra estará fes
tejando sua data máxima, comemorada no dia do aniversário de nascimento 
de seu glorioso patrono, Joaquim Marques Lisboa- Mai'quês de Tamanda-
ré. 

Por isso, antecipando-me às celebrações, tomei a iniciativa de, n-ã ante
véspera do encerramento do ano legislativo, testemunhar a minha solidarie
dade a essa Arma e a minha gratidão ao eminente patrício, o Marquês de Ta
mandaré, como uma das figuras de pró-homem da nossa históiia-pátria. 

Nascido a 13 de dezembro de 1807, p·ortattto hâ 173 anos, na cidade de 
Rio Grande- Rio Grande do Sul - de origem modesta, saberia se conduzir 
com desvelo, honestidade, probidade e rígida disciplina - que ele tomou 
como verdadeira religião- o que lhe valeu triunfar e alcançar os píncaros da 

glória, tornando-se, por essas excelsas qualidades, o patrono de sua Arma, a 
Marinha de Guerra. 

As vocações verdadeiras se revelam muito cedo. Joaquim Marques Lis
boa, desde menino·, amou o ma~. Vivia navegando, aprendendo desde cedo a 
manobra dos barcos. Quando o Brasil se tornou independente e começou a 
ser organizada nossa Marinha de Guerra, foi ele um dos primeiros a ser 
lembrados para auxiliar Taylor e Cochrane na consolidação do nosso poder 
naval contra os portugueses que insistiam em doininar o Brasil. 

Ingressando na Academia da Marinha, teve várias vezes de interromper 
seus estudos para, a mando do Imperador D. Pedro I, combater insurreições, 
ora inspiradas pelo antigo poder central, ora alentadas por divisionismos re-,... 
gionais, como a Confederação do Equador, a Setembrada, a Abrilada, a Ca
banada, a Sabinada, a Balaiada e a Revolução Praieira. 

A ação do Almirante Tamandaré se prolongou pelos dois impérios, indo 
até à República. Grande amigo de D. Pedro II, aceitou com pesar, porém re .. 
signadamente, a deposição do monarca, dizendo: HO que está feito, está feito. 
Cuidemos agora de trabalhar e engrandecer a nossa Pátria". 

Ao reformar-se, passou_ a ocupar o cargo de Ministro do Superior Tribu
nal Militar. Falecendo aos 90 anos de idade, seu sepultamento representou 
uma apoteose que poucos heróis da pãtria tiveram, pois ele representou, real
mente, noventa anos de nossa Marinha de Guerra, para a qual direcionou 
toda a sua vida, toda a sua energia, todo o saber acumulado ao longo de urna 
vivência diuturna com os problemas de nossa então incipierite, mas já heróica 
Armada. 

Diversas obras contam a vida, mas não somente a vida em si do Almi
rante Tamandaré. Porque de sua biografia sobressaem, constantemente, os 
feitos heróicos, o sentido de organização, a tenacidã.de, a coragem, até mesmo 
o destemor que caracteriZaram a sua personalidade. 

Dentre os livros que contam essa biografia e esses feitos, destaca-se '"O 
Marquês de Tamandaré (um indígete brasiliense)", de autoria do Almirante 
Henrique Boiteux, que coristifui uma das biografias mais completas do herói 
de nossa Marinha. 

O livro traz, em seu pórtico, trechos do poema épico de J. Machado de 
Faria ''Tamandaré": 

..Vinde comigo ao Panteão- da História 
Sagrar da Pátria nossos vultos grandes! 
Despertai, turbas, de Parima aos pampas 
E do oceano à imensidão dos Andes! 
Vinde comigo alimentar a pira 
Onde há dos fortes gratidão e fé: 
- Vinde cantar os epinícios áureos 
- O vulto heróico de Tamandaré!" 

Dentre os episódios destacados nesse livro, está o da tomada de Monte,. 
vidéu pelo Almirante Tamandaré, fato que repercutiu no Senado e foi objeto 
de longos e acalorados debates entre os Senadores Silva Paranhos e J. F. Fur
tado, que resultaram em honra e mais glórias para o Almirante, que coman
dou a Marinha naquela e em outras campanhas importantes em defesa da in
tegridade de no_sso territóriO. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurei, até aqui, exaltar a figura do pa
trono da nossa Armada, Almirante Tamandaré. Não poderia, ao ensejo da 
passagem do HDia da Marinha", que ocorrerá no cfia 13 do corrente, deixar 
de registrar no Anais do Senado alguns elementos que atestam o comporta
mento heróicO daquela Arma, onde tantas figuras sobressaíram, construindo 
seus nomes com o estilete rubro da glória nas paredes da nossa História. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador Jorge Kalume? 

O SR. JORGE KALUME (PDS- A C)- Com muito prazer, nobre Se
nador Moacyr Dalla. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Eminente Senador Jorge Kalume, 
V. Ex• há de permitir que eu ingresse no seu pronunciamento, para emprestar 
a minha solidariedade e aplaudir a sua iniciativa;-homenageando a nossa Ma
rinha de Guerra. Há pouco mais de seis meses, participei, junto com o Exmq 
Sr. Ministro de Estado da Marinha, de uma operação dos fuzileiros navais. 
Ali senti de perto, pude avaliar o grande amor, a dedicação dos componentes 
da arma que defende a Marinha de Guerra. Receba, pois, eminente Senador, 
a manifestação do meu apreço e aplauso pelo magnifico pronunciamento que 
faz nesta manhã. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC)- Agradeço a V. Ex• as pala
vras proferidas acerca deste pronunciamento em homenagem à Marinha de 
Guerra. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS.,.... PA)- Concede-me um aparte, nobre Se· 
nador Jorge Kalume? 
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O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Com muito pra>er, nobre e 
eminente Senador pelo Estado do Parã, Sr. Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - O discurso que V. Ex• fal, 
antecipando-se ao transcurso da grande efémeride de l3 de dezembro, consti-, 
tui um pleito de exaltação e de justiça à Marinha do Brasil. Sabemos nós que 
ela surgiu praticamente antes da nossa Independência. Fez a nossa Indepen
dência, participou de todas as lutas importantes do Império, da Regência, do 
II Império. Cobdll .. X de glórias na Guerra do Paraguai. Teve participação 
destacada na 1+ Guerra Mundial. No S81Jilndo cÔnÍli'to que convulsionou o 
Mundo ainda hã poucas décadas, a Mariaha de Guerra brasileira, aliada às 
forças que lutavam pela liberdade contra o nazi-fascismo, colocou-se em po .. 

lado da missão permanerife dt Qefesa do nO!so imenso li-
8 mil quilômetros de extensão, a Marinha tem dltempe
onal ao longo dos nossos grandes rios, como na Amazô
~ nacional, na vigilância e na proteção do território 

·naCional, e tanlbém, muna obra social de extraordinârio alcance, em benefi
cio das populações ribeirinhas, das populações pobres que estão, muitas ve-
zes, isoladas por falta de um auxílio permanente do poder estadual ou muni
cipal. Essa missão da Marinha cresce, Sr. Senador Jorge Kalume, porque ho
je, no contexto universal dessas forças, sobretudo no Atlântico Sul, nossa Ar· 
mada tem um papel que ninguém lhe pode arrebatar, em virtude da posição 
geogrâfica do Brasil, em confronto com a África e próximo às grandes rotas 
de navegação, tanto para o sul como para o continente do norte. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Muito obrigado a V. Ex• 
Exatamente reconhecido, animado e inspirádo pelo que a Marinha fez 

pelo nosso País - como V. Ext muito bem destacou e também o faço neste 
pronunciamento - é que Vim a esta tribuna, numa prova de gratidão aos 
nossos pró-homens, em particular Tamandaré, que soube, inegavelmente, 
honrar as- tradições brasilefiàs. .-----

0 Sr. Helvídio Nunes (PQS- .PI) - Permite V. Ex• um apat!é? 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC) - Com pra..;r. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Eminente Senador Jorge Kalum~ 
V. Ex", com o seu acendrado patriotismo, sempre tem exaltado, nesta Casa, 
as datas maiores da nossa Pátria e os maiores da nossa História. Hoje, V. Ex' 
se antecipa numa prestaçã-o de homenagem à Marinha de Guerra, na pessoa 
do Almirante Tamandaré. Eminente representante do Estado do Acre, ao 
tempo em que parabenizo o trabalho, a pertinãcia e o patriotismo de V. Ext, 
sirvo-me também desta oportunidade para, como todo o Senado, prestar ho
menagens à Marinha de Guerra do Brasil, que tanto tem feito em prol~ do de
senvolvimento-da nossa Pátria. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC)- Muito obrigado, nobre Sena
dor Helvídio Nunes, peloS conceitos emitidos acerca da nossa gloriosa Mari
nha de Guerra. 

A história de nossa Marinha começa ainda nas Guerras da Independên
cia, onde nomes de estrangeiros como Lorde Cochrane, John Taylor e john 
Grenfell preponderaram na organização de seus quadros. 

Mas foi na Guerra do Paraguai que ela teve, por assim dizer, o seu "ba~ 
tismo de fogo", inscrevendo-se em grandes e gloriosas batalhas, como as de 
Riachuelo, Humaitã e Curupaiti. Nomes como os de Tamandaré e Marcílio 
Dias, dos Almirantes Barroso _e_ Mariz e Barros, destacaram~se, levando o 
Brasil a vitórias que ·garantiram o triunfo total naquele conflito. 

Sendo o Brasil um País de índole pacífica, cabe à nossa Marinha a tarefa 
de patrulhar constantemente os nossos mais de sete núl quilômetros de costa, 
sem contar as margens dos grandes rios. Ela o faz a inteiro contento, em sinw 
tania com as duas Armas co-irmãs, o Exército e a Aeronáutica. 

Mas, quando é chamada a intervir, como no caso da Guerra do Para
guai, e nas grandes insurreições no tempo do Império, a Marinha dã mostras 
de que estã pronta a se sacrificãr. fornecendo -heróis à nossa História. 

É grande a sua responsabilidade, pois tem sob sua guarda um continente. 
E, chamada a atuar nos fatos heróicos e tristes da guerra, ela o faz como na 
Segunda Grande Guerra Mundial, atuando na proteção ao trãfego marítimo, 
escoltando 2.881 navios, percorrendo 600 mil milhas marítimas; comboiando 
16 mil unidades mercantes; destruindo 13 submarinos em afundamentos ho
mologados; recolhendo 654 nãufragos; escoltando transportes da Força Ex
pedicionária Brasileira Pôr 9.360 milhas náuticas; realizando varredura de ca
nais de acesso aos portos; transportando combustíveis; realizando adeStra
mento em tãtica é'!-nti-submarina; rebocando navios mercantes torpedeados e 
abastecendo postos avançados dos beligerantes aliados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos deixar patenteados e registra
dos nos Anais da Casa os feitos heróicos dos componentes da nossa Marinha 
de Guerra, desde o Império atê os nossos dias. Mas desejamos destacar, prin
cipalmente, o papel desempenhado pela nossa Marinha em tempo de paz. 

E relembrando vultos como o Marquês de Tamandaré, ao comemorar o 
~'Dia da Marinha", que ocorre exatamente no aniversArio de nascimento da· 
quclc herói, queremos alertar as gerações futuras para a importância desses 
feitos e para o papel vital que desempenha a nossa Marinha, que foi definida 
muito bem pelo próprio Almirante-Marquês de Tamandaré, ao proferir as se
guintes palavras: 

"A classe a que pertencemos só pode brilhar pelo conjunto de 
qualidades que no bilitam o homem a desempenhar o sacerdócio de 
depositârio da honra e glória da Nação." 

Ao Exm9 Sr. Ministro Maximiano da Fonseca, eminente discípulo de 
Tamandaré, os meus antecipados cumprimtntos pela efeméride que honra a 
nossa história. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos viven· 
do uma fase neste País que, em geral, só se ocupa a tribuna da Câmara dos 
Deputados ou a tribuna do Senado F~deral para se pedir providências ao Go~ 
vemo da República ou para criticar a ação desse Governo. 

Por isso é que achei por bem, nesta manhã, ler da tribuna do Senado Fe
deral comunicação que recebi do Ministro Said Farhat, a respeito de recursos 
que o Presidente João Figueiredo destinou ontem a Pernambuco, para que 
esta Casa e a Nação possam ficar bem informadas da atuação do Presidente 
da República em relação ao Nordeste, em particular ao meu Estado. 

Quero, com dados objetivos, trazer o meu agradecimento, o agradeci
mento de Pernambuco, do Governador Marco Maciel, ao Presidente João Fi~ 
gueiredo, lendo, da tribuna do Senado, o telex que acabo de receber: 

HSenador Aderbal Jurema 
Senado Federal 
Brasília, DF 
O Excelentíssimo Senhor presidente João Figueiredo pediu-me 

para informar qúe, em reunião de hoje (3/12) do Conselho de De
senvolvimento Social (CDS), sua Excelência aprovou a aplicação de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
em seu Estado, conforme a discriminação a seguir: 

Pernambuco 

I) Processo, n• 3482/80, do Estado de Pernambuco, no valor 
de Cr$ 200,0 milhões, destinados à construção, reforma e aquisição 
de material didático-pedagógico para unidades escolares de 111 e 29 
Graus no estado. 

2) Processo, n• 3484/80, do Estado de Pernambuco, no valor de 
Cr$ 400,0 milhões, destinados à construção, reequipamento e aqui
sição de livros têcnicos para 111 e 29 Graus e Supletivo, na cidade do 
Recife e região ·metropolitana. 

3) Processo n• 3497/80, do Estado de Pernambuco, no valor de 
Cr$ 201,7 milhões, deStinados à construção e equipamento de 62 
mercados públicos em vãrios Municípios. 

4) Processo n• 3753/80, do Centro de Hematologia e Hemote· 
rapia de Pernambuco HEMOPE, no valor de Cr$ 25,0 milhões, des
tinados à ampliação de área física e aquisição de equipamento para 
a unidade especializada no processamento de sangue e seus deriva
dos. 

5) Processo n• 3495/80, da Fundação de SaúdeAmaury de Me
deiros, no valor de Cr$ 445,8 milhões, destinados à reforma, reequi
pamento e implantação dos serviços de apoio à rede bâsica de saú
de. 

6) (Fundo perdido) 
União Auxiliadora dos Cegos de Recife, para instalação de 

uma fábrica de vassouras, no valor de Cr$ 500 mil. 
Além das verbas específicas destinadas a esse Estado, o Presi

dente João_ Figueiredo aprovou, ainda, recursos para aplicação ge
ral, a cargo dos Ministérios interessados, nas seguintes áreas: 

(A) Assistência à População Indígena: cem milhões de crurei-
r os; 

(B) Ação Comunitâtia, a Cargo do Projeto Rondon: vinte e 
cinco milhões de cruzeiros; 

(C) Programa Nacional de Migrações Internas: cinqUenta mi
lhões de cruzeiros; 

(D) Sistema Nacional de Emprego: noventa milhões de cruzei-
r os; 

(E) Programa de Bolas de Estudo para Filhos de Trabalhadores 
Sindicalizados - PEDE: noventa milhões de cruzeiros; 
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(F) Para o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesa
nato: cinqUenta milhões de cruzeiros; 

(G) para a Instalação de Subdelegacias e Postos Regionais do 
Ministério do Trabalho na Amazôp.ia legal: dez milhões de cruzei-
r os; 

(H) Para a Comissão Nacional do Ano Internacional de Pes
soas Deficientes: cinqUenta milhões de cruzeiros; 

(l) Para o Programa de Pequena e Média Empresa, a cargo do 
CEBRE: cem milhões de cruzeiros; 

E, finalmente, 
(J) Dois bilhões e 677 milhões de cruzeiros, destinados à cons

trução e equipamento de unidades escolares de 19 grau e pré-escolar, 
do Programa Nacional de Ações Sócio-Educativas e Culturais 
(PRONASEC rural e PRONASEC urbano). 

Cordialmente, 
Said Farhat, 
Ministro da Comunicação Social 

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que eu queria fazer à Casa, para 
que esta Casa e a Nação acompanhem a ação deste grande Presidente que, 
mesmo atacado pela Oposição, continua na firme determinação de fazer deste 
País uma democracia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso_. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 
O SR. HELV(DIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o seguinte discurso. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante a Sessão 
Legislativa prestes a encerrar-se, em vãrias oportunidades, fiz referências ao 
tratamento que vem sendo dispensado pela Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, ao Piauí. 

Evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, ao opor restrições à condu
ta administrã.tiva daquele órgão de desenvolvimento regional, não visei abso
lutamente o quadro de funcionârios daquela entidade, muito menos procurei 
atingir os seus atuais dirigentes. 

Cumpri um dever de representação dos interesses do meu Estado, nesta 
Casa, dever que procurarei continuar cumprindo nos anos vindouros, tendo 
por limitaÇão a ininha própria capacidade e aquilo que considero realmente 
de interesse para a Região a que se integra o meu Estado, o Piauí. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre as críticas por mim dirigidas à SU
DENE avulta aquela relativa à implantação de um pólo cervejeiro no Piauí. 
Mostrei, através de atos sucessivos praticados por aquele organismo regional 
de desenvolvimento, que havia como que uma intenção de evitar, de impedir 
a implantação desse pólo cervejeiro em Teresina. 

A artimanha utilizada, o artifício de que se lançou mão foi um pedido 
·inusitado de autorização para funcionar no Piauí, embora a empresa solici
tante deixasse claro, deixasse explícito que prescindia dos recursos oriundos 
dos incentivos fisCais para a sua implantação. 

. Concedido um prazo inicial, ampliado sucessivas vezes, eis que, na ma
nhã da última terça-feira, em Recife, casualmente chega a meu conhecimento 
a notícia segundo a qual a empresa, que até pouco tempo atrâs se dispunha a 
instalar uma fâbrica de cerveja sem necessidade de incentivos fiscais, e que atê 
agora construiu um simulacro de fãbrica na capital do meu Estado, essa firma 
agora pretende, como condição indispensãvel para a sua transformação de 
simples engarrafadora em fãbrica, realmente, de produção de cerveja, um 
aparte de, pelo menos, 500 milhões de cruzeiros para a sua iealização. 

Transmito a notícia à Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a devida 
cautela. Mas, esta cautela tem outro efeito, tem outro sentido, que é o de pre
venir responsabilidades. Se na_ reunião do final deste mês daquele órgão de 
desenvolvimento regional, ou se nos primeiros meses do próximo ano este 
fato que ora transmito ao conhecimento da Casa, mas em relação ao qual não 
posso afrrmar, por enquanto, a autenticidade, se este fato- repito- ocor
rer, aqui estarei, Sr. Presidente, se Deus quiser, em março de 1981, para, de
nunciando, narrando os detalhes, mostrar ao Senado e à Nação que aqueles 
tecel<fs ttmiaamenre exte-rn:aãos-transformara-m~se;-infeiizmente-;-em·rea-Iida
de, em prejuízo da incipiente industrialização do Est_a_do do Piauí. 

Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras que neste instante 
desejava pronunciar, palavras que têm, também, um sentido de alerta, pois 
que pronunciadas no exercício de uma missão inarredâvel, qual a de defender 
nesta Casa e em todas as oportunidades, intransigentemente, os interesses do 
Nordeste, marcadamente os interesses do meu Estado, o Piauí. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS -SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Secretaria de Comunicação Social da Presi
dência da República - SECOM, desempenha com invulgar eficiência um 
complexo de macrofunções no âmbito da informação, do esclarecimento da
opinião pública, em geral, e da disseminação de documentos bâsicos sobre a 
atuação do Poder Executivo da União. 

Não hâ quem possa ignorar, por exemplo, a transcendental importância 
e a enorme utilidade dos serviços prestados pela uvoz do Brasil" no conjunto 
das múltiplas atividades da SECOM. 

Num país com as dimensões continentais do Brasil, a SECOM tece, forja 
e consollda os laços da unidade nacional, levando aos mais distantes rincões 
do nosso território, por- intermédio da Empresa Brasileira de Notícias (EBN), 
da Empresa Brasileira de Radiodifusão S/ A (RADIO BRÁS) e demais órgãos 
técnicos que a integram, essas matérias-primas vitais do mundo moderno., 
que são as notícias, as imagens, os sons, os documentos. 

A informação instantânea e objetiva, a visão dos acontecimentos, em 
preto e branco ou colorido, o documento analítico, a revista, o livro, são, in
discutivelmente, decisivos_ instrumentos de modernização institucional sem os 
quais o Estado seria apenas um conceito jurídico ou técnico; atgo monstruoso 
pela enormidade das dimensões e ubiqUidade de sua presença. 

É o trabalho imponderâvel, mas, ao mesmo tempo, extremamente objeti
vo da SECOM, que possibilita ao povo brasileiro ver e acompanhar o Estado 
em ação, verificar como funciona.m os complexos mecanismos da mâquina 
administrativa, O que fazem e o cfue dizem o Presidente da República e os Mi
nistros de Estado integrantes do Governo, como se desincumbem de suas 
atribuições. 

Não é preciso acentuar o significado prãtico e a utilidade dos serviços 
prestados pela SECOM. 

Esta breve digressão é suficiente para acentuar o papel decisivo da mis
são atribuída à SECOM, no conjunto dos órgãos governamentais, prestando 
os serviços específicos que a caracterizam. 

É com justificada satisfação que verificamos, no quotidiano das nossas 
atividades dentro e fora do Senado Federal, a comprovada eficiência e a ca
pacidade realizadora do Ministro Said Farhat e de sua brilhante equipe de 
trabalho, quando informa, divulga e promove- através da sua instrumenta
lidade técnica e serviços espeCializados de rãdio, imprensa e televisão- oco
nhecimento exato do desempenho governamental, principalmente o imenso 
trabalho que o Chefe da Nação vem desenvolvendo em benefício do povo 
brasileiro. 

Comprovando essa assertiva, acabo de receber dois importantes docu
mentos da SECOM, que estou lendo com a atenção que merecem, uAções do 
Governo Voltadas para o Nordeste"' e uo Governo e as Secas", divulgadas 
na Série "Documentos Sociais", de n9 48 e n~ 39, respectivamente, recf:m
editados. 

São exposições de motivos e decretos diversos, que evidenciam os es
forços e o profundo interesse do Presidenta João Baptista Figueiredo, no sen
tido de atender às necessidades bâsicas do Nordeste. 

Á semelhança destes, estão circulando outros documentos da SECOM a 
respeito da atuação do Governo Federal nas demais regiões do País. 

No momento, desejo apenas registrar os relativos ao Nordeste - do 
qual tenho a honra de ser um dos representantes no Senado da República- e 
que veiculam valiosas informações sobre os Programas de Aproveitamento 
dos Recursos Hídricos e de Irrigação, e o Programa de Assistência às Áreas e 
Populações Atingidas pelas Secas do Nordeste, que envolve a atuação inte
grada dos diversos órgãos governamentais nas zonas afetadas pela calamida
de climãtica. 

Ao encerrar este ligeiro pronunciamento, congratulo-me com o Ministro 
Said Farhat pelo êxito das atividades da SECOM, felicitando ao mesmo tem
po a sua brilhante e dedicada equipe de jornalistas, em que se destacam, entre 
outros, o Secretário Geral, Emanuel Vargas Leal, o Chefe de Gabinete, Sér
vulo Jayme Coimbra Tavares, o Assessor~Chefe, Marco Antorlto Kraemer, e 
os Presidentes da Empresa Brasileira de Notícias (EBN), Apolônio Sales Fi
lho, e da Empresa Brasileira de Radiodifusão (RADIOBRÁS), Marcel De
zon Costa Hasslocher. 

-{Multo bem!) 

O Sr. Hugo Ramos (PDS- RJ)- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palav,a, pela or
dem, ao nobre Senador Hugo Ramos. 

O SR. HUGO RAMOS (PDS- RJ. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, a Presidência referiu-se aa 
problema do interstício referente a duas proposições q'Jê foram apresentada~ 
à Mesa em requerimentos que esta entendeu que devam percorrer o prazo de 
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cinco dias, na forma do estabelecido no art. 313 do nosso Regimento Interno 
e que passo a ler: 

"Art. 313. A dispensa de interstício e prévia distribuição de 
avulsos, para inclusão de matéria em Ordem do Dia, poderâ ser 
concedida por deliberação do Plenârio, a requerimento de qualquer 
Senador desde que a proposição esteja hã mais de 5 (cinco) dias em 
tramitação no Senado." · 

Peço ao Sr. Presidente para atender a questão de ordem que estou levan
do, porque vai exigir de V. Ex' uma pronta resposta para orientar o Plenário 
da Casa. ' 

Esse prazo de cinco dias, segundo informações da Assessoria da Mesa, 
começa a fluir do dia seguinte à publicação da matéria, o que, com a devida 
vênia, não está figurando no Regimento Interno da Casa. 

Quero crer que a deliberação da Mesa Diretora, anteriormente já esposa
da pela mesma Mesa em outra questão de ordem também de relevância na 
contagem de prazo, estabelece o critério do Código de Processo Civil; isto é, o 
art. 184 do Código Civil atual, como o art. 27 do antigo Código de 
1939/1940, estabelecem a contagem do prazo a partir do dia seguinte ao da 
publicação da matéria. 

Ocorre, porém, Sr. Presidente, que não é este o critério do Regimento In
terno, e também o problema da contagem de prazo, na forma do Código de 
Processo Civil, é absolutamente irrelevante. Não se pode considerar a regra 
como matriz dos problemas pertinentes à contagem do prazo, que tem um 
capítulo específico sobre a matéria. 

Para dar a V. Ex' uma certeza da posição em que-me encontro, está, por 
exemplo, a interrupção da prescrição, não a suspensão, com a simples petição 
protocolada. E assim, sucessivamente, em vários dispositivos do Código do 
Processo Civil vamos verificar que essa matriz constante do Código de Pro
cesso Civil não é invulnerável a outras interpretações que se seguem ao pró
prio texto do Código de Processo Civil. 

Esta regra, que aqui está, declara simplesmente: .. desde que a proposição 
esteja há mais de 5 dias em tramitação, no Senado." Ora, essa tramitação, Sr. 
Presidente, se inicia no iriSfã.nte exato em que se coloCa no protocolo o carim
bo da entrada do documento na Casa. Nesse instante, que é o primeiro ato 
praticado na Casa, começa a tramitação da matéria. A dispensa de interstício 
se conta de 5 dias a partir do instante em que se inicia, e não no dia seguinte 
ao que se inicia a tramitação. 

O art. 137, também, do próprio Regimento, no que diz respeito à conta
gem de prazo nas comissões, em vãrios outros dispositivos do Regimento ln
terno, não tem esta regra. Ela estâ sendo subsidiada por uma outra regra do 
Código de Processo Civil, que não tem aplicação na espécie. 

A questão de ordem que estou levantando, Sr. Presidente, tem uma ra
zão fundamental: é que esse requerimento colocado sobre a mesa, se a conta
gem do prazo for seguinte a da sua publicação, termina no sábado e a Sessão 
Legislativa, ao contrârio, termina na sexta-feira. Se, ao contrário, de acordo 
com o meu raciocínio, consoante o próprio Regimento Interno, independente 
da interpretação levada pela Mesa Diretora, se admitido o meu raciocfnio, 
esse requerimento pode ser submetido ao Plenário na sexta-feira e, portanto, 
dentro da Sessão Legislativa. Do contrârio, esses requerimentos que estão aí, 
na mesa, sob interstício, serão prejudicados e notadamente prejudicado o 
meu estado, numa mensagem do Município de Nova Iguaçu, que é o sexto 
Município do Brasil, e que terâ dificuldade na tramitação da matéria se, por
ventura, a Mesa resolver manter o seu ponto de vista anterior. Com a devida 
vênia dos Assessores, inclusive do que está, a sua cabeceira, manifestando o 
seu pensamento pessoal, a mim me parece, Sr. Presidente, que deva ser admÍ
tido o raciocínio que estou manifestando nesta questão de ordem. 

A regra estabelecida no Regimento Interno, quero repetir,jã agora sob a 
presidência do ilustre Presidente efetivo da Casa, Senador Luiz Viana, no art. 
313 do Regimento" Interno, declara o prazo de cinco dias do projeto, ou do 
processo, ou da mensagem, em tramitação no Senado. Essa tramitação, Sr. 
Presidente, não existindo nenhuma outra regra no Regimento Interno que 
possa elidir o raciocínio que estou formulando desta tribuna, permite admitir 
que, no instante que essa matéria entra na Casa, no instante em que ela ê pro
tocolada ... (Pausa.) 

Eu aguardo, Sr. Presidente, V. Ex• conversar com o ilustre Senador Ale
xandre Costa,. companheiro de Bancada. Eu peço a V. Ex' que reformule a 
orientação da Mesa. Do contrârio, o requerimento constante da Mesa, refe
rente'ao Município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estará. definitivamen
te prejudicado, porque o prazo de cinco dias passa, então, a ocorrer e a se ex
tinguir no sábado, depois da Sessão Legislativa. 

Ao que me parece, V. Ex' jã está com o seu ponto de vista firmado já que 
não me deu a honra e o prazer de ouvir a minha questão de ordem e todas as 
suas ponderações. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• me perdoe, estou ouvindo 
V. Ex• com toda atenção. Devo até dizer a V. Ex' que o estava ouvindo antes 
mesmo de chegar ao plenário, estava ouvindo-o no meu gabinete. Por isto 
que vim para aqui, justamente para ter o prazer de ouvir V. Ex• Agora, estava 
pedindo uma informação, para poder resolver a questão de ordem de V. Ex•, 
sobre a data exata em que a matéria entrou no Senado. 

O SR. HUGO RAMOS (PDS- RJ)- Agradeceria a V. Ex• Porque, 
efetivamente, o que se pretende aqui, com referência à orientação administra
tiva da Mesa, é no sentido de computar o prazo a partir do dia seguinte, esco
rado nu~a regra do Código de Processo Civil, atualmente o art. 184, anterio
mente o art. 27. No entanto. ao que me parece, há um equívoco por parte da 
Mesa. O Regimento Interno absolutamente não prevê a hipótese. E, ainda há 
pouco, o nobre Senador Aloysio Chaves me revelava outros dispositivos do 
próprio Regimento determinando o prazo exatamente no instante em que ele 
se processa. 

Ora, quando entra a mensagem na Casa, o protocolo é que marca o iní
cio da sua existência nesta Casa. A partir daf, começa a correr a tramitação, o 
prazo de cinco dias. f: a questão de ordem que formulo a V. Ex', esperando 
acolhida no sentido do deferimento da minha questão, para permitir que ore
querimento de interstício do meu Município de Nova lguaçu seja aqolhido 
pelo Plenârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Eu poderia, e posso at~, aceitar a 
interpretação de V. Ex•, baseada no Código de Processo Civil que V. Ex• in
vocou, de que o prazo se conte do dia. Ocorre que, mesmo com essa conta
gem, pelo menos com as notas que a Presidência tem, não atenderia ao objeti
vo de V. Ex'. 

Segundo ao que estou informado, pode ser que V. Ex' tenha uma infor
mação. diferente, eu aceito, é que esse projeto ou essa mensagem, porque é 
uma mensagem, deu entrada no Senado no dia 19 do corrente às 18 horas e 30 
minutos. Ora, mesmo que Contássemos o dia primeiro, não teríamos decorri
dos 5 dias. Só teríamos decorridos 5 dias amanhã, sexta-feira. 

O SR. HUGO RAMOS (PDS- RJ)- Eltatamente, é a questão de or
dem que quero levantar. Se V. Ex• admitir a questão de ordept, agradeço a V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Posso aceitar a interpretação de 
V. Ex' e, em face dela, somente amanhã, quer dizer, no dia 5, poderá ser rece
bido o requerimento de urgência. 

O SR. HUGO RAMOS (PDS- RJ)- Perfeitamente, estou de acordo 
com V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -: Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requeriip.ento que será lido pelo Sr. {9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 601, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a run de que a matéria constante do item n' 18 ~eja_. 
submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Salá das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Affonso Carmago (PP - PR) - Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli
citada. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, a fim de 
que possamos fazê-la pelo sistema eletrônico. (Pausa.) 

Peço aos Srs. Lideres que declarem o seu voto. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores jâ podem votar. 

Procede-se à votação 

VOTAM "SIM OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Beneditcl Canelas 

-Bernardino Viana - Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Franco Monto· 
ro - Gabriel Hermes- Helvidio Nunes- Hugo Ramos -Humberto Lu
cena- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Kalume- Jos~ Caixeta 
- José Guiomard - José Lins - Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas
Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Martins Filho -:- Mauricio Leite
Murilo Badaró - Passos Pôrto - Raimundo Parente- Vicente Vuolo. 



Dezembro de 1980 DIÁRIO DO CO!'\GRESSO NACIONAL lS•<>o II) Sexta-feira 5 7627 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram, favoravelmente, ao re
querimento_ 28 Srs. Senadore's; contra, um. Não houve quorum para delibe
ração. Fica prejudicado o requerimento. 

Em razão da falta de número em plenário, deixa de ser apreciado o item 
nO? 1 da ~auta, cuja matéria está em fase de votação. 

S o seguinte o item cuja votação é adiada. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 150, de 1980 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.157, 
de 1980), que autoriza o GovernO do EStado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 184.162.300,0d (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, soo n•s U58 e 1.159, ae 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 151, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 1.160, de 1980), que autoriza ó -Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e 1.162, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Gabriel Herm_e.s.. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS-PA-Para discutir o projeto.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tive oportunidade, em todo 6 decorrer 
desta aprovação de auxílios e empréstimos, a Estados e Município de 
manifestar-me. Atuei coerente em apoiar as deliberaÇões-ao meu Partido, dei 
apoio sistematicamente a todOs os empréstimos, mesmo porque acho que aju
dar às Prefeituras, ajudar obras sociaiS-é uma oportunidade de se poder distri
buir melhor os recursos que são normalmente do âmbito federal. 

Sr. Presidente, não posso deixar de manifestar aqui o inell desaponta
mento em verificar que o meu Estado do Parâ, a minha Região Amazônica fi
cou completamente afastada em quase todo esse somar de bilhões de cruzei
ros e milhões de dólares que foram distribuídos para obras normalmente jus
tificadas, úteis e necessárias. 

Quero deixar aqui registrada, ao comentar o projeto que estâ em discus
são, a razão do meu desapontamento. Vejam V. Ex•s e o Senado: no meu Es
tado do Pará, hoje comentado dentro do Brasil e no exterior pelas riquezas de 
Carajás, pelas riquezas que sairão das suas águas, do Tocantins, na Hidrelê
trica de Tucuruí ou pelo ferro, pelo ouro, pela bauxita o cobre e tantas outras 
riquezas que ali se encontram, há um projeto em andamento que se torna es
sencial, o qual faz parte do projeto e dos planos do Governo Federal. E o pro
jeto que se relaciona, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com as instalações das 
usinas que foram objeto, até, de parte dos entendimentos do Ministro Delfim 
Netto quando esteve no exterior, acentuadamente no Japão, as chamadas 
ALUNORTE e ALBRÃS, todas ligadas à produção do alumínio. 

Sr. Presidente, encontra-se depositado na SUDAM setenta milhões de 
cruzeiros, depositados hã meses, ou melhor, desde quando foi aprovado o 
Orçamento vigente. Durante todo esse período, por três vezes procuramos o 
ilustre Ministro do Interior, Sr. Mário Andreazza, em companhia de outros 
colegas nossos, Deputados e Senadores do Pará, e companheiros Diretores 
das classes empresariais do Pará. Por duas vezes estivemos com o- esforçado 
Ministro do Planejamento, mostramos-lhe a necessidade de ser liberada esta 
verba para que fosse instalado o órgão que deve tomar as medidas necessárias 
para que se instalem as obras de infra-estrutura em Barcarena. 

Ainda há pouco menos de 20 dias fazíamos cOrilatO com os meSmos Srs. 
Ministros~ tainbém no mesmo sentido. Em todas as nossas visitas foram apre
sentadas soluções e até nos entregaram cópias de requerimento encaminha
dos à Presidência da República pedindo permissão para a excepcionalidade e 
instalação desse órgão. Houve até, Sr. Presidente, a afirmativa de que se não 
fosse autorizada a excepcionalidade, o órgão seria instalado pelo Ministério e 
a SU DAM, e os recursos liberados. Isso nos afirmou, a mim, a Deputados e 
Senadores do Pará, a membros das classes empresariais, Ministros, e até nes
sas ocasiões eu representava o Líder, o nobre Senador Jarbas Passarinho, o 

qual não podia estar presente, afirmaram que teríamos, se não fossem dadas 
essaS liberações, pelos meios oficiais, seriam dadas soluções, para o emprego 
dos recurs.os. 

Passaram, Sr. Presidente, meses e nada foi feito de essencial para a insta
lação do órgão e das obras de infra-estrutura em Barcarena. Nossas reivindi
cações não mereceram o respeito devido. 

Gravamos isto, Sr. Presidente, neste final de Legislatura, como um pro
testo à desatenção pela qual está passando o nosso Estado. Ainda ontem, 
com a maior compreensão, votamos todas as verbas que foram solicitadas 
para atender recursos destinados ao Estado do Maranhão, para instalar suas 
obras de infra-estrutura e da estrada de ferro e que se beneficiará com o apro
veitamento dos recursos minerais do Pará, sem nenhuma mágoa, sem nenhu
ma manifestação de desapoio. No entanto, uma pequena verba de 70 milhões 
para o nosso Estado jâ liberada e orçamentária não tem merecido a menor 
acolhida. Três, quatro, cinco vezes, procuramos dois Ministros, nós e compa~ 
nheiros nossos, e não merecemos atenção e o respeito que o nosso Estado me
rece. 

Finalmente, Sr. Presidente, queremos que também fique gravado aqui o 
nosso desapontamento, pela desatenção do Presidente da Companhia Vále 
do Rio Doce há meses convocado por nós e pela Comissão de Minas e Ener
gia, para comparecer e prestar esclarecimentos sobre os projetes, sobre o an
damento deles, pois se tornam necessários esses esclarecimentos, face às críti
cas, face aos protestos, face aos reclamos da nossa Região Amazônica, não só 
dos elementos políticos, de técnicos, de engenheiros, como das classes empre
sariais. Entretanto, chegamos ao final do nosso período de trabalho, receben
do sempre do Presidente da Companhia Vale do Rio Doce apenas as descul
pas de que havia dificuldades face a viagens. 

Finalmente, a entrevista se marcou, nesta última quinzena de novembro, 
disse o Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, aqui nesta Casa. Não 
veio. Desatendo, assim, ao requerimento da Comissão de Minas e Energia, 
fugindo, portanto, a prestar os esclarecimentos que são necessãrios. A bem da 
verdade, sentimos, há alguma coisa de que nós precisamos conhecer, alguma 
cojsa necessita ser esc:larecida. Fiquem certos, porém, o Presidente da Com
panhia Vale do Rio Doce e os Srs. Ministros, de que terminamos este perío
do, mas voltaremos aqui para examinar, para reclamar, e, não para nos con
formarmos com aquílo que julgarmos errado, prejudicial ao nosso Estado e 
prejudicial, aos interesses do nosso País! _(Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 152, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.163, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Acre a elevar em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois mi· 
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n•s l.l64 e 1.165, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

-....:. de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 153, de 
1980 {aprt~scntado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'? 1.166, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ceres (GO) a elevar em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatro
centos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n•s l.l67 e f.16.8, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justi;;a, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

- de Municípios, favorâvel. 

Em discussão. 

O Sr. Di:ccu Cã.rdoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (LuizViana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para discutir o profeta. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orad_or_.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Estado do Acre bate às portas 
do Senado, através da Presidência da República, para solicitar empréstimo à 
Caixa Econômica Federal, no valor de Cr$ 8.479.600,00. 

É uma pretensão pequena a do Estado do Acre, um Estado novo da Fe
deração, 229 Estado do nosso País, que solicita o aumento da sua dívida con
solidada para Cr$ 8.479.600,00. 

Sr. Presidente, os pedidos de empréstimo não estão sendo votados, per
dendo o Senado a oportunidade desta sessão convocad_a extraordinariamen
te, porque se realizam, neste inst3:nte, a convite de Sen_adores desavisados, pa
lestras. reuniões de ComissõeS, e outras mais, realizadas nesta hora, e o ple
nãrio deserto. Portanto, ·desculpe-me V. Ex.•, é uma providência que V. Ex• 
devia tomar: impedir a reunião de Comissões, de agora em diante, de pales
tras, de conferências, seja o que for, para qu~-o plenârio do Senad_o se enches
se dtt Senadores para que votássemos. 

Esta sessão ~traordinária ~tA sendo per~ida por falta de quorum. Uma 
sessão. matutina, 11 horas 20 minutos do dia, não está muito frio, a· tempera
tura agradável, os Senadores não trabalharam até tarde da noite, ontem. Por.: 
tanto, Sr. Presidente. quero crer que, desavisadamente, hã reuniões de Cernis~ 
sões. Entretanto, -os assess_ores dq Senado que preparam esses processos jâ es
tão desmaiando por aí. _Hoje pela manhã tive a visita de um membro da C o~ 
miSsão que está até um pouco alterado, $r. Presidente, porque está trabalhan
do dia e noite, atê 3, 4, 5 horas da manhã, na preparação desses pro_cessos e 
está perdendo até o equilíbrio mental. Acho até que V. Ex• poderia determi
nar, da Chefia das Comissões, _uma providência, para que os_ Srs. funcio~ 
nârios, que não estão agUentando o rush do trabalho do Senado nestes últi
mos dias, não cheguem a uma estafa antes dos Senadores. 

Sr. Presidente, além disso o número de pedidos de empréstimo, hoje, vai 
a 18, são os '4 18 do Forte de Copacabana" que estão aqui. Mais 40 vêm por 
aí, já preparados, já encapados, j_â com pareceres e nos quais os Srs. Senado
res jã apuseram a assinatura. Nem tiveram tel'll:pO de ler os pareceres_, e _ _os que 
estão despachando nem estudaram porque não hã tempo. Não estou critican~ 
do ninguém, não há tempo físico de se ler coisa: alguma. Sai-se daqui à noite, 
cansado, e volta-se pela manhã. 

A pressão contra o Senado estâ sendp violenta. São 120 processos para o 
Senado votar até à meia-noite de hoje. Os funcionários j~ estão desmaiando, 
outros estão entrando em regime de estafa, e outros, até, Sr. Presidente, per
dendo um pouco o equilíbrio mental. Tudo pela pressão dos a-contecimentos 
e dos interessados. Se está ocorrendo isso com os assessores, com aqueles Se
nadores que estão lutando contra esses empréstimos podem ocorrer coisas 
mais graves. _ 

Sr. Presidente, gosto de ver V. Ex• presidindo os nossos trabalhos. Sem
pre que peço a palavra, eu exijo dois ou três Presidentes, porque um só não 
me agüenta o tempo todo. Então, têm que ser dois, três Presidentes em cada 
fala deste humilde e obscuro Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Discordo de V. Ex• Ouço 
V. Ex• o ano todo, com prazer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO(ES)- Por dever e por obrigação, V. Ex• 
tem que me ouvir. Mas V. Ex• é o mais fixo nessa cadeira. O Presidente deser
ta cedo, cedo. Ele não agüenta a pressão dos meus argumentos. Quer dizer, 
em cinco minutos o Presidente tem vontade de tomar chá, e vai tomar chá. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Não só nesta cadeira, mas 
hâ cerca de vinte anos que ouço V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- De fato, em vinte anos a nossa ami
zade se cimentou no respeito recípocro e numa admiração profunda que te
nho por V. Ex•. Quatro anos nós vivemos longe, enquanto V. Ex• engrande
cia o Estado de Sergipe, com uma obra administrativa raramente assinalada 
num Estado brasileiro. Portanto, quatro anos eu fui saudoso da figura de V. 
Ex•, diante de meus olhos, já esmaecidos, Sr. Presidente, com a noite que jã 
está perto e em cujas sombras taciturnas eu vou mergulhar na primeira hora. 

Mas, Sr. Presidente, nós temos 18 pedidos de emprêstimo, e o número 18 
tem uma simbologia interessante na nossa História, são "Os 18 do Forte", e 
aqui os 18 na sessão de hoje. Aqueles saíram para dar a vida pelo Brasil; este 
"18 do Forte" estão querendo tirar a vida da população brasileira. São 18 que 
vão a alguns milhões de cruzeiros e alguns milhões de dólares, hoje. Mas jâ 
preparados para entrar na sessão da tarde estão mais 25, dos 120 processos de 
empréstimos que o Senado estã preparando agora. Fora os 82 que nós jâ 
aprovamos. A hemorragia de dinheiro vai a 200 processos de empréstimo, 
este ano. São tantos Sr. Presidente, que nós pedimos à Secretaria para nos re
meter a relação dos processos somados, o Senado parece que não tem máqui
na para somar e também não tem cabeça que possa somar 200 prOcessos. 
Tem que mandar para um matemâtico. Vamos mandar para aquele matemã-

lico que descobre a Loteria Esportiva, para ele somar o montante do dinheiro 
que o Senado da República estâ liberando para os Estados e Municípios. Du
zentos processos este ano, Sr. Presidente! 

Eu disse, na última sessão, que isto não é mais uma hemorragia~ isto é 
uma hemoptise. A capacidade pulmonar, a capacidade respiratória do nosso 
País, do Governo, da nossa Nação, estã se esv.aindo em sangue. ~ uma he
moptise de 200 pedidos de empréstimos. Em 150 anos de República, nós não 
tivemos um caso de um desaguamento, de uma desidratação, de uma anemia 
tão grande processada no organismo da Nação. 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um _aparte? 

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

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- O problema mais sério é que nun
ca as Comissões Técnicas ateritaram tão pouco- para o exame dos pareceres, 
como nestas últimas 48 horas. Foi lamentável o- que ocorreu, ontem, naCo
missão de Municípios, onde os pareceres favoráveis foram aprovados em glo
bo, o que é um fato inédito naquela Comissão. E quando nós chegamos à reu
nião ela já esta vã- se encerrando, sem ter iniciado, e os Senadores simplesmen
te estavam numa fila assinando os pareceres de 25 pedidos de empréstimos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- E: uma denúncia gravíssima a que, 
V. Ex• estã fazendo. Agradeço o aparte de V. Ex•. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Líder do PP está fazendo uma denúncia 
gravíssima, dizendo que na Comissão dos Municípios foram aprovados cerca 
de 25 famigeradas processos de emprêstimos- famigeradas- não estamos 
xingando o processo, é a fama do proCesso. 

Sr. Presidente, V. Ex' estâ ouvindo a Bahia e não tem ouvidos para o 
Espírito Santo. 

Sr. Presidente, a Bahia deve estar satisfeita, a Bahia estâ empanzinada 
com quatro empréstimos que jâ- engoliu. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Mas, a denúnica do nobre 
Senador Afonso Camargo ... 

O SR. DIRCEU CARDO&O (ES) - ]'Ião, agora quero falar da Bahia, 
depois chego lã. Falou daBahia, sacode as fibras nervosas de V. Ex• Alagoi
nhas, e outras regiões. da Bahia ao coração e à alma de V. Ex•. 

A Bahia, Sr. Presidente, que está aí a seu lado, deve estar empanzinada 
com quatro empréstimos - em dólares, cruzeiros, e parece que até em mar
cos. A Bahia, tem duas ou três moedas ... 

Sr. Presidente·, se nós- não encerrarmos a sessão hoje, vamos ter outro 
empréstimo da Bahia, em francos; virâ outro em liras, virâ outro em iens, virâ 
outro em libras e virâ outro em coroas suecas. A Bahia ê insaciável. Do mes
mo jeito que se extrai petróleo do seu solo, ela tem uma fome de dinheiro 
como esses pobres brasileiros têm fome de arro~ e feijão. 

A Bahia, Sr. Presidente, estâ empanzi.nada com quatro empréstimos que 
obteve aqui no Senado. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Olha o regimento da Casa ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, agora t!ós temos 
presidentes honorários aqui embaixo. Estâ-se invocando o Regimento. O Se
nador Dinarte Mariz, do Rio Grande do Norte, já empapou, também, três 
empréstimos, e vem af o quarto. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN)- E quantos para o Espírito Santo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Um, para pagar um dívida que não 
pode pagar, porque os outros governos tiraram. 

Sr. Presidente, os Estados favorecidos pelo Governo, os Estados amigos 
do Senhor Presidente, amigos do Ministro da Fazenda, amigos do Ministro 
do Planejamento, amigos do Banco Central, amigos do Fundo Monetário 
Nacional e amigos do Senado, esses Estados estão disputando o que tira mais 
empréstimos. O Senado virou "Câmara de Santo Antônio do Choca Urubu". 
Entrou, passa. Esses vinte e oito vão passar. 

O nobre Senador Affonso Camargo fez uma denúncia gravíssima. On
tem, na Comissão dos Munícípíos, entraram cerca de 30 processos que foram 
aprovados em globo! 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) -Permite um aparte, nobre Senador 
Dirceu Cardoso? 

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

O Sr. Alrnir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador, eu estava no meu ga~ 
binete trabalhando, quando ouvi o aparte dado a V. Ex• pelo nobre Senador 
Affonso Camargo. Infelizmente, devo dizer a V. Ex• que o meu colega do Pa
ranâ "não foi muito feliz em fazer tal afirmativa, porque o que a Comissão dos 
Municípios fez não foi mais do que acompanhar o que tem sido feito naCo
missão de Constituição e Justiça; quando todos os pareceres são favoráveis à 
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votação ê em bloco. -Antes, isso já havia acontecido na Com_issão de Consti
tuição e Justiça. E ontem, ao assumir a Presidência da Comissão de Municí
pios, pela idade- o Presidente ê o nobre Senador Lo manto Júnior e o V ice
Presidente é o nobre Senador Orestes Quêrcia- nada mais fiz do que adotar 
aquilo que fOi ado ta do na Comissão atê bem pouco tempo. Ademais, tenho a 
dizer a V. Ex• que os Senadores que compareceram à reunião da Comissão de 
Municípios fõiam:· Senadores Lenoir Vargas, Raimundo Parente, Benedito 
Canelas, Amaral Furlan, Almir Pinto, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, 
Aderbal Jurerna, Josê Richa, Moacyr Dalla, Lázaro Barboza, Josê Sarney. 
Compareceram tOdos os componentes da Comissão. Na verdade, quando V. 
Ex• chegou, os membros da Comissão estavam assinando, porque deram os 
despachos nos projetas que ficaram postos em cima da mesa para serem mais 
facilmente assinados. Eu estava assinando, como Presidente, sentado à mesa. 
Fiquei atê o final, quando encerrei a reunião. Esta i: a declaração que queria 
fazer a V. Ex' ·- -

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) -Agradeço a colaboração do nobre 
Senador Almir Pinto i'aiificando tudo aquilo que falei; que a Comissão de 
MunicípioS usou de um critêrio riuncã uSã.do naquela Comissão, que foi o de 
aprovar em globo todos o.s projetas, e que a Comissão, mal sendo aberta, co
meçou a terminar pela aprovação dos pareceres, porque nenhum parecer che-
gou a ser discutido na Comissão. -

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Se V. Ex• me permitir, isso não ê ino
vação aqui na Casa. Quando há acordo de Líderes, se faz isto. Atê mesmo em 
Plenário V. Ex• tem assistido, quando há acordo de Líderes, quando todos os 
pareceres ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Desculpe-me, mas no Plenário, 
não. No Plenário, votação em bloco nós nunca tivemos. Em bloco, não, um a 
um. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Não pode, o Regimento não permite, 
mas estou dizendo que quando hã ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- "'·a desmoralização aqui não atin
giu esse nível. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - Quando há concordância de Líderes, 
muitas coisas se. fazem que não estão prescritas· no Regimento. V. Ex'" sabe· 
disso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não, mas em bloco não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Não estoll falando em bloco, estou di
zendo que quando hã entendimento ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas o Senador Affonso Camargo 
estã denunciando que foi aprOvado em bloco. 

O Sr.AimirPinto (PDS -CE) ... estou dizendo a V. Ex• que a Comissão 
de Constituição e Justiça costuma fazer isso quando todos os pa!eceres são 
favoráveis, e quem é da Comissão de Constituição e Justiça não me desmenti
rã. Essa é que ê a verdade. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Senador Dirceu Cardoso, V. 
Ex• permite um aparte? -

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

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Estamos acostumados, nas di
versas Comissões, a não discutir pareceres. Se não merece discussão na idéia 
dos Srs. Senadores, a matéria não é discutida, é aprovada. Apenas o proble_, 
ma seria falta de discussão do parecer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas ê irregular. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) -Não ê irregular. Quantas e 
quantas vezes se apresenta um parecer e ê perguntado se alguém deseja 
discuti-lo. Se ninguém deseja, então é aprovado. Isso não ê irregular. Isso é 
regimental. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não."' anti-regimental e irregular. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Não, absolutamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou dizer a V. Ex• se ê ou não. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Estâ o Presidente da Comissão 
de Agricultura aqui, o Senador Evelãsio Vieira, e pode confirmar que, lido o 
projeto e se não hã discussão, pode ser aprovado, quando um consenso favo
rável ao parecer do Relator. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

Gostaria de saber de V. Ex•, de acordo com o Regimento Interno, quanw 
tos minutos tem o Senador para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Sr. Presidente, estou com a pala-
vra. V. Ex'" não pode dar questão de ordem a ninguêm. .. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - O Senador Dirceu Cardoso 
tem 30 minutos para discutir. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN) -S. Ex• dispõe de 30 minutos. 
Também gostaria de saber se, em encaminhamento de votação, ê permi~ 

tido aparte. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não estou encaminhando a vo
tação. Estou discutindo. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- No momento se trata de dis
cussão. Normalmente ê natural que haja aparte. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, o Regimento Inter
no estã em pandarecos na Casa. Já joguei dois Regimentos no Lago e vou jo
gar o terceiro, antes de encerrar hoje, à meia-noite. 

Sr. Presidente, V. Ex• permitiu houvesse questão de ordem enquanto eu 
estava falando. Se eu não der consentimento, nem o Presidente descendo daí 
do Olimpo, permito. Enquanto eu estiver falando, ninguêm levanta questão 
de ordem. Levantou-a o Senador Dinarte Mariz, que jã passou pela Mesa hã 
vários anos, ê Membro da Mesa e vai continuar Membro da Mesa ad seculum 
seculorum. Já lhe nasceram atê cabelos brancos na cabeça presidindo a Mesa 
ai, e S. Ex• não sabe o Regimento Interno. Tem de pedir consentimento, Sr. 
Presidente, para se levantar uma questão de ordem, enquanto qualquer ora~ 
dor está na tribuna. Estou na tribuna e ninguêm pode levantar questão de or
dem. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Affonso Camargo disse que estão sendo 
votados projetes em bloco. O nobre Senador Almir Pinto, Presidente da Co
missão dos Municípios, ratificou que, de fato, foi votado em bloco. É uma ir
regularidade. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) - Presidente eventual. Dei a V. Ex• o 
exemplo da Comissão de Constituição e JustiÇa- vOta-se em bloco quando o 
Plenário da Comissão· concorda. O Presidente põe em votação a proposta do 
senador tal, e, em virtude de estarem todas as proposições com pareceres fa
voráveis, e se hã concordância é feita a votação em bloco. Houve concordân
cia, sem qualquer reação. Estou aqui hã dois anos e não foi a primeira vez que 
a Comissão de Constituição e Justiça fez isso. Tem·no feito sempre quando o 
Plenário dá o consetimento ao Sr. Presidente para que aquelas proposições 
que estão com pareceres favoráveis sejam aprovadas em bloco. Por conse
guinte, é quase jã uma tradição na Casa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, o nobre Senador Al
mir Pinto disse que houve, de fato, votação em bloco, mas que seguiu o pro~ 
cedimento da Comissão de Constituição e Jusdça. Enião, Sr. Presidente, são 
duas Comissões que esültuerri irregularmente. Trinta matérias de importân~ 
cia, como as de pedidos de emprêstimos. Senador nenhum leu o parecer. Ore
lator deu o parecer e os senadores assinaram. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Logo após concluir o meu raciocí
nio, darei o aparte a V. Ex'" 

Então, Sr. Presidente, a Comissão não leu o parecer. São trinta projetes, 
uns em dólares, outros em marcos, outros em cruzeiros. Uns para obras ne
cessárias, outros para obras desnecessárias, outros para obras faraônicas, ou
tros para obras adiáveis, numa hora em que o Brasil precisa de economia de 
dinheiro. Tanto preciSa de economia de dinheiro que estamos assistindo a 
essa qéerie na frente da nossa Casa, na Praça dos Três Poderes: milhões de 
lâmpadas acesas, anunciando um Na~al, onde não vai haver fome na mesa do 
rico e do abastado, mas o pobre não tem feijão para comer. Milhões de lãm
padas gastando energia, gastando eletricidade, gastando material, com o di
nheiro do pOvo, como se fôssemos um País que estivesse no melhor dos mun
dos possíveis. 

Sr. Presidente, duas irregularidades se cometeram - a Comissão de 
Constituição e Justiça e a Comissão dos Municípios. 

O nobre Senador Almir Pinto registrou, e não tem culpa alguma, que é 
um precedente dessas Comissões. .s:. Presidente, não se pode votar em bloco. T~m que se Votar matêria por 
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120 projetos estão ameaçando esta Casa, essa hemorragia. É uma he
moptise~ ê a última hemoptíse do estado de exaustão em que se encontra o 
Poder Público. Para conhecimento do Senado, foram mandados 120 projetes. 
Entraram ontem de manhã e atê hoje de manhã o Senado vai votar. Jsso é 
uma hemoptise, ê a última hemoptise do estado de exaustão, já em desfaleci
mento. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. V. Ex• já está com quatro 
empréstimos no bucho, na Bahia. 

O Sr. Jutahy Magalhiies (PDS - BA) - Eu não, Excelência. 

O SR. DIRCEU CAROOSO (ES) - V. Ex• está representando a Bahia. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Se estivesse com os quatro em-
préstimos no bucho... - -

O SR. DIRCEU CARPOSO (ES) - J;: no bom sentido. Não estou di
zendo que V. Ex• apanhou o dinheiro e pôs no bolso. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Lógico que V. Ex• não diria 
uma infâmia desta. Não faria esta injustiça em assim pensar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não é muito infâmia, não. Apa
nhou quatro empréstimo e agora jâ está de beleza, e dando opiniões sobre os 
outros empréstimos. Mas vivia aqui de pires na mão pedindo nosso voto fa
vorável a um empréstimo da Bahia. 

O Sr. Jutaby Magalhães (PDS- BA}- Sr.Presidente, como o Regi
mento é jogado no Lago. Solicito um aparte, que i: concedido, e o Senador 
Dirceu Cardoso, que vive dizendo que Regimento é jogado no Lago, inter
rompe o aparte. 

Senador Dirceu Cardoso, gostaria de saber a respeito do empréstimo do 
Acre, porque também diz o nosso Regimento que, na discussão de uma ma
téria, devemos discutir o assunto daquela matéria que estâ em pauta. V. Ex• 
até agora não falou nada a respeito do empréstimo do Acre. V. Ex' estâ ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• chegou atrasado. 

O Sr. Jutaby Magalhiles (PDS- BA)- V. Ex• estâ chegando ao final 
do seu tempo e sobre o empréstimo do Acre, cm si, apenas disse duas ou três 
palavras no início de seu pronunciamento. Não discutiu mais nada a respeito 
do assunto. O Regimento Interno é claro quando diz que, quando a matéria 
estâ em discussão, o orador tem que abster-se a falar sobre o assunto da ma
téria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Estou falando sobre os emprêsti
mos em si. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Emprêstimo em si ê uma coisa ge
ral. V. Ex• falou sobre empréstimos da Bahia em lira, e se esqueceu até em es .. 
cudo~ Faltou falar que a Bahia pediu em escudos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Se for falar todos as moedas, a 
Bahia é capaz:, até o fim do nosso mandato, pedir empréstimo em todas as 
moedas em circulação no Mundo. 

O Sr.Jutahy Magalhães (PDS-BA)- Veja V. Ex• que a Bahia tem ca
pacidade de pedir recursos, pois os níveis das dívidas estão dentro das normas 
necessãrias. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Um Presidente baiano e V. Ex• 
aqui no Plenârio, é irresistivel à Bahia. 

Sr. Presidente, dizíamos nós que votação em bloco é anti·regimental e é 
imoral até. Supúnhamos, Sr. Presidente, que esses emprêstimos, os vinte e 
tantos que vêm aí na sessão da tarde, e os .. dezoito ·do Forte" que estão aqui, 
fazendo quarenta e tantos empréstimos......:. houve o anúncio-- que iríamos 
votá-los em bloco. Sr. Presidente, iríamos chegar à última degradação desta 
Casa. Ia dizer a V. Ex• que iríamos ser piOreS do que a Câmará Municipal de 
Santo Antônio do Choca Urubu, lã dos cafundós ... Nenhuma Câmara existe 
no Brasil, das quatro mil Câmaras Mun_icipais deste País, nenhuma que fun
cione assim, aprovando cerca de quaren~a empréstimos cm bloco. Seria esta, 
Sr. Presidente, a desmoralização desta Casa contra a-(j_ual nos vamos insurgir, 
com o apoio da Bancada do Partido Popular. 

Então, Sr. Presidente, isso não se permite no nosso Regimento e na nos
sa Casa. Em 150 anos de existência desta Casa, nunca vimos isso, votação em 
bloco, estamos vendo agora, são trinta projetas. 

Sr. Presidente, quanto à presença, aí dou razão aos Senadores. São três 
ou quatro comissões funcionando ao mesmo tempo, com palestras e confe-
rências sendo ouvidas naquela mesma hora, com atendimento a sessões do 
Congresso na mesma hora. Não hã ninguém que tenha o dom da ubiqüidade, 

- - -· . 

que possa comparecer a três ou quatro comissões e tomar conhecimento ·dos 
assuntos, discutir e assinar. Não pode. Então os pareceres são assinados pelos 
corredores, Sr. Presidente, sem que ninguêm tenha tempo sequer para lê-los, 
que dirâ, meditã-los, estudã-los. Dou razão aos Srs. Senadores. 

E o estâ acontecendo, Sr. Presidente? Estamos corn três Senadores grave
mente doentes, já morreram dois este ano, até o final da tarde pode ser mais 
um ... A funérea Beatriz de mão beijada, mas única Beatriz consoladora, pode 
pegar de repente qualquer um de nós e mergulhar nas sombras taciturnas de 
onde ninguêm volta. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• dã licença para um a par-
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não permito ... 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Um último aparte? 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não dou aparte a mais ninguêm 

porque estã sendo anunciado que o meu tempo estâ esgotado 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Muito obrigado pela gentileza 

de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARPOSO (ES)- Sr. Presidente do jeito que nós esta
mos, com esse rush de trabalho, com os Senadores já um pouco fracos, pode
mos ir embora, podemos embarcar de uma hora para outra, podemos atra
vessar o oceano e entrar na eternidade. Uns vã.o entrar, Sr. Presidente, nas 
portas daquela casa, de que nós lembramos, onde estã escrito assim: 

Lasciate ogni speranza, vai chentrate! 
Jsso é do inferno, de Dante, porque muitos aqui vão para o inferno .•. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha) 
Sr. Presidente, vou terminar. 
Aqui estão os doCumentOs referentes aos trabalhos da Comissão de 

Constituição e Justiça, a espinha dorsal da Casat Onde estão os juristas da Ca
sa. Não quero referir·me à Comissão dos Municípios. Está aqui, Sr. Presiden
te, onde está escrito relator, o nome do Senador esiâ em branco. E espaços em 
branco onde deveriam constar todos os outros nomes de Senadores. 

Não há um indicado como relator. O parecer jâ está aprovado ... 
Sr. Presidente,não estou condenando o Senador, condeno a Mesa. A 

Mesa não pode fazer isso conosco. 
Estamos aqui, agora, precisando de Senadores para votar. Caiu uma ses

são extraordinária com 18 projetos porque não houve quorum. Por que? Por
que os Senadores estão atendendo, estão ocupados em Comissões, ouvindo 
isso e aquilo, no último dia da sessão. Por quê'? Para apresentar matérias que 
vão entrar na pauta de hoje. Vou guardar no meu arquivo. 

Sr. Presidente, estâ presente na Casa o nobre Senador Mendes Canale 
que estâ sendo uma grande voz que se levanta -aqui contra esses procedimen
tos últimos da Mesa do Senado que se está impingindo, garganta abaixo, ras
cantemente. Sr. Presidente, são tantos os projetas que nós temos que engolir! 
Não engolem aqueles que se levantam contra, mas os outros, passivamente, 
têm que engolir. Nós não temos compromissos e não vamos engolir. 

Sr. Presidente, o Acre ê um Estado que ajudei a criar com o meu voto. Se 
estivesse aqui o General Guiomard~ ia testemunhar que eu, Deputado, dei 
meu voto pela criação do Estado, como darei o meu voto para a criação dos 
de Rondônia, Amapâ e Roraima. 

Pois bem, esse Estado pediu um pequeno empréstimo no valor de 8 mi
lhões. Mas nem o Sr. Senador Guiomard está presente nem o Senador Jorge 
Kalume estã presente. Esses dois Senadores não eStão presentes aqui, Sr. Pre
sidente. 

Sr, Presidente, sabe V. Ex• que jã vOtei favoralvelmente a emprêstimos 
para a Bahia, essa Bahia irreverente, empanzinada de dinheiro, pode até ter 
uma apolexia, de tanto dinheiro que estâ recebendo ... Hoje, ainda, temos 
mais empréstimos da Bahia. aqui, é o quinto até logo mais nós_ teremos o sexto 
empréstimo da Bahia. 

Hoje estão disputando o prestigio estadual. Quem tem mais força com o 
Governo federal tem mais empréstimos; quem não tem empréstimo, estã li
quidado. Nós temos poucos Estados ainda que não conseguiram empréstimo 
aqui. Só Mato Grosso do Norte, todos os outros jâ. conseguiram. 

Sr. Presidente, diz aqui o parecer: a destinação do empréstimo do dinhei
ro - me permita, Sr. Presidente: 

~·con_strução de seis mil oitocentos e seis meios-fios c mil e qui~ 
nhentos e noventa inetros de esgotos pluviais, implantação de um 
posto de saúde, duas escolas- uma de I• e outra de 2• grau e uma 
lavanderia pública." 

Sr. Presidente, a~ únicas coiSas urgentes são a escola e posto de saúde. O 
:resto ê perfeitamente adiâvei. 

O que eu acho é o seguinte: estamos com a corda no pescoço - estamos, 
não, o País estâ, falo em noJqe da Nacão- estamos com a corda no pescoço, 
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encerada, amarrada num galho de ârvore, esperando urna mão caridosa que 
puxe. 

Então, Sr. Presidente, temos que economizar, mas o Governo manda 120 
pedidos de empréstimo, o Gov-erno, que tem que combater a inflação, manda 
essa hemorragia, essa hernoptise, a última do ano. O GoVerno está derraman
do sobre nós bilhões de cruzeiros, milhões de dólares, milhões de marcos, mi
lhões de coroas, milhões de francos suíços, milhões de liras, milhões de pesos, 
milhões de pesetas, milhões de escudos e milhões de outras moedas deste 
mundo do nosso Deus. 

Nós estamos aqui, tranqüilamente, dando votos nas comissões, em blo
co, sem atender ao procedimento regimental. 

Sr. Presidente, eram essas as ·considerações e aguardo, no encaminha
mento da votação, à tarde, voltar a falar sobre o projeto de empréstimo do 
Acre. Mas quero registrar o que ouvimos hoje aqui do ilustre Parlamentar do 
PDS, membro conspícuo da Mesa, dessa ilustrada Mesa que nos dirige, à 
qual vamos dar, hoje à tarde, um adeus. Quando abrirmos a sessão, no ano 
que vem, graças a Deus, não vamos vê-la mais aqui, vamos .. varrer" esta 
Mesa e colocar outros Senadores. 

Desculpe-me, Sr. Presidente, V. Ex• que agora nos dirige, V. Ex• sempre 
mereceu nossa homenagem. 

Então, Sr. Presidente, no ano que vem, vamos ter outra Mesa, outras 
pessoas, outros Senadores, com outros pensamentos, mas o membro conspí
cuo da Mesa pediu a palavra para falar sobre o Acre e só falou sobre o Parã; 
quer dizer, foi vizinho; mas não chegou no Acre, não disse Acre. Só disse Pa
rã, ALCOA, etc. e tal. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

Solicitaria a V. Ex• que verificasse se há o número mínimo para conti
nuar esta sessão, se não houver que suspenda a sessão. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Sr. Pr6sidenti, peçO a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Veja V. Ex' a intolerância da Oposição. Nós assistimos, aqui, durante 
todo esse tempo, com número não regimental, à Sessão. Agora, que um repre
s~r:_tante do Governo vai discutir o projeto, vem um- repre&Cntante da Opo
SJçao, que tumultuou a sess~o, pedindo verificação de quorum por uma ma
téria não regimental, pedir para encerrar a sessão. 

Veja V. Ex• como é difícil- e nisso louvo a Posição de V. Ex•- a con~ 
dução dos trabalhos desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- De acordo com o Regimento 
Interno, vou susperiâer a sessão e acionar aS Campainhas por 10 minutos. Se 
houver número regimental, será reaberta a sessão. 

(Suspensa às 12 horas, a sessao é reaberta às 12 horas e 10 minu-
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estâ reaberta a sessão. 
Continua em discussão o item 4 da pauta. (Pausa.) 
Não havendo mais quem peça a palavra, encerrO" a- discUssão. 
A votação está adiada por falta de ·quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 5: 

Discussão, em turno: do Projeto· de Resolução n'1 (54, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia coriio_coiiclusãO de seu 
Parecer n' 1.169, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, a elevar, em CrS 19.600.000,00 (dezenove mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• !.170, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pel.i coriStudOfiãHdade e juridici-

dade. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo C}llem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação estã adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 6: 

DiscussãO, em turno único, do Projeto de Resolução o9 155, de 
1980 (apresentado--pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.1781 de 1980) que autoriZa a Prefeitura Muillcipal 
de Jacareí- SP, a elevar, em CrS 362.934.000,00 (trezentos- e ses-

senta e dois ·milhões, novecentos e trita e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.179, e !.180, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéii<i fica -adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 7: 

Discussão, em tUrno -úriico, ·d"o Projeto de Resolução n9 156, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.181, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cosmópolis- SP, a elevar em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três mi
lhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noven
ta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.182, e 1.183, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cãrdoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra, para dis
-cutir o projeto, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Projeto de empréstimo que be
neficia a Prefeitura Municipal de Cosinópolis, São Paulo. 

Para que quer o dinheiro a Prefeitura Muilicipal de Cosmópolis? Exe
cução de obras de infra-estrutura geral e de serviços. 

Diz o parecer do Banco Central: 

"Como se vê, considerado todo o endividamento da referida 
prefeitura, seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos 
Itens 1 e 2 do citado art. 2• da Resolução n' 62/79." 

Sr. Presidente, portanto, seriam ultrapassados os tetos, mas vamos em
prestar. O Senado Federal, hoje é uma câmara emprestativa, empresta mes
mo. Nós temos 18 processos na pauta e vamos emprestar aos 18 e mais aos 25 
que vêm aí, e vamos deixar urna parte em branco para os sessenta e tantos que 
seguirão. São 112 projetas de empréstimos na Casa: 82, em cruzeiros, nós jâ 
emprestamos, jâ demos a ordem. Mais 25 em dólares, portanto 107. E hã 
mais 120 e tantos, que sornam 230 projetas. Em 4 mil Municípios brasileiros. 
Se fôssemos emprestar para todos os 4 mil, seria favorâvel, porque aí não ha
veria injustiça para os outros que não podem aqui vir, que não têm padrinho, 
que não têm Ministro, que não têm Senador, que não têm Deputado Federal, 
que não têm amigos influentes. Esses não vêin aqui, só vêm os que têm ami
gos infuentes e poderosos. 

Sr. Presidente, o presente projeto ultrapassa os limites de endividamento 
do Município de Cosmópolis. São obras que podiam ser adiadas até o Brasil 
vencer essa crise de dinheiro. 

O Sr. Ministro diz que não iremos ao Fundo Monetário Internacional, 
porque-o Brasil vai se sUjeitar! Mas, Sr. Presidente, isto ele fala para nós, por~ 
que quando se fechar esta Casa, quando se apagarem as luzes, quando silen
ciarem as vozes da Câmara e do Senado, iremos, humildemente, ao Fundo 
Monetãrio Internacional confessar nossa culpa, nós iremos à Canossa, nós 
não resistimos. 

O Brasil só tem um defeito: é um país pobre agora; quando eu morrer 
meus netos serão brasileiros de um país rico. Som9s um país pobre e D.ós te
mos que apresentar uma fachada de país rico. Aí mesmo na frente, por exem
plo, Sr. Presidente, aí na Praça dos Ttês Poderes, numa capital que vive dos 
recursos dos Estados, dinheiro nosso que se joga aqui, tenho em mãos uma 
informação dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. Sabe V. Ex• 
quantos apartamentos o Ministério do Planejamento tem aqui em Brasilia, 
para residência dos seus funcionários? O Senado não sabe, mas eu vou dizer. 
Aliâs, ninguém sabe, eu sei porque mandei pedir a informação, como mandei 
outros pedidos de informação por aí. Quantos apartamentos e residências 
tem o Ministério do Planejamento? Apenas isto, Sr. Presidente e Srs. Senado
res: Em Brasília, Cap~tal da ReptThlica, com 400 mil habitantes, aqui no Pla
no Piloto, tem 4.136 apartamentos! Para desobstruir os ouvidos de quem não 
queira ouvir: 4.13~ apartamentos tem esse Ministério! V. ExJ sabe que eu pedi 
informações de todos os Min-istérios, pois éstOu querendo acabar com todas. 
as mOrdomias. · 
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As residências no lago. Disse aqui que fui a uma residência no lago, de 
um funcionáriá: piscina- não enfiei o dedo para saber se havia âgua quente, 
mas estou desconfiado que era piscina de água quente - piscina; depois fo
mos para uma churrascaria. Não sei se a carne era da COBAL, mas comemos 
uma carne mais ou menos. Havia dois, três guardas que faziam a segurança. 
Tinha garçons funcionando na casa e uma sauna. 

Sr. Presidente. a Bancada do PDS está a!:>andonando, ordenadamente, 
em fila indiana, o Plenário, a rinha da luta, a arena da luta. 

Então, essas mordomias nós temos que acabar. 

O Sr. Moacyr Dali a (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEl) CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• está fazendo uma afirmação 
que contradiz u_ma outra afirmação de V. Ex•, que há pouco, dizia das diver
sas atribuições dos Senadores nas comissões. V. Ex•_ sabe que tem um ilustre 
capixaba fazendo uma conferência, hoje, na Comissão de Relações Exterio
res. Os Senadores do PDS, estão na Casa, mas estão nos seus af~zeres ... 

O SR. DI~CEU CARDOSO (ES) - Mas, .quem está dizendo isto? 

O Sr. Moacyr DaDa (PDS- ES)- V. Ex• disse que os Senadores, V. 
Ex• me perdoe se entendi mal, estão abandonando a rinha. Não, nós estamos 
presentes, Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, estão saindo, agora, Senador. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Não, foram aos gabinetes, fazer al
guma coisa, algum serviçal mas estão presentes. V. Ex• pode ter certeza disto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Foram fazer alguma necessidade, 
mas o Senado, tem aqui, atrâs deste painel da Mesa; -os lugares próprios: .. 

O Sr. Moacyr Dali a (PDS - ES) - Estão ·atendendo nos seus gabinetes, 
Ex• Nesta época de fim de ano, V. Ex• sabe qUe todos os nossos conterrâneos, 
meus, de V. Ex• de todos os Srs. Senadores, nos procuram para fazerem rei
vindicações, para fazerem solicitações. Ainda há p.oucos minutos V. Ex• deve 
ter visto eu me levantar para atender um conterrâneo nosso, que queria falar. 
comigo e com V. Ex• Não pôde falar com V. Ex•, falou comigo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então eu passo procuração a V. 
Ex• para atendê-lo, e as suas reivindicações, também. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Com muito prazer, com muita hon
ra, em nome de V. Ex•, tambêm. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Aliás, sei que V. Ex• irá atendê-lo 
com consideração, passo a minha procuração a V. Ex• e faço votos para que 
V. Ex• resolva o problema do nosso ilustre conterrâneo. 

Sr. Presidente, eu fui à Comissão para a abertura da palestra do nosso 
Consultor da República, nosso eminente conterrâneo. Nunca deixei de assis
tir a uma palestra dele aqui. Nunca. Mas, não posso deixar essa fiscalização 
para ir ouvir a palestra. 

Nobre Senador, se nós deixarmos a discussão, eles põem em votação e 
em vinte minutos eles passam 150 empréstimos, e deixam uma pâgina cm 
branco para outros que vem por ai, no recesso. 

O Sr. Moacyr Dali a (PDS - ES) - V. Ex• me permite? S6 para um es
clarecimento, Senador. Eu não disse da ausência de V. Ex' a COmissão de 
Relações Exteriores quando falava o eminente jurista Clóvis Ramalhete. Eu 
disse que todos os Srs. Senadores do PDS estão na Casa, com exc~são dos 
que V. Ex• citou ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• chegou atrasado à minha 
palestra. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Não, eu não saí. Eu estava atenden
do ali, eu não saí. V. Ex• está equivocado, eu não saí do Plenário. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• chegou atrasado ao Ple
nário. Eu comecei dizendo que os Senadores têru_ r~ão, a culpa é da Mesa, a 
culpa é da Presidência que marca essas palestras, as reuniões de comissão, 
Comissões Mistas nesta última hora, na undécima hora do encerramento dos 
nossos trabalhos, quando o Plenário está exigindo a presença de todos nós. 
Eu abri esse crédito de confiança aos Senadores. A culpa não é nossa. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Foi isto que eu argumentei com V. 
Ex• Eu estava ali, atendendo um conterrâneo nosso. V. Ex• disse que eu saí do 
Plenário. Eu não saí. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu não disse que V. Ex•, saiu. Es-
tão saindo, estão saindo três... - -- · 

Sr.-Presidente;·são-4;i3&-apartament-es;-s6-nesse-Mi-n-ist&r4g-.-Q-uem-infot-
mou? 

Reporto:-me ao Oficio n9 455, do Senado Federal, de 15 de outubro: 

uApraz-me encaminhar a V. Ex•. em anexo, relações dos imó
veis funcionais administrados por este Departamento do Distrito 
Federal que encontram-se distribuídos a servidores da Adminis-
tração Direta e Jndireta vinculados ao Ministério da Fazenda. 

Artur Pereira, Secretário-Geral do DASP." 
Estão aqui, Sr. Presidente, pedi que fornecessem a relação de todos os 

apartamentos, para ver que Brasnia, nobre Senador, custa ao povo, brasileiro 
um sacriflcio imenso. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• estã se referindo ao projeto 
em discussão, à Prefeitura Municipal de Cosmópolis ou a Brasília? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - ~. Estou me referindo ao projeto 
em discussão. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Agora estou entendendo, V. Ex• estã 
fazendo uma argumentação paralela ao emprêstimo, não está discutindo o 
projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Estou discutindo. Nobre Senador, 
desculpe, eu vou desrespeitãr um pouCo-V. Ex• 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Não. V. Ex• nunca me desrespeita 
pela amizade que temos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Qual é o Senador que fala aqui res
peitando estritamente o Regimento, desde o Líder de V. Ex• ao Líder de qual
quer Partido? Quem é que faz isso aqui? 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- V. Ex• vai me desculpar. V. Ex• está 
completamente equivocado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -~Nobre Senador, eu tenho vinte 
anos de Parlamento. É um argumento a latere. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES)- Eu estava falando com o Senador 
Bernardino Viana, V. Ex• falou em quatrocentos e tantos, eu pensei que fosse 
com relação ao empréstimo. Não! Absolutamente. Longe de mim qualquer 
insinuação maléfica com relação a V. Ex• Se V. Ex• entendeu desse forma, eu 
peço perdão a V. EX.f. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Está desculpado, e tambétn medes
culpe. 

Mas me diga: qual é o Senador que fala, estritamente, dentro do Regi. 
mento? Qual é o Líder que fala dentro do tempo regimental? São 30 minutos 
para o Líder, e a Mesa deixa falar durante 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos. 
Sr. Presidente, se não for verdade, eu renuncio ao meu mandato. Largo esta 
Casã agora se não for verdade. É verdade, Sr. Presidente? 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- São 30 minutos, e ele fala I hora c 
quarenta e a Mesa, complacente, encantada, pelo canto de sereia, pela voz 
maviosa e agradável, cai até num meio sonambulismo, e deixa o tempo passar 
I hora e 40 minutos. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com prazer. 

O Sr. Affonso C~;._go (PP- PR)- Acredito, Senador Dirceu Cardo
so, que o Senador Moacyr Dalla pecou por não ouvir as conclusões que V. 
Ex• ia tirar. Eu, inclusive,· quando ele pedill; o aparte a V. Ex' eu também, si
multaneamente, pedi um aparte a V. Ex• para reafirmar que a nossa posição 
contra os empréstimos é uma posição a favor da reforma tributária. E a nossa 
posição a favor da refoima tributâria é contra o centralismo, e o centralismo 
é identificado com Brasflia. Eu ia dar esse aparte a V. Ex•, porque o povo bra
sileiro, realmente, não sabe quanto Brasflia custa para o bolso de cada brasi
leiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Muito bem! V. Ex• trouxe uma 
afirmação que robusteceu a nossa tese. 

Concedo .. o aparte ao nobre Senador Moacyr Dalla. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Eu declino do honroso aparte, o Se
nador Affonso Camargo jã esclareceu. 

Ex• 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• sabe o quanto cu devo a V. 

Sr. Presidente, V. Ex• é o quarto Presidente que estou enfrentando, 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Estâ vencendo-os pelo cansaçO. 

O SR. DIRCEU CARDOSO 1ES) ,.-Estou vcnoend_o pelo cansaçO. Mas 
eu queria vencer pelo cansaço era a Bancada do PDS, mas ela estA ar, firme. 
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Sr. Presidente, passando os olhos aqui, V. Ex• vai ver que não temos nú
mero para sustentação da sessão. De acordo com o Regimento, peço que V. 
Ex• encerre a sessão, agora. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Peço a V. Ex• que faça cumprir o 
art. 180~ § 3~, do Regirii"ento~ acionando as campainhas durante 10 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - V. Ex• serã atendido. 
Na forma do art. 180, § 3~, do Regimento, acionarei as i::ainpainhas du

rante 10 minutos. 
Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 12 horas e 24 minutos. a sessdo é reaberta às 12 ho
ras e 34 minutos.) 

O SJ,t. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Jã hã número em Plenário. Es-
tão reabertos os trabalhos. 

Continua em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Fica adiada a votação por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto-de Resolução n9J57, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.164, de 1980). que autoriZa a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes- SP, a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatro
centos e cinqüenta e três milhões. seiscentos e sessenta e sete mil e 
quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.185 e 1.186, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES - Peço a palavra, Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. oara discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, passei perto de um Senador ali 
e ele estava com cheiro de comida. Estava almoçando e vai-me perdoar por 
termos pedido que S. Ex• deixasse o prato lá na mesa e viesse atender à cam
painha de V. Ex•. Esta campainha está muito indiscreta - vem um até masti
gando, lá na frente. 

Sr. Presidente, desculpe-me V. Ex• se eu tenha assim ocasionado esse 
mal-estar à Bancada do PDS que veio aqui atender ao chamamento da cam
painha indiscreta, irreverente e tal. Mas,--eomo eu estava tomando água ape
nas, Sr. presidente, enquanto eles estavam almoçando, ou melhor, o Senador 
independente não tem direito a comer. O Senador do PDS, Sr. Presidente, é 
caviar, pate de foi e gras, vinhos generosos e whisky abundante. 

Sr. Presidente, agora toca a vez de Mogi das Cruzes, um Município po
deroso de São Paulo, com uma cidade de 200 mil habitantes, quase igual ao 
número de habitantes da minha Capital, cuja Câmara Municipal aqui se en
contra presente, para assistir ao desenrolar da votação do seu projeto, que 
não será votado nesta sessão e serã votado, então, na sessão da tarde, mas, ao 
qual não devo negar uma manifestação do meu apreço e da minha simpatia. 

Aqui estão vereadores de todos os Partidos com assento naquela Câma
ra, dirigidos pelo ilustre Presidente da Casa e assessorados por uma bancada 
de jornalistas, inclusive uma ilustrada jornalista que honra a mulher, 

-·-representando-a na Câmara e honra àquela Câmara representando, como 
mulb,er, neste evento, Sr. Presidente. 

1 

Dirijo-me à Câmara de Mogi das Cruzes: o Senado Federal é uma Câ
mara como a vossa, apenas funciona em Brasília. a Capital do País, mas ê tão 
honrosa a funçõa de Senador quanto a de Vereador de Mogi das Cruzes, te
nho as mesmas características de representatividade, a mesma força popular e 
a mesma significação. Nós somos uma Câmara mai'or e melhor instalada
não sei se a Câmara de Mogi das Cruzes tem essas magníficas instalações do 
Senado- só apenas mais numerosa do que a vossa, mas em dignidade, repre
sentatividade e significaçã<f política. o Senado equivale á Câmara de Mogi 
das Cruzes. 

Disse-o há dias, e vou repetir agora: o voto do Vereador é um voto mais 
difícil do que o voto do Presidente da República, é mais difícil do que o voto 
de um Senador, do que o de um Deputado Federal, de um Deputado Esta
dual. porque é uma luta homérica, Sr. Presidente, contr.1 um volume de can
didatos muito grande dentro de uma área pequena. Portanto, o voto tem uma 
significação cem vezes maior do que o voto que cada Vereador recebe. 

Eu, portanto, saúdo a Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, como 
a Câmara que representa condignamente a representatividade do povo brasi
leiro. 

Só faço votos _de que nos próximos anos, quando eu me reduzir a pó, e 
vou me reduzir dentro de pouco tempo, se Deus quiser, esteja aqui represen
tando a Câmara de Mogi das Cruzes, uni ilustre Vereador que hoje aqui com
parece, ou representando Mogi, do Estado de São Paulo na Câmara dos De
putados ou no Senado da República e estarã condignamente representando 
Mogi das Cruzes. 

Estes são os votos que faço do fundo do meu coração, porque como ho
mem de Município tenho para com o representante municipal uma simpatia 
muito grande, porque é o terreiro da minha luta, é o pedaço de chão sagrado 
onde tenho lutado contra adversários ferrenhos, e atravês da minha vida 
pública tenho buscado do meu povo a aprovação para os meus atos e a res
ponsabilidade que tenho recebido no exercício deste mandato. 

Sr. Presidente, saúdo os representantes de todos os Partidos com assento 
na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Apenas darei o meu voto contra 
por causa de princípios, mas não vou obstruir de maneira alguma que o Sena
do Federal vote no tempo oportuno este projeto que tem abs_orvido a atenção 
da Câmara de Vereadores de Mogi das Cruzes, atravês de tantos dias. tantas 
noites, sem que logre seu efeito definitivo. 

Quero, Sr. Presidente, então, prestar a essa cidade de duzentos mil habi
tantes, onde se localiza um dos mais poderosos Municípios do Estado de São 
Paulo e do País. do que esses quatro mil municípios do País, quero apenas di· 
zer que duzentos mil habitantes ê cerca de quinze vezes a cidade que, eu tenho 
a honra de dizer que fui nasc~do ali e eu a represento aqui no Senado daRe
pública, por causa da ventania que houve no País. porque se não fosse a ven
tania eu estaria como simples advogado lá no meu pequeno Município, no in
terior do Estado do Espírito Santo. Portanto, cinqüenta vezes mais tambêm a 
população, do que o Município cearense onde eu irei receber este mês o título 
de cidadão de Massapê. Assim, a esse poderoso Município o qual, aqui, seus 
inter"esses vêm sendo solicitados e protegidOs pelo eminente Senador oresies 
Quércia e que tem diuturnamente acompanhado esse projeto, os meus Votos 
de que possa lograr, apenas isto, de que 34 votos de Senadores da República 
dêem a Mogi das Cruzes a homenageril de que ele necessita e a que ele faz jus, 
por ser uma partícula atuante, vibrante, pulsante do território nacional. 

Sr. Presidente, estas eram as minhas considerações. Não vou, de maneira 
nenhuma, não tenho palavra alguma de obstrução ao projeto, embora vote 
contra, mas .estou prestando uma homenagem a essa Câmara que aqui com
parece, Sr. Pfesídente, que apenas se sep-ara de nós por uma parede de vidro 
transparente, translúcida, como é esta que nos separa, mas que não há sepa
ração entre nós. O Senado é a Câmara de Mogi das Cruzes e a Câmara de 
Mogi das Cruzes é o Senado da República. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje-
to. 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Sr. Presidente, Peço a palavra 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Affonso Camargo, para discutir o projeto. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na oportunidade da presença, na 
Tribuna de honra do Senado, de representantes de bases municipais do Esta
do de São Paulo, do Município de Mogi das Cruzes, não seria desinteressante 
registrarmos novamente a posição do Partido Popular com relação aos em
préstimos. 

Diríamos, antes de tudo, que temos. normalmente, aprovado os pedidos 
de emprêstimo de Municípios, principalmente aqueles pedidos que têm uma 
vinculação definida entre os recursos e as obras que vão ser executadas com 
eles. A primeira posição que o Partido tomou nos últimos dias, como a Casa 
sabe, foi contra os empréstimos externos, porque julgamos que o Senado não 
tem, hoje, normas e critérios defrnidos para aprovar esses emprêstimos. As 
Resoluções do Senado, de n~'s 62 e 93, não se relacionam com os empr6stimos 
externos, e eles têm sido examinados pelo Poder Executivo na base da Reso
lução n9 63 do Banco Central e cc-legislação decorrente. Mas, aqui no Sena
do, não existem normas definidas com relação a emprêstimos externos, e o 
que tem ocorrido, e essa é a realidade deste ano aqui no Senado, é que quan
do vem um empréstimo externo, ele já vem assim como um dinheiro para sal
var a situação financeira de determinado Estado. E observamos, inclusive, 
que os planos de aplicação dos emprêstimos externos estão cada vez mais ge
néricos, o que deixa bem claro que esses empréstimos estão sendo usados 
para equilibrar os déficits orçamentários dos Estados brasileiros. 
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A nossa posição, Sr. Presídente, Srs. Senadores e Srs. Véreadores, ê a fa~ 
vor do descentralismo tributário. A nossa posição é basicamente uma posição 
municipalista. Tanto que tivemos urna participação muito intensa com outros 
Senadores, durante este ano, para conseguirmos aquilo que consideramos 
uma gota d'água, que um primeiro passo fosse dado em favor dos Municí
pios, quando o Congresso aprovou um pequeno auinento no percentual do 
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, que vai, no ano que 
vem, de 9% para 10%, e também acolhendo parcialmente uma proposta de 
emenda constitucional de nossa autoria e de outros Senadores da Casa, que 
pretendia a transferência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis dos 
Estados para os Municípios, porque achávamos e ach3.mos que sendo um im
posto basicamente, doutrinariamente local, municipal, ele deve ser cobrado 
pelos Municípios. Mas, nutri acordo com a LideranÇa da Maioria, sem o que 
nós não conseguiríamos aprovar nada, surgiu uma aprovação de que o Esta .. 
do continuaria cobrando, mas destinaria 50% dos recursos arrecadados para 
os Municípios brasileiros. Então, a nossa posição é uma posição municipalis
ta. 

Ficamos, inicialmente, contra os empréstimos externos porque não há 
normas, dentro do Senado, definidas com relação aos empréstimos externos, 
e também porque o próprio GQ\i"C-rno Federal, nos últimos dias, mudou a sua 
política de poupança e resolveu, por declarações de eminentes figuras do Po· 
der Executivo, abandonar a poupança externa para procurar a poupança in· 
terna do País. Então·; o que nos pareCe que C.Stâ ocorrendo em matéria de em
préstimo externo quase que seria o que poderíamos chamar de golpe do em
préstimo. 

A União favorece aOs Estados a concessão de empréstimo. Temos notí
cias, dadas por assessores da Assessoria do Senado, que muitas vezes a con
clusão a que se chega é que o Estado estâ com uma poupança negativa, isto é, 
está sem condições de solver a dívida, mas como é para resolver os problemas 
imediatos das finanças estaduais, o erUPiéstiino acaba sendo concedido. 

Então, a Casa está apenas homologando empréstimos. Nós não estamos, 
realmente, examinando um por um para conceder ou deixar de conceder o 
empréstimo. Posteriormente, e queria, então, deixar a Oossa posição cáffi re
lação ao problema dos empréstimos em cruzeiros, principalmente emprésti
mos municipais, a nossa reação foi contra a tramitação desses empréstimos, 
na medida em que havia uma notícia, depois confirmada, que nos últimos 
dias, quer dizer, na última semana, deram entrada na Casa mais de cem pedi
dos em empréstimo para os Municípios. Não sabemos se a culpa cabe às pre
feituras que· encaminharam tais pedidos tar&arrú~n.te;·acreditamos que não, 
temos notícias de que vários empréstimos ficaram meses na burocracia do Po
der Executivo, mas a realidade para n6s, Poder Legislativo, é que esses em
préstimos chegaram de amontoado poucos dias atrás. 

O Sr. Mendes Canale(PP- MS)- V. Ex• me permite? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Só para uma informação. Segundo 
levantamento a que procedemos, os empréstimos em cruzeiros, ultimamente 
encaminhados a esta Casa, somam mais de vinte e cinco bilhões de cruzeiros, 
sem falarmos nos empréstimos em dólares, que ascendem à casa dos cento e 
setenta e oito milhões. E além destes, temos mais: tirri-dC35-rriHhões, em mar
co alemão. Veja V. Ex• a elevada importância que nesta Casa percorrem as 
Comissões, nesse açodamento de apreciação desses processos de empréstimos 
aos Municípios e aos Estados. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR) - Agradeço a informação 
de V. Ex•, que demonstra o montante desses empréstimos, que já são emprés
timos que têm grande influência no próprio desenvolvimento do esquema do 
Governo de combate à inflação. 

ra. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Pois não, com muita hon-

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• ouviu o Senador Men
des Canale dizer que nós estamos aqui na Casa com-mn-emp-réStimo de 25 bi
lhões de cruzeiros para os Municípios e os Estados. Veja V. Ex• que se nós 
formos fazer apenas um dado comparatívo, em matêria de inflação brasileira, 
diremos que o subsídio da área do petróleo, após a diminuição toda ocorrida 
com os aumentos constantes e enormes que têm sido concedidos na ãrea, com 
relação ao preço da gasolina e dos derivados de petróleo, só essa conta pe
tróleo representa 125 bilhões de cruzeiros. Então, essa ajuda que se está pre
tendendo dar aos Municípios está bastante inferior a uma simples conta de 
uma companhia estatal. Cinco vezes menos, poderíamos dizer. E toda essa 
ajuda aos Estados e aos Municípios representa cinco vezes menos do que uma 
simples conta de urna companhia estatal. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Agradeço o aparte do 
nobre Senador Jutahy Magalhães. Gostaria de reafirmar que o nosso desejo, 
para o ano que vem - aliãs, esta proposta não é de hoje, o próprio Senador 
Jutahy Magalhães com elajã concord_ou- é o de que as Comissões Técnicas 
do Senado, para exercerem efetivamente suas funções de Comissões Técnicas, 
tenham normas definidas e praz..Js de tramitação, e assim poderem examinar 
um por um desses pedidos de empréstimos. 

O que não é possível, Sr. Presidente, é o que vem ocorrendo nessas últi
mas 48 horas nas Comissões Técnicas. O Senador Dirceu Cardoso, inclusive, 
mostrou à Presidência, mostrou aos _Senadores, que a pauta das reuniões das 
Comissões Técnicas relaciona os projetes de pedidos de empréstimos, e naco
luna que deve constar o nome do Senador que se imagina vai receber o proje
to para examiná-lo, para dar o seu parecer, não tem o nome do Senador, 

E, surpreendentemente, na coluna de definição do parecer, estâ escrito 
.. favorável". 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Quero lembrar a V. Ex• que o pro
cesso primeiro tem que o Presidente da Comissão designar o relator. Exala
mente isso não aconteceu. Os processos foram remetidos para a Assessoria, 
diretamente, num desrespeito aos Srs. Senadores, porque por mais respeito 
que nos merecem os assessores da Casa, o parecer dado é do Senador. Isto 
ninguém pode tirar. Agora, se o Senador, uma vez designado, orientar o as
sessor na elaboração do seu parecer, muito bem! Mas que se processe um pa
recer sem o conhecimento do Senador, sem a designação prêvia como deve 
existir, isto é uma barbaridade que está se cometendo nesta Casa. Nós temos 
que ter seriedade nesta Casa. E o que nós estamos assistindo neste açodamen
to - repito a expressão - para a aprovação de matérias dessa natureza, é o 
passar por cima do nosso Regimento. Estamos ferindo até a nossa própria 
dignidade. Sinto-me assim ferido. Se eu compareço numa Comissão, e nessa 
Comissão eu verifico que não tem nem o RelatOr designado, e que na hora da 
reunião d& Comissão ele recebe o parecer, apenas para ler sem um exame da 
matéria que está seri:do votada, cujo parecer ele vai prolatar, isto é uma bar
baridade! V. Ex• tem exatamente razão, quando fala nesta forma esdrúxula 
do andamento dos processos nas nossas Comissões, que são encaminhados 
sem a designação prévia do relator. E aqui foi exibiâa, ainda pelo nobre re
presentante do Espírito Santo, Senador Dirceu Cardoso, e por mim forneci
da, uma pauta dos trabalhos da Comissão- de Constituição e Justiça, em que 
havia apenas a designação da matéria a ser apreciada, com a coluna do nome 
do Senador Relator da matéria em branco, e na outra coluna, em relação se o 
par~cer era favorável ou não, já havia a decisão. Então, era uma decisão to
mada à revelia deste Senador que deveria emitir o seu parecer. Tem V. Ex•, 
portanto, muita razão quando recrimina a forma desse açodamento no anda
mento dos processos, nestes últimos dias desta Sessão Legislativa. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Agradeço o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- V. Ex• permite uma outra inter
ferência? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) ~ Com muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Apenas para dizer a V. Ex•, e 
confirmar de público o que tenho dito na comissão, que também sou con
trário a que remetam esses processos em larga escala, nos últimos dias da nos
sa Sessão Legislativa. Agora, tambêm quero discordar quando procuram dar 
a impressão de que os Senadores não estão cumprindo com as suas obri
gações e que estã havendo uma desmoralização do Senado. Infelizmente, o 
nosso querido companheiro, Senador Dirceu Cardoso, quis dar essa impres
são mas não é assim, também. Sabemos que todos os pareceres que muitas ve
zes são feitos pelos Assessores, ao serem assinadOs pelo Senador recebem ali a 
confirmação do que está escrito óo parecer. Portanto, se o Senador assume a 
responsabilidade pelo seu parecer, aí não é possível nós recriminarmos a ati
tude dos Senadores. Na realidade o que tem havido, de nossa parte, é um acú
mulo de serviço do Senado. Hã aqueles que consideram que somente é impor
tante, no Senado, nossa presença em Plenário, para discutir todas as ma
térias, quando outros consideram, também, da maior importância, a presença 
dos Srs. Senadores nas comissões, discutindo nos órgãos técnicos as matérias 
que nos são trazidas. Outros ainda têm trabalho de grande importância nos 
seus gabinetes, tratando de assuntos que são do interesse de seus Estados. 
Era apenas essa explicação que queria dar a V. Ex•, com a sua gentileza de me 
ouvir. 

O SR. AFFONSÓ C AMARGO (PP- PR)- V. Ex• tem razão, Sena
dor Jutahy Magalhães, mas veja bem que quando estamos fazendo críticas a 
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uma forma de tramitação, estamos criticando uma rotina. Eu seria incapaz de 
fazer qualquer crítica ao Senador Almir Pinto; porque ontem. a Comissão de 
Municípios aprovou em globo. Não é crítica ao Se_nador que a estava presi
dindo, é crítíca a: uma rotina que acredito que todos nós, conscientemente, 
queremos modificar. 

E um problema ainda, acreditamos, fruto de um período em que o Poder 
Legislativo era um poder mais homologatório do que propriamente legislati
vo, um período que sabemos todos querem terminar. Vivemos agora na cha
mada fase da abertura democrática, da abertura política. Nenhuma abertura 
política se faz que ela seja regisiráda no seu termôl'!letro principal, que é o Po
der Legislativo. Nenhuma democracia se fará forte, se fará sólida enquanto o 
Poder Legislativo não se tornar forte e sólido. TemOs consciência disso. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto. Fazendo soar a campainha)- La· 
mente informar a V. Ex• que o seu tempo está esgotado. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PP- PR)- Vou terminar, Sr. Presi· 
dente. 

O problema dos empréstimos mexe de perto com o problema tributário. 
Repito qUe o que nós qUeremos é que haja algum dia em que as comunas bra
sileiras, em que os Municípios brasileiros não precisem pedir empréstimos. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, só para encerrar, dados da CPI dos Municí
pios que foi instaurada e chegou a conclusões na Câmara dos Deputados. Na 
sua parte inicial, no seu preâmbulo, dá alguns dados comparativos, que mos
tram que, nos Estados Unidos, os municípios ficain cõm 46,8% das receitas 
públicas; na Inglaterra, com 41%; na França, com 39%; na Itália, com 34%, e 
no Brasil, se computarmos todo tipo de receita pública, inclusive o das socie
dades de economia mista, os municípios reCebem 1,2%. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Com todo o prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Ocorre que a estrutura adminisR 
trativa desses países que V. Ex• acaba de citar é completamente diversa da 
nossa. Não hã como negar que os nossos municípios precisam ser mais bem 
aquinhoados. No ent_a_nt_o, citar esses modelos em que os municípios têm to
dos os encargos da administração pública, inclusive os de custeio da polícia, a 
ponto de Nova Iorque,- em que pese toda essa participação e toda a sua pu
jança de maior cidade do Mundo- ter sido, recentemente, declarada, pelo 
seu prefeito, pelo seu principal gestor, uma cidade inviâvel administrativa
mente. Então, Excelência, o problema realmente não é de dar muito ou de dar 
pouco. O problema é de se rever a legislação, de maneira tal que os municí
pios, para aqueles encargos que lhes são realffiente atribuídos, tenham as con
dições mínimas para ateridê-los. E é, na verdade, o que não vem ocorrendo no 
Brasil. Neste ponto não há como discordar de V. Ex• Entretanto, não concor
do - e este é um velho vício brasileiro - em buscarmos modelos. Daí por 
que temos este Brasil, hoje, quase que esquizofrénico: o Brasil real e o Brasil 
legal. ta nossa mania de comparar e buscar modelos estrangeiros, e V. Ex• 
sabe bem, a causa maior dos nossos males, é sobretudo, esse nosso chamado 
preciosisrrio jurídico, a causa desses males. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PP- PR)- Nobre Senador Benedito 
Ferreira, V. Ex• deve ter percebido que esses dados fazem parte da CPI da 
Câmara Federal, por conclusão unânime de uma CPI, aliãs presidida por um 
correligionário de V. Ex•, o Deputado Adhemar de Barros Filho. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - O que não convalida. 

O SR. AFFONSO -CÀMARGO (PP- PR)- Nobre Senador Benedito 
Ferreira, a discrepância, a diferença.é de 46,8 para 1,2. Não chego a afirmar 
que devamos ter, aqui, uma participação de 46,8, porque a diferença é muito 
grande. 

Sr. Presidente, pretendi definir, principalmente perante os Srs, Represen
tantes da Câmara de Mogi das Cruzes, a posição do Partido Popular, que, em 
princípio, não está cOntra os empréstimos internos pâra os municípios, e os 
tem aprovado normalmente. Nossa posição é contra a enxurrada que houve 
nos últimos dias e porque, até agora, a Maioria não definiu quantOs projetas 
pretende incluir na Ordem do Dia das sessões extraordinárias que se estão de
senvolvendo nestes últimos dias da Sessão Legislativa. Muito obrigadol 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Continua em discussão. (Pau
sa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESII>ENTE (Passos Pôrto)- Item 9: 

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 158, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

seu Parecer n9 1.187, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo- SP a elevar em CrS 3.931.785.000,00 (três bilhões, 
novecentos e trinta e um milhões, setecentose oitenta e cinco mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.!88 e 1.!89, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável 

Em discussão o projeto. 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr.-Presidente, peço a palavra, para uma 

questão de ordem. 

Ó SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra, para uma 
questão de ordem, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para questão de ordem. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, esta é a quinta tentativa que faço na sessão de 
hoje. Não hã quorum. Como a matéria estã apenas em discussão e como co
meçaremos a outra sessão dentro de uma hora- e precisamos alimentar-nos, 
porque só o pessoal do PDS é que se estã alimentando, e estamos aqui susten
tando fogo - V. Ex'- poderia suspender. Não prejudica nada, pois estamos 
em discussão, não se está votando. 

Então, gostaria que V. Ex• levantasse a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Anotada a solicitação de V. 
Ex•. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr. Presidente, para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para uma questão de ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para uma questão de or· 
dem. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• fizesse 
acionar as campainhas, para que os Srs. Senadores venham a plenário, a fim 
de se verificar se temos, ou não, os onze Senadores presentes. Parece-me que, 
a esta altura, já temos onze Senadores presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Vamos computar o número de 
Senadores presentes. (Pausa.) 

Estão presentes 11 Srs. Senadores. (Pausa.) 
Em discussão o projeto de resolução. 
O Sr. Dirceu cardoso (ES) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 

nadar Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CÁRDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, São Paulo pede CrS 3.931.785.000,00, destina
dos "à implantação do PROMORAR, do PROFILURB e de programas 
complementares do BNH, de conformidade com a inclusa Exposição de Mo
tivos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda", 

Destinação dos recursos: .. Implantação do Programa de Erradicação da 
Sub-habitação - PROMORAR, do Programa de Financiamento de Lotes 
Urbanizados- PROFILURB, e de programas complementares do BNH". 

Sr. Presidente, o projeto de São Paulo é um empréstimo volumoso, quase 
4 bilhões de cruzeiros, com um prazo de carência de 18 meses, prazo de paga
mento: 300 meses. Os futuros prefeitos de São Paulo é que arcarão com ares
ponsabilidade de pagar, ao longo dos anos, e ao final, 6 bilhões de cruzeiros, 
ou mais precisamente, 5 bilhões 998 milhões, 299 mil cruzeiros. Quer dizer, 
apanhando 3 bilhões, 931 milhões de cruzeiros, pagarão, ao fim desse tempo, 
300 meses, quase 6 bilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, este é um pedido volumoso. 
Está instruído com a documentação necessária. Os parecers, em cima da 

perna das Comissões, assinados de maneira tanto ou quanto irregular, mas 
vamo-nos reservar para discutí-lo na sessão da tarde, porque queremos que 
entre logo o projeto de Cajamar, que é o imediatamente à frente. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje-
to. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 159, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.190, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
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de Cajamar-SP, a elevar em CrS 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.191 e 1.192, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 

o projeto. 
O SR •. PRESlDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se

nador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, cai-me nas mãos o projeto do 
Município de Cajamar, no Estado de São Paulo, que vem bater às portas do 
Senado, solicitando autorização para empréstimo de 55 milhões de cruzeiros, 
para a construção de um ginásio de esportes, para pavimentação e iluminação 
pública. Projeto perfeitamente adiãvel. Mas, junto com este pequeno Municí .. • 
pio de Cajamar, vêm bater às portas do Senado 235 municípios só este ano. 

O nobre Senador Orestes Quércia, que tem apadroado empréstimos dos 
municípios de São Paulo, também ao Município de Cajamar dedicou a sua 
atenção e pede a nossa cooperação, no sentido de qUe aPenas façaínos refe
rência a esse município, para que: se encerre a discussão, a fim de que o proje
to possa ser votado na sessão da tarde. 

Sr. Presidente, assim, quero também me referir a Cajamar cujo Prefeito e 
Vereadores da sua ilustrada e egrê:gia Câmara, desde segunda-feira, acompa
nham, dia e noite, o desenrolar dos debates da Casa. 

O Sr. Affonso Ca.margo (PP - PR) -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Apenas quero dizer o seguinte, Sr. 
Presidente; Cajaman!Stã nos derredores da grande Capital. h um Município 
que estã localizado na periferia- vamos dizer assim- da grande São Paulo~, 
da cidade que no fim deste século e no início do terceiro tn.ilêniq, atingirá 25 
milhões de habitantes. Será uma das maiores e populosas cidades do mundo, 
como ê hoje, em terceiro lugar, mas, no ano 2.00(}, será talvez a primeira. 

Ouço agora o aparte do Senador Affonso Camarg_o. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Quero aproveitar a oportunidade 
para registrar, no discurso de V. Ex•, porque a preocupação que o Senado 
vem tendo cada vez mais intensa com o problema dos empréstimos. Eviden
temente, como há pouco me dizia o Senador Orestes Quércia, e esta é a reali
dade, inclusive quando V. Ex•, durante todo este ano, combateu os emprésti
mos, tive oportunidade de dar aparte dizendo isso, nós vivemos num drama, 
porque sabemos que os Estados e os municípios não têm recursos. O que 
ocorre é que, no fundo, isso é um círculo vicioSo, pOi"qLie na medida em que 
nós facilitamos recursos e empréstimos, nós estamos protelando decisões 
mais profundas c:m matéria de reforma tributãria. Eu estava, Senador Dirceu 
Cardoso~ observando os encargos desses empréstimos. Juros de 12% ao ano, 
mais correção monetária para a variação anual da ORTN, que agora vai ser 
pelo INPC. Veja V. Ex• a que custo vai sair esse dinheiro para o Município de 
Cajamar. Um investimento desse feito num ginásio de esportes, que é real
mente um problema hoje importante:, mas eu pergunto, em termos de investi
mentos, a juros de 12%, mais correção monetária, na base do INPC, em que 
situação financeira ficarâ esse N.mcípio, deatro de&ta linha, deste tipo de 
empréstimo? Só para registrar que nes.te nosso trabalho, nesta nossa posição, 
no fundo de tudo isso, está o nosso desejo de uma grande _e profunda reforma. 
tributária no País, para que os municípios não precisem mais pedir empr&ti
mos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO{ES)- Nobre Senador Affonso Camargo, 
V. Ex• tem sempre defendido essa tese aqui, tem sido o vanguardeiro desse 
pensamento econômico com relação a Estados e municípios, de uma nova 
distribuição de rendas, reforma tributãria etc. expõe-em relevo sempre esses 
argumentos que merecem a atenção do Senado Federal. 

Muito grato pelo aparte de V. Ex•, que exaltou e ilustrou o meu pronun
ciamento. 

Com o aparte, o 1\àbre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. J utahy Magalhães (PDS - BA) - Senador Dirceu Cardoso, o 
aparte que pretendo dar a V. Ex• refere-se, um pouCO; -a -um aparte anterior 
recebido pelo Senador Afonso Camargo do nosso colega Senador Benedito 
Ferreira. O eminente Senador Afonso Camargo, naquele instante, mostrando 
os problemas dos 111unicípios brasileiros, citou dados referentes a situações da 
Inglaterra, Estados Unidos e outros países. Na realidade, nos falta, no Brasil, 
uma determinação sobre quais as obrigações a sere~ executadas pelos mu-

nicípios, pelos Estados e pela União. Sabemos perfeitamente que os municí
pios têm, às vezes, que fazer gastos que: não são da sua alçada. Falou-se aqui 
no problema de que a Cidade de Nova Iorque teria compromissos e gastos 
com a polícia, mas eu citaria inúmeros municípios do meu Estado, Bahia, que 
não têm nenhuma obrigação de gastar um centavo sequer para a manutenção 
dos órgãos de segurança pública, mas, apenas, pela realidade circunstancial, 
também têm que fazer gastos para manutenção de destacamentos policiais, 
com os delegados, como faz gastos também com a justiça. Eu citaria aqui, 
apenas como exemplo, para demonstrar a necessidade do atendimento desses 
empréstimos aos municípios, um dado, que é do Prefeito de Resende. Ele diz; 
o seguinte: em termos médios, a receita per capita da União, entre J970 e 
1978, cresceu de 390%, a do Estado~ 11% e a do Município de Resende, ao 
qual ele se refe~e, caiu em 6%. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Caiu a reoeita? 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Caiu a receita cm 6%. Daí vê 
V .Exa. a necessidade, que todos temos, de lutar para que os municípios criem 
condições de receber não só os empréstimos, neste momento. Concordo que a 
solução não são esses empréstimos, esta é uma medida apenas emergencial. A 
solução é fazer a reforma tributãria, pela qual todos nós estamos lutando e 
V .Exa., que fica aqui nos obrigando a permanecer np plenário, está vendo 
aqui tudo isso, são recursos para os Municípios. Tenhb procurado fazer um 
estudo para, no início da legislatura do próximo ano, aqui também fazer pro~ 
nunciamento a respeito das necessidades dos nossos municípios e trazer su
gestões para melhorar as suas receitas. C9ffio V.Exa. não me permite que fi
que no meu gabinete fazendo esses estudos à vezes parece que não estou pres
tando atenção aos pronunciamentos que- aqui estão sendo feitos, mas é que 
estou aproveitando estes instantes para ler aqui vários recortes que tenho, 
vários estudos que são feitos por pessoas entendidas a respeito dos problemas 
municipais. Era esse o assunto que queria falar com V .Exa. Sei que V .Exa. jã 
estã contando para ver se hã no plenãrio 11. Srs. Senadores. 

Se V .Exa. está contando para ver se há, quorum, nós vamos ter que tocar 
novamente a:s campainhas para chamarmos aqueles que não estão presentes. 
Mas, já vejo três ali atrás, não é preciso tocar as campainhas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V.Exa .. , ilus
trativo. Demonstram o cuidado de V .Exa. seus estudos, e nós aguardaremos 
o próximo ano, para cobrar de V .Exa. Projeto que irâ cuidar da reforma tri
butária. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Se V. Ex• permitir mais um 
aparte, eu digo que V. Ex• não precisaria nem me cobrar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Eu terei prazer em receber o aparte 
de V .Exa. Só não gosto que V .Exa. se dirija à Mesa e queira fazer uma ques
tão de ordem na hora em que eu estou falando. Mas, o aparte eu aceito. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Quero apenas dizer que V. Ex• 
não precisa me cobrar, porque aí eu aproveitarei també:rÍt para fazer um pou
co de propaganda de ordem pess_oal- estão aí prefeitos e vereadores assistin
do à nossa sessão- dizendo que a emenda Constitucional de 1975, que fez 
retornar o Fundo de Participação de 5 para 9%, foi de minha autoria, quando 
eu era da Câmara Federal. E aqui, ao chegar ao Senado, também fiz uma 
emenda propondo o aumento do Fundo de Participação, de 9 para 12%, 
como o Senador Affonso Camargo apresentou também emenda, retirando re
cursos dos Estados para os municípios, e como outros companheiros nossos 
também o fizeram. Então V.Exa.jâ não precisa me cobrar para o ano os be
nefícios que eu tenho pretendido fazer pelos municípios; esses jâ estão feitos. 
Esses já estão feitos, porque o Fundo de Participação que eles hoje r.eeMm., 
de 9%, devem a este seu hu.milde companheiro, que teve a ousadia, na época, 
de apresentar uma emenda constitucional neste sentido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Com o apoio nosso. 
O Sr.~ Jutahy Magalhães (PDS - BA) - O que nós lamentamos é que, 

em 1967, o Fundo de Participação tendo sido concedido em 10% para os mu
nicípios, a esta altura, em 1980~ ainda esteja em 9% e só em 1982 é que passará 
para 11%. São es~es problemas que fazem com que outros elementos, como o 
Senador Affonso Camargo e tantos outros, qui lutempara que se aumente 
essa receita. Eu não faço praça de municipalista, mas sempre tenho a preocu~ 
pação, porque a minha vida pública sempre foi dependente do apoio dos re
presentantes dos municípios do meu Estado. A concentração de esforços dos 
representantes dos municípios do meu Estado, aqueles que labutam nos mu
nicípios mellõres e médios do meu Estado é que fizeram com que eu tivesse 
uma carreira política de vereador até Senador. Sem eles, eu não atingiria, 
nunca, a qualquer dos cargos que ocupei. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Isto é modéstia de V.Exa. Devo di
zer a V.Exa. que eu gostaria que V.Exa. não voltasse mais ao Senado, porque ... 
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me atormenta muito. mas, sei que o prestígio de V .Exa. fará com que a Bahia 
conduza V .Exa. ao Palácio, do que eu duvido, porque a situação lá vai ser 
difícil, mas, faço votos de que V.Exa. continue Senador, porque está aí, com
parecendo ao Senado da República, embora o pensamento de V .Exa. a meu 
respeito não seja O mesmo. 

Devo dizer a V.Exa. ainda mais: sei dos estudos de V.Exa, um homem 
criterioso; só às vezes me aborrece, aqui, quando quCr fazer questão de ordem 
na hora em que eu estou falando. Mas, de resto, é um homem que discute, 
apresenta argumentos, dados e estudos a respeito da matéria. 

Srs. representantes de Cajamar, nós vamos encerrar. Queremos prestar 
uma homenagem a esse grupo de paulistas que representa esse município, a 
esses heroícos homens que representam na Câmara as ansiedades e as reivin
dicações daquele povo de Cajamar, comandados pela· seu Prefeito. 

Só a presença da Maioria de sua Câmara com o Prefeito garante que o 
município está aqui na sua maioria, na sua expressão maior. Estes são os ho
mens heróicos que sustentam lã, no terreiro onde nós lutamos ano após ano, 
dia e noite, a horas tardias e a horas da madrugada, os interesses dos seus 
munícipes, defendendo-os na Câmara. 

Eu faço a saudação como fiz a Mogi das Cruzes. V. Ex•s são os senado
res de Cajamar e nós somos ac].Ui nos vereadores do Brasil. O mesmo grau de 
honra que temos nós, V. Ex•s o têm, com a mesma intensidade e com ames
ma representatividade. 

Devo dizer mais: em termos de representação, é mais autêntica a repre
sentação municipal do que a federal, porque o voto suado, sofrido, arrancado 
polegada a polegada dos companheiros e dos concorrentes traduz uma repre-
sentação legítima à representação da vereança. 

Portanto, devo dizer a V. Ex• que saúdo V. Ex• como senadores de Caja
mar, e faço votos, como f1z no caso de Mogi das Cruzes, de que amanhã re
presentem esse município na Assembléia Legislativa, na Câmara Federal, no 
Senado ou em qualquer órgão do Executivo, porque o aprendizado da ve
reança é fundamental para o homem público. Aqueles que não p:Jssaram pela 
vereança sentem falta desse tempo, desse aprendizado que o homem público 
tem que ter na Câmara Municipal, discutindo os problemas do Município, le
vantando questões, sustentando princípiOs e sustentando a política e o seu 
Partido. Portanto, as minhas saudações aos ilustres vereadores, à egrégia Câ
mara de Cajamar e aqui ao seu Prefeito. 

Não sei e nem perguntei -qual o Partido que V. Ex•s representam; seja 
qual for, V. Ex•s são dignos representantes daquele município que aqui estão 
lutando bravamente. Aqui vieram e desde segunda-feira aCompanham o rit
mo desta Casa, onde nós não estamos ensinando nada a V. Ex•s, porque tudo 
que nós fazemos aqui fazem V. Ex•s na Câmara de Cajamar. 

Eu me honraria se fosse vereadores como V. Ex•s, e espero que V. Ex's 
também se honrem se fossem Senadores como eu. Há poucos passos de dis~ 
tância entre n6s, mas pasSos que só a vida pública pode obrigar V. Ex•s a da
rem amanhã. Faço votos de que dêem esses passos e cheguem ao Senado da 
República, como eu cheguei. 

Homem do interior, uma ventania louca me trouxe aqui. Só a ventania, 
não foi prestígio, não foi valor e não foi qualificação. Sorte e valor. 

Portanto, eu saúdo V. Ex•s sob o padroado desse magnífico homem de 5. 
milhões de votos, Orestes Quércia, que vem aqui ze13ndo, vigiando~ fiscali
zando o Senado para aprovar os empréstimos dos municípios de São Paulo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje· 
to. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra, pela ordem, 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) Pela ordem - Sr. Presidente, pela 
sexta vez, acontece o mesmo problema. Não vamos prejudicar nada, porque 
não estamos votando, estamos discutindo; vamos votar na sessão da tarde 
tudo isso quejã discutimos. Não hâ quorum, Sr. Presidente. Todosjã estão al
moçando e só nós estamOs aqui,- alimentando o fogo sagrado. 

Pediria a V. Ex• que encerrasse esta sessão e a reabrisse dentro de uma 
hora. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Regimento não permite, 
nobre ~enador. A sessão tem horãrio regimental para concluir, às 14 horas e 
15 minutos. Vou acionar as campainhas na forma do art. 180, do Regimento. 

(Suspensa às 13 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 13 ho
ras e 36 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) Não hã quorum para o prossegui
mento da sessão. As matérias constantes dos itens 11 a 18, ficam com sua 
apreciação adiada para outra oportunidade. Pela mesma razão, ficam preju
dicados os Requerimentos de urgência n~s 599 e 600, lidos no expediente da 
presente sessão. 

São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada: 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 160, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.193, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
PB, a elevar em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e 
quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.194 e 1.195, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. ·· 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 161, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 
1.196, de 1980), que autoriZa a Prefeitura Municipal deJacarei- SP, a elevar 
em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, no
vecentos cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 e 1.198, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 162, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.199, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em 
Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e ·vinte e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.200 e 1.201, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Discussão, em turno único, do Projetq de Resolução n~ 163, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.202, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 
Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil cru
zeiros), Q montante de sua dívida consolidada, ten~o 

PARECERES, sob n•s 1.203 e 1.2Ó4, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

IS 

Discussão, em ttirilo único, do Projeto de Resolução n"' 164, de 1980 (aw 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.., 
1.205, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia- GO, a ele
varem Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oito
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.206 e 1.207, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 165, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.208, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé- PR, a ele
var em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, vinte e 
sete cruzeiros e_ cinqüenta e três centavos_) o montante de sua dívida consoliw 
dada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.209 e 1.210, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 166, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.211, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lins- SP, a elevar 
em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatro-
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centos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua diví~ 
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.212 e 1.213, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 167, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.225, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 
Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.226, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência designa para ses· 
são ordinãria de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l50, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n\'1 1.157, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 184.162.300,00 (cento e Oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.158 e 1.159, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

Votação, em turna único. do Projeto de Re.solução n9 151,de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia coroo conclusão de seu Parecer n9 1.160, 
de 1980), que autoriza o_GQverno do Estado de Santa Catarina a elevar em 
CrS 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqíienta e 
nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e 1.162, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça,c pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de ResollJ:çãO n9l51, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.163, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Acre a elevar em Cr$ 
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.164 e 1.165, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 153, de 1980 (apre
sentaclo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.166, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres- GO, a elevar em 
Cr$ 8.479.<500,00 (oito milhões. quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos 
cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.167 e 1.168, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 154, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.169, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a ele
var em CrS 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.170, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 155, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer r.9 1.178, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Jacareí- SP, a elevar em 
Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.179 e 1.180, de 1980, das Comissões: 
·- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favoráyel. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 156, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.181, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis- SP, a elevar 
em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cento o se
tenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.182 e 1.183, de 1980, das Comissões: 
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

V atação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 157, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.184, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes- SP, a 
elevar em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e cinqUenta e três milhões, seis
centos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.185 e 1.186, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi.cildade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 158, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa~ecer n9 1.187, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo- SP, a elevar em 
Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, setecen
tos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n•s 1.188 e 1.189, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 159, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusã_o de seu Parecer n9 1.190, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Cajamar- SP, a elevar em 
Cr$ 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.191 e 1.192, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 160, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.193, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande- PB, a 
elevar em Cr$ 75.448.892,00 (setenta c cinco milhões, quatrocentos e quaren
ta e oito mil e oitocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.194 e 1.195, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l61, do 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concl\,lsão de seu Parecer n9 1.196, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí- SP, a elevar em 
Cr$ 36.676.900,26 (trinta e ·seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil nove~ 
centos cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de sua dívida consolidaM 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 e 1.198, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 162, de 1980 (apre
sentada pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt1.199, 
de 1980), que auto,iza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em CrS 
119.999.8~8,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.200 e 1.201, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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14 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"" 163, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de. seu Parecer n9 
1.202, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da -Paiaíbá a elevar em 
Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil cru
zeiros), o montrante dct sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.203 e 1.204, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 164, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.205, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia--' GO, a ele
var em Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oito
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.206 e 1.207, de 1980, das Comissões: 
·_ de Constituição e Justiça, pela constituci0nalid3.de e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvcl. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 165, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

1.208, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé- PR, a ele
var em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, vinte e 
sete cruzeiros e cinqUenta três centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.209 e 1.210, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 166, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.211, de 1980), que autoriza a Prefeit~~a Municipal de Lins- SP, a elevar 
em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatro-

centos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.212 e 1.213, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, do Projeto de-Resolução n9 -167, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.225, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 
Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.226, do 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

19 

PARECER N• 1.232, DE 1980 

DiScussão, em turno único, do Parecer n9 1.232, de 1980, da Comissão de 
Economia, sugerindo a retificação da Resolução n9 105, de 1980, que uautoriw 
za a Prefeitura- Municipal .de São Carlos - SP, a elevar em Cr$ 
227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de sua dívi-
da consolidada", tendo, ainda, _ 

PARECER, sob n• 1.233, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorãvel à retificação. 

20 

Discussão, em priineiiõ turno, do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 
1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros 
na alienação de terras da União, tendo 

PARECERES sob n•s 1.243 a 1.246, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
- de Agricultura, favorãvel; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 38 minutos.) 

ATA DA 202~ SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS- LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA 

GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - J arbas Passarinho - Alexandre 
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pin
to -José Lins- Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha 
Lima - Aderbal Jurema- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Lourival 
Baptista- Luiz Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon - Moac) r Dalla 
-Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Itamar Franco- Tancredo Neves
Orestes Quércia - Henrique Santillo - Gastão Müller - José Fragelli -
Mendes Canale- Saldanha Derzi - Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Le
noir Vargas - Paulo Brossard. 

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

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. J9-Secretário procederA à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES 
N9s 1.334, 1.335 e 1.336, de 1980 

PARECER N• 1.334, de 1980. 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 250, de 1980 
(n9 475, de 1980, na origem), do Sr. Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Recife - PE, a elevar em 
Cr$ 1.582.714.646,37 (um bilhão, quinhentos e oitenta e dois milhões, 
setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e trin
ta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Marcos Freire 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Recife- PE, que objetiva contratar,junto ao Banco do Estado 
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de Pernambuco S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Naciow 
na1 da Habitação, as seguintes operações de crCditos: 

"Caracteristicas da Operaçio. 
I-Projeto FIPLAN CAXANGA (Pré-investimentos) 
A-Valor: 

Cr$ 25.216.049,43 (correspondente a 41.687 UPC de 
Cr$ 604,89, em jul/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 

C - Encargos: 

I -juros de 4% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNH e 2% a.a. para 
o Agente Financeiro); -

2- corrcção monetâria idêntica à variação trimestral das 
ORTNs (UPC); 

3- taxa de administração do BNH: I% sobre cada desembol-
so; 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobra a Circulação de Merw 
cadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Elaboração do Projeto CURA CAXANGA e dos seus projetes 
executivos, na cidade de Recife - PE; 

II - Projeto CURA CAXANGA (Investimentos) 
A- Valor: ~ 

Cr$ 857.345.075,73 (correspondente a 1.417.357 UPC DE Cr$ 
604,89, em julho/80); · 
B- Prazos: 

1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 

I -juros de 5% a.a. (sendo 4% a.a. para o BNH e I% a.a. para 
o Agente Financeiro); 

2 - correção monetária idêntica à variação trimestral das 
ORTNs (UPC); 

3- taxa de administração do BNH: I% sobre cada desembol-
so; 
O-Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias !CM; 
E - Destínação dos recursos: 

Execução de obras e serviços referentes a projetos de sistema 
viário, drenagem, extensão de redes de água, iluminação, equipa
mentos de educação, saúde, abastecimento, segurança, limpeza 
pública e desapropriações na ârea CURA CAxANGA, na cidade 
de Recife - PE. 

III - Projeto FIPLAN SETÚBAL (Pré-investimento) 
A-Valor: -

Cr$ 20.003.712,30 (correspondente a 33.070 UPC de 
CrS 604,89 em julf80); 
B- Prazos; 

1 - de carência: 6 meses; 
2- de amortização: 120 meses; 

C- Encargos: 
I -juros de 4% a.a. (sendo 2% a. a. para o BNH e 2% a.a. para 

o Agente Financeiro}; 

2- correção monetãria idêntica à variação trimestral das 
ORTNs (UPC); 3-Taxa de administração do BNH: 1% 
sobre cada desembolso; 
O-Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Elaboração do Projeto CURA SETÚBAL e seus prõjetos exe-
cutivos, na cidade de Recife - PE; · 

IV- Projeto CURA SETúBAL (Investimentos) 
A- Valor: 

Cr$ 680.149.808,91 (correspondente a 1.124.419 UPC de 
Cr$ 604,89, em julhof80); 

B- Prazos: 
l -de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C-Encargos: 
I -juros de 5% a.a. para o BNH e I% a.a. para o Agente Fi

nanceiro); 

2 - correção monetãria idêntica à variação trimestral das 
ORTNs (UPC); 

3- íaxa de administração do BNH: I% sobre cada desembol-
so; 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação da Mer
cadoria - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras e serviços referentes a projetes de sistema 
vi.ârio, drenagem, extensão de redes de água, iluminação, equipa
mentos de e~ucação, saúde, abastecimento, segurança, limpeza 
pública e desapropriações, na ãrea CtJRA SETúBAL, na cidade de 
Recife-- PE." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se simplesmente pelo enca
minhamento do pedido em virtude da margem de poupança real do municí
pio em questão estar em nível inferior ao dispêndio relativo à dívida contraí
da somada ao do financiamento pretendido. 

De ou~a parte, é competência do Senado Federal, autorizar as ope
rações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos pro
venientes do FNDU, FASe do BNH- (parãgrafo único do art. 2• daRES. 
n• 93, de 1976). 

Para esses casos, não se aplicam os limites fLXados no art. 2~ da Res. n9 
62, de 1975. 

Com base nessa competência, foram aprovadas por esta casa vãria.s pro
postas - Municipios e Estados, independentemente de qualquer anfilise 
econômico-financeira de pagamento. por tratarwse de decisão exclusiva do Se
nado o julgamento da finalidade do empréstimo, tendo em vista sua total 
aplicação em atividades de prioridade social (saneamento público, habitação, 
desenvolvimento urbano), todas de natureza imprescindível ao bem-estar so
cial. 

Assim sendo, deve-se considerar que: 

a) novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrênCia das obras 
a serem implantadas; 

b) a geração de receita poderã se dar a taxas bem mais elevadas àquelas 
consideradas na anâlise; 

c) se deve considerar ainda que o período de carência é bastante elástico 
para acomodação financeira dos tomadores. 

Com base no exposto, opino pela aprovação da matéria sob exame, \enw 
do em vista o carâter de prioridade social de que se reveste o empréstimo, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 197, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife (PE) a elevar em 
Cr$ 1.582.714.646,37 (um bllhiio, quinhentos e oitenta e dois milhões, 
setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e trin
ta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 19 É a Prefeitura Municipal de Recife (PE), nos· termos do art. 29 

da Resolução nq 93 de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 1.582.714.646,37 (um bilhão, quinhentos e oitenta e dois mi· 
lhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e trinta 
e sete centavos) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que 
possa conttátat1im empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de 
Pernambuco S~A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (Bl'!H), destinado ao financiamento da elaboração do Projeto 
CURA CAXANGÁ e execução de obras c serviços nas âreas CURA CA· 
XANGÁ e CURA RETÚBAL, naquele Munic!pio, obedecidas as condiç~es 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980.- Teotôn1o VJJela

1 
Presi

dente- Marcos Freire, Relator- José Richa- Bernardino Viana- Ores
tes Quércia - Roberto Saturnino - Luiz Cavalcante. 
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PARECERES N•s 1.335 e 1.336, DE 1980 
Sobre o Projeto de Resoluc/io n• 197 de 1980, da Comissão de 

Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Recife - PE, a 
elevar em Cr$ 1.582.714.646,37 (hum bilhão, qúinhentos e oitenta e 
dois milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis 
~ruzeiros e trinta e sete centavos) o montante de sua dívida ~onsolida
da''. 

PARECER N• 1.335, DE 1980. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nfil 250/80, autori
za a Prefeitura Municipal de Recife - PE, a contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 1.582.714.646,37 (hum bilhão, quinhentos c oitenta e dois milhões, se· 
tecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e trinta e sete 
centavos), destinado a financiar Projeto de área social. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução nfil 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites flxados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do senado Federal, e se acha devidamente autorizado pela Lei Municipal 
n' 14.159, de 10-07-80. 

No mérito, a Comissão de economia examinou e considerou o pleito de 
grandes beneficies sociais, tornando dispensável o estudo da viabilidade 
econômico-financeira. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espêcie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente em exercicio - Aderbal Jurema, Relator - Franco Montoro - João 
Calmon - Raimundo Parente - Moacyr Dalla - Helvídlo Nunes__:.. Bernar
dino Viana. 

PARECER N• 1.336, DE 1980. 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal JÔrema 

Sob exame, projeto de Resolução da ComisSão de Economia do Senado 
Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de ~~-ç~f~- PE, .a cwtr].tar el!l
préstimo no valor Cr$ 1.582.714.646,37 (hum bilhão quinhentos e oitenta e 
dois milhões, setecentos e qu-atorze mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros 
e trinta e sete centavos), destinado a flnanciar projetas, obras e serviços do 
Projeto CURA, em localidades daquele Município. 

A Comissão de constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos ~p_ectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. 

A Comissão de Ec-onomia, pronunciando-se sobte o mérito de pedido, 
dispensou a anâlise flnanceira e concluiu pela presente recomendação, tendo 
em vista os grandes benefícios sociais a serem gerados pelos recursos objetos 
da presente autorização. 

No que concerne a esta Comissão, recomenda-se a aprovação da ma
téria, assinalando-se, todavia, que o município não po-derâ assumir nenhum 
outro compromisso financeiro, visto que a sua margem àe poupanÇa real é in-
ferior ao dispêndio com as dívidas jâ contraídas. -

Em face do exposto, somos pela aprovação da matéria. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980.- Orestes Quércla, Presi

dente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Jutahy Magalhães - Le
noir Vargas- Raimundo Parente- Murilo Badaró- José Sarney- Moa
cyr Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES 
N•s 1.337 E 1.338, DE 1980 

PARECER N• 1.337, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 318, de 1980 
(n' 550, de 1980, na origem) do Senhor Presidente da RepUblica, sub
metendo à aprovaçã.o do Senado Federal proposta para que seja alft_o
rizado o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em CrJ 
225.900.600,00 (duzentos e vinte e cinco mOhões, novecentos mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua d[vidtt con~!!~ft.-:IJ. 

Relator: Senador Lenofr Vargas 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado de Santa Catarina; que objetiva contratar, junto à Caixa Econôrilica 

Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F AS, as seguintes operações de crédito: 

"Características das operações 
I) 
A- Valor: CrS 121.758.600,00; 
B- Prazos: 

I - de carência; 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 60% do índice de variação das OR TN; 

D - Garantias: 
Vinculação de· quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer

cadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Implantação de Projeto de Apoio à Edificação, instalação de 
ambulatóriOs médico-odontológicos, aquisição de mâquinas e equi
pamentos para as entidades sindicais; 
II) 
A- Valor: 

Cr$ 104.142.000,00; 
B- Prazos: 

I - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN; 

D - GarantiaS: 
Vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Merca

dorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Fortalecimento dos Pr9gramas de Desenvolvimento de Recur
sos Humanos." 

O Conselho Mçm .. etârio Nacional, examinando a viabilidade das ope
rações, concluiu: 

.. Trata-se de empréStimos a que por força das disposições contidas no ar
tigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites ficados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

De acordo com os r.egistros do Departamento de Operações com Títulos 
e Valores Mobiliários, a. situação geral da dívida consolidada interna do Esta
do de Santa Catarina api'eS.Cnta-se coriforrile o quadro a seguir: 

DÍV~.DA CONSOLID.\DA 'PosiÇÃO, EM I!'.'TEGRALIZAÇ'OES OPEIMÇOES Sri'LW')o"PffirE~ 
31.03.80 NOS PRÓX.ANOS 8 SOB À CONTRATAÇÃO' 

INTERNA -----"O"PE'"R"-.~E'-'M'-'."'CU"'R"'S"'O-~.XAME FRETENDIDA. 

J-- ~!_ll.f~LTIHT~ 4.8'57,748.,cl_ 795. 744.!! 5-~~2.-.:!.93, 3 

a) Em thult.os 2.776.831,3 499.999,7 3.276.831,0 

b) Por conl.rdt.:.S1.:J83.492,6 1.088.492,6 

c) Por garrutias 992.046.7 295.745,2 1.287. 791,9 

d)Out:ras 377,8 377,8 

II- I:XTRALIIHTE 7.06:0:-0"20,8 1.094;673.5 225-900,6 8. 380. 594' 9 

a) FNI 262.476,2 262.476,2 

b) rt.s 933. 6-41,9 840.441, 9_ 225."900,6 1.999.984,4 

c) mm 5.863.902,7' 254.231,6 6.ll8.J.34,3 

III-irir-1 .3"'"~):"11.917.769,2 :!..890.418,4 2'25.900,6 .1.4.U3A.U88,2. 

Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e ex
tralimite, para efeito sobre a capacidade de pagamento do postulante, tería
mos a seguinte situação: 

DÍvida intra e Operações ·sob Situ>:l.ção- poSt~ 

extra1imite. '?~ rxame +int~ ri<:or às contr.!:!_ 

sição em: gralizaçõ~~a · .tações. 

Operações em curso 31.08. 80 

"1<:tut:c1li:•~ glcba.J. 11.917.769,2 2-ll6.3:t.~.o 14 ,)34.088,2 

C:r·escimcnt.o 

real amtal 3.669 .. 154;.9 665.3$6,1 4. 3.34-,511,0 

D:isp(}ndio au.'ll 

mttXlmO ······ 2.470.~28,<1 192:7~r~.o 2".%3.7'"'7.·1-

,r$ mil 

Limitc:i do art_! 

go 22 cla Re.<;..62/75 

12. 392-0lJ,) 

3.540.575.3 

2.5:;~.431,4 
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Verificando-se, assim, que as operações estão conforme as normas vigen
tes no Regimento Interno do Senado, opinamos pelo seu acolhimento, na for
ma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 198, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 
225~900.600,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 \> É- o Gov·erno do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 

2'? da Resolução n'? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$ 225.900.600,00 (duzentos e vinte e cinco milhões, nove
centos mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada inter
na, a fim de que possa contratar ernpr~timos junto à Caixa Econômica Fede
ral, mediante a utilização de Recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinados à implantação de Projeto de Apoio à Edifi
cação, instalação de ambulatórios mêdico-odontológicos, aquisição de mã
quinas e equipamentos para as entidades sindicais; e fortalecimento dos Pro
gramas de Desenvolvimento de Recursos Humanos, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi

dente- Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana- José Lins- Tancre
do Neves - Benedito Canelas - Luiz Cavalcante. 

PARECER N• 1.338, de 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n'? 198, de 1980 da Comissão de Economia que "autoriza o Go
verno do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 225.900.600,00 
(duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos mil e seiscentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada''. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensage!!l_n9 318/80, do Se~ 
nhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
rina a contratar empréstimos no valor de Cr$ 225.900.600,00 (duzentos e vin
te e cinco milhões, novecentos mil e seiscentos cruzeiros), destinados a finan
ciar a implantação do Projeto de Apoio à Edificação, instalação de ambula
tórios mêdico-odontológicos, aquisição de mâquinas e equipamentos para as 
entidades sindicais; fortalecimento dos Programas de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos. 

Con.siderando que a proposição atende aos pressupostos constitucionais 
e regimentais relativos à espécie, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. Aloysio Chaves, Presidente, 
em exercfcio- Lenoir Vargas, Relator- Almlr Pinto- Helvfdlo Nunes
Moacyr Dalla- Lázaro Barboza- Tancredo Neves- Leite Chaves- Hugo 
Ramo~ - Murilo Badaró - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s 1.339, 1.340 e 1.341, DE 1980 

PARECER N• 1.339, O E 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n'? 319, de 1980 
(n9 551/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a elevar em Cr$ 395.820.000,00 (trezentos e noventa e cinco mi
lhões, oitocentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua d[vlda conso
lidada interna. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

O Senhor Pr~idente da República encaminha ao exame do Senado Few 
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja o 
Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar em Cr$ 
395.820.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões e oitocentos e vinte mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar operação de crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Fede~ 
ral, mediante a utilização de recursos do Fundq de Apoio ao Desenvolvimen~ 
to Social - F AS; destinada à construção do Hospital Regional de Joinville, 
com as seguintes condições gerais: 

"A- Valor: 
Cr$ 395.820.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2 --de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção monetâria: correspondente a 80% da variação das 

ORTNs; 

D - Garántia: 
Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Merw 

cadorias - !CM; 

E - DestinaÇão dos recursos: 
Construção do Hospital Regional de Joinville." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador a operação 
de crêdito sob exame ê Viâvel econômica e financeiramente. 

3. O processo ê acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei n• 747, de 13 de agosto de 1980, autorizadora da operaç[o; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 322/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm'? Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 2\> da Res. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Ceiltral do Brasil - Departamento de Operações 
com -TítulOs e Valores Mobiliários, favorável ao pleito. 

4. Trata-se de emprêstimo a que por força das disposições contidas no 
artigo 2• da Resolução n• 93, de II- !0-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10 .. 75, da mesma 
Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. 

5. _ Considerado todo o seu endividame_nto (intra + extralimite + ope
ração em curso e sob exame), seriam ultrapassados os tetos fixados pelos itens 
I e II do citado artigo 2• da Resolução n• 62/75. 

6. Segundo pareCer do Banco Central d,o Brasil "o orçamento do plei
teante para o ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 20.043.071, mil 
(deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 29,7% destinam~se a 
atender a investimentos com recursos próprios, fato que, segundo o Departa
mento de Operações com Titulas e Valores Mobiliãrios, não deverá acarretar 
ao Estado maiores pressões na execução orçamentãria dos próximos exerci
cios". 

7. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 199, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de simta Catarina a elevar em Cr$ 
395.820.000~00 (trezentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e vinte 
mil cinzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. {9 É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 
2'? da Resolução n'? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em CrS 395.820.000,00 (trezentos e noventa e cinco milhões, oi
tocentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor junto à 
Caixa Econôrnica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção do Hospi
tal Regional deJoiriville, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen~ 
trai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980- Teotônio VIlela, Presidente 

- Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana -~José Lins- Tancredo Ne-
ves - Benedito Canelas - Luiz CàVãlcante. 

PARECERES N•s rlfo e 1341, DE 1980 

Sobre o Projeto di! Resolução n• 199, de !980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a 
elevar em CrS 39S.8ZO.OOO,OO (trezentos e noventa e cinco milhões, oi
tocentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna. 

PARECER N• 1.340, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e J ustlça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

A Coniissão ·de Economia apresentou projeto de resolução que autoriza 
o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de. 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 
395.820.000 {trezentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e vinte mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada in~erna, a fim de que possa con-
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tratar urna operação de crédito, junto à Caixa EconôÍnica Federal, mediante 
a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, des
tinada à construção do Hospitâl Regional de Joinville. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2• da RESOLUÇÃO N• 
93, de 1976- alterou a Reso.lução n~ 62, de 1975 tendo Cm vista que os recur
sos serão proven"ierites do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal -
F AS, e, dessa forma considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n• 5.747 de 13 de agosto de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) Parecer do Conselho Monetârio Nacional, favorável; 
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência daRe
pública e ao Senado Federal. 

4.. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item Vl, 
da ConstitUição; -atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de-1975 e 93, 
de 1976), e ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria, uma: vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente,,ern exercício --Lenoir Vargas, Relator- Almll-1,1nto- Helvidio Nu
nes- Moacyr Dalla- Lazaro Barboza- Taricredo Neves- Leite Cha.,.es
Hugo Ramos - Murilo Badar6 - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 1.341, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

A Comissão de Economia~ como conclusão de seu parecer sobre a Men
sagem do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução 
que,- pelo seu artigo 19, autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina, 
nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, a elevar em CrS 395.820.000,00 (trezentos e noventa e cinco mi
lhões, oitocentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de rC'cursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção do 
Hospital Regional de Joinville, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

A Comissão de ConstituiÇãO e-Justiça pronunC-iou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos asPectos de Constitucionalidade, juridicidade e têcni
ca legislativa. 

No mérito, trata-se de empreendimento com carácter reprodutivo, com 
grande repercussão sócio-econômica- para o Município em questão. 

Assim, concluímos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- AJmir Pinto, Presidente, 

em exercício- Lenoir Vargas, Relator- Amaral Furlan- Adt!rbsl Jurema 
- Murilo Badaró- Raimundo Parente- Jutahy Magalhà~:,!) ~· -'i· _l'dito Ca
nelas - Moacyr Dalla --José Sarney. 

PARECERES 

N<'s 1.342, 1.343 e 1.344, de 1978 

PARECER N• 1.342, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n• 320, d~ 1980 
(n' 319, de 1980, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São José-SC, a elevar em Cr$ 181.467.000,00 (cento e oitenta e 
um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua divi
da consolidada. 

Relator: Senador Lenolr Vargas 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 

da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de São José-SC, que objetiva contratar,junto ao Banco de Desen
volvimento de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacíonal da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

"CaracterfstiotlS de operação 
A- Valor: 

Cr$ 181.467.000,00; 
(Correspondente a 300.000 UPCs de Cr$ 604,89, emjulho/80); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
1 -Juros: 5% a.a. (sendo 4% a.a. para o BNH e l% a.a. para o 

Agente Financeiro); 
2 - taxa de administração: 1% 
3 - correção monetária: de acordo com a variação das UPCs; 

D - Garantias: 
Vinculação das cotas do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias-ICM, e do lmposto sobre Serviços de qualquer 
natureza-ISQN; 
E - Destinação dos recursos: 

Realização de obras, serviços com desapropriações, pa vimen
tação, canalização de águas pluviais em vias públicas, praças e jar
dins, nos bairros de Barreiros e Campinas do referido Município 
(Programa CURA)." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do, por considerá-lo técnico e financeiramente viâvel, não devendo os seus 
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos que têm 
merecido a aprovação da Casa, atê mesmo porque trata de investimento re
produtivo que faz retornar aos cofres públicos grande parte dos capitais em~ 
pregados. 

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 200 DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José-SC, a elevar em 
Cr$ 181.467.000,00 (cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e 
sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de São Josê-SC, nos termos do art. 29 

da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em CrS 181.467.000,00 (cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e 
sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da J:Iabitação, destinadO a implantação 
do Programa CURA, nos bairros de Barreiras c Campinas, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo, 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de !980. - Teotônlo Vilela, Presi

dente- Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana- Tancredo Neves
Luiz Cavalcante - Benedito Canelas - José Llns. 

PARECERES N•S 1.343 E 1.344, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n• 200, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São José-SC, a 
elevar em Cr$181.467.000,00 (cento e oitenta e um milhões, quatro
centos e sessenta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dfvfda conso
lidada". 

PARECER N• 1.343, DE 1980 
Da Comissão de Constltulção e J usllça 

Relator: Senador Lenolr Vargas 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como c~nclusão de_scu Parecer sobre a Mensagem n9 320/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de São Josó
SC, a contratar emprêstimo no valor de Cr$ 181.467.000,00 (cento e oitenta e 
um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil cruzeiros), destinado a finan
ciar a implantação do Programa CURA, em bairros daquela cidade. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 2v da Resolução número 62, de 
1975, tambêm do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável têcnico e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Reso~ 
lução. 

Em face ao exposto, verifica~se que a proposição foi elab!Jrada consoan
te as prescrições legais .e regimentais aplicáveis à esp~cie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysfo Chaves, Pre~.:
dente - Lenolr V argas, Relator - Almlr Pinto - Helvfdlo Nunes - Moacy• 
Dali a - Lázaro Barboza - Tancredo Neves - Leite· Chaves - Hugo Ramr 
- Murllo Badar6- Bernardino VIana- Aderbal Jurema. 
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PARECER N• 1.344, DE 1980 
Da Comissão de Municipios 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado 
Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Josê--SC, a contratar 
empréstimo externo no valor de Cr$ 181.467.000,00 (cento e· oitenta e um mi
lhões e quatrocentos e sessenta e sete mil cruzeiros) destinado a financiar a 
iinplantação do Projeto CURA, naquele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça, pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. 

No mérito, trata-se de empreendimento com carâter reprodutivo e de 
gran'de repercussão sócio-ecoilômica para o Município em questão. 

Assim, concluímos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. Almir Pinto, Presidente em 

exercício - Lenoir Vargas, Relator - Amaral Furlan - Aderbal J urema -
Muriio Badaró - Raimundo Parente- Jutahy Magalhães - Benedito Cane
las - Moacyr Dalla - Lázaro Barboza - José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-Secretârio. 

São lidas as seguintes 
Oficio N• 249/80 

Senhor Presidente, 
Brasflia, 04 de desembro de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Exct-lência o nome do Senhor Deputa
do Simão Sessim para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado 
Hugo Rodrigues da Cunha, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer 
sobre a Proposta de Delegação Legislativa N• 02/80, que "propõe delegação 
de poderes ao Presidente da República para elaboração de lei criando o Insti~ 
tuto Nacional do Babaçu, e determinado outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro~ 
testos de estima e elevado apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS 

Oficio N• 250/80 BrasOia, 04 de desembro de 1980. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa

do Darcilio Aires para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado Ney 
Ferreira, a Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n9 85/80, que "dispõe sobre a representação políti
ca do Distrito Federal, no Congresso Nacional". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elc:cvado apreço. - Deputado Nelson Marcbezan, Líder do 
PDS O Sr. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon, por cessão do Sena
dor Lourival Baptista. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs Senadores, aproximando·se o fim desta sessão legislati
va e o término de meu segundo mandato de Presidente da Comissão de Edu
cação e Cultura do Senado, sinto~ me no dever de fazer um breve relatório de 
minha atuação à frente desse importante órgão técnico, a que estou vinculado 
desde minha primeira eleição para o Senado em 1970. 

Inicialmente, em 1971, logo por ocasião do início de minhas atividades 
nesta Câmara Alta, fui eleito vice«presidente da Comissão, juntamente com o 
presidente que, durante 11 anos, foi ministro da Educação e Cultura, o notâ
vel Senador Gustavo Capanema. Após quatro átioSde atuação a serviço da 
causa mais importante do nosso Pafs, fui eleito, em 1975, para um mandato 
de dois anos, presidente da Comissão de ~inas e Energia, continuando, en
tretanto, como membro efetivo da Comissão de Educação e Cultura, para 
cuja presidência fora escolhido outro admirâvel ex-Ministro da Educação, o 
eminente Senador Tarso Dutra. 

Em 1977, coube-me a honra de ser eleito, pela primeira vez, presidente 
da Comissão de Educação, sucedendo a Tarsó·Dutra. Em 1979, porque eu 
iniciava um noVo mandato de senador, os meus colegas entenderam que não 
violaria o Regimento Interno da no&.sa casa minha segunda eleição consecuti
va para a presidência da mesma Comissão. 

Como ê proibida a reeleição para a presidência das Comissões Técnicas, 
aproveito a proximidade do início do recesso parlamentar e do fim de meu se
gundo mandato como presidente da CEC, para esta prestação de contas de 
minha atuação, marcada por um perseverante esforço em favor da educação e 

da cultura e por uma série de frustrações, inevitâveis em qualquer ârea da ati
vidade humana. 

Foram quatro, que me julgo no dever de registrar: 
Num pronunciamento da tribuna do Senado, no dia 9 de setembro de 

1975, denunciei à Nação, depois de infrut!feras demarchesjunto ao então Mi
nistro da Educação e ao presidente do Mobral, que essa entidade, criada para 
alfabetização de adultos, acabara de celebrar um convênio com a Prefeitura 
Municipal de Recife para alfabetizar 5.500 crianças de 8, 9, c 10 anos de ida~ 
de. Condenei, em termos veementes, esse inqualificâvel procedimento,jâ que, 
por imperativo constitucional, o Governo é obrigado a dar instrução gratuita 
a todas as crianças durante 8 anos, e não poderia, portanto, condenar meni .. 
nOs e uma escolaridade de 5 meses, destinada apenas aos adultos, freguesia do 
MOBRAL. 

O Senador Franco Montoro, do MDB. que ouvira meu pronunciamen
to, tomou a iniciativa de requerer, imediatamente, a constituição de uma Co
missão Parlamentar de Inquérito, obtendo, imediatamente, o apoio de 14 
parlamentares da ARENA e de 10 parlamentares do MDB: 

Instalada a CP!, sob a presidência do nobre Senador Gilvan Rocha, 
iniciou-se a tomada dos depoimentos, cada um mais impressionante do que o 
outro, destacando as gravíssimas falhas da atuação do MOBRAL. Dois lne
ses depois, a ARENA, por maioria ~e seus memb!os, decidiu, contra o meu 
voto e o voto dos representantes do MDB, suspender os depoimentos restan
tes. 

Por que? O MOBRAL não resistia, naquela época e não resitiria hoje, à 
anâlise de uma CPI. Entretanto, a decisão da maioria é soberana e foi acata
da. 

Já naquele ano o MOBRAL surgia como uma entidade intocável, insus
ceptível de qualquer investigação. 

Por ocasião de meu discurso de 1975, o nobre Senador Luiz Viana Filho; 
que é um modelo de equilíbrio e de moderação, declarou, em aparte, que o 
MOBRAL estava se tranformando num superministério da Educação. Os re-
cursos canalizados para aquela fundação representavam quase um terço do 
total dos recursos destinados ao MEC. 

Não tenho a idéia fixa de criticar o MOBRAL, nem tenho mâ vontade 
ou preconceito contra a entidade ou o seu presidente e demais dirigentes. Mi
nha obsessão é outra, é a mesma de todos os brasileiros: a educação, em todos 
os níveis, desde a escola maternal e o Jardim de Il'lfância até os cursos de pós
graduação. 

O que me preocupa muito neste momento é que, de acordo com dados 
extra-oficiais do Censo de 1980, jâ se pode chegar à conclusão de que a 
atuação do MOBRAL constituiu, durante 10 anos, um rotundo fracasso. Ao 
contrãrio do que proclamava o MOBRAL, o índice de analfabetismo de 
1970, em torno de 34%, não ficou reduzido a 10 ou 12% em 1980. A dimi
nuição da taxa de analfabetismo, na última década, foi insignificante. 

No meu Estado natal, o Espírito Santo, a Secretâria de Educação reali
zou, em 1979, um censo Escolar, com a participação das professoras de }9 

grau, que chegou a esta decepcionante conclusão: o fndice de analfabetismo 
de 1979 era praticamente o mesmo de 1970. 

Aiiâi, o reitor José Carlos de Almeida Azevedo, na pltgina 144 do tercei
ro volume do "Projeto Educação" (1979}, afirma: "Na realidade, se são vâli
dos os resultados do PNAD, em i 978, como prognóstico do Censo de 1980, o 
percentual de analfabetos serã um pouco menor que o de 1970. O nllmero de 
analfabetos, todavia, serâ praticamente igual." 

Para espanto da Nação, depois de tomarmos conhecimento de que o 
MOBRAL, comprovadamente fracassado, encerraria suas atividades em 19 
de janeiro de 1980, ~omeçaram a surgir, nas paredes, nos muros, nas estradas 
e até em monumentos, pintadas com piche as palavras: "Novo MOBRAL". 

Não hã, entretanto, "Novo MOBRAL": Existe a Fundação Movimento 
Brasileiro de Alfabetização, com finalidade especifica: alfabetização de adul~ 
tos. Suas verbas vultosas não podem ser desviadas para outras finalidades, 
como, alilts, jâ decidira o Tribunal de Contas da União. 

Ao que parece, estâ, até, esgotado o prazo do mandato da atual diretoria 
do MOBRAL. Sem lei do Congresso, sem decreto-lei do Executivo, dando
lhes novas atribuições, a desastrada Fundação já ousa, segundo registra O Es~ 
tado de S. Paulo (edição do dia 21 de novembro tlltimo), entrar na ârea da 
pós-graduação!!! 

Parece-me evidente que seria muito mais aconselhâvel a utilização dos 
recursos do MOBRAL, decorrentes de uma dedução do Imposto de Renda 
das empresas, de parte da receita da Loteria Federal, da Loteria Esportiva 
(Loteca) e não sei se também da Bichoteca, na área, não apenas do Jardim de 
Infância, mas também do 19 grau, procurando secar, assim, a fonte do analfa
betismo. 
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Por que a insistência na manutenção do MOBRAL para o setor de ação 
comunitária, se o seu grau de eficiência jâ é sab_idamente baixfssimo e se ele 
apresenta sinais evidentes de empreguismo desenfreado? 

2. 12% para a Educação e Cultura 
A segunda frustração dos meus dois mandatos de presidente da Comis

são de Educação resultou da rejeição por falta de quorum da emenda de mi
nha iniciativa, restabelecendo a vinculação de uma percentagem dos Orça
mentos públicos para a educação. Eu havia conseguido sensibilizar todos os 
Senadores. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Com todo prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador João Calmon, adversãrio 
de V. Ex• na Câmara c aqui no Senado, devo dizer e confessar a V. Ex• que 
ninguém mais do que V. Ex• lutou pela educação-em nosso País, na Çãinara e 
no Senado. V. Ex• tem serviços assinalados prestados à educação do nosso 
País. V. Ex• trouxe perante sua Comissão as maiores autoridades da edu
cação em nosso País, a fim de que todas ilustrassem com a sua palavra segura 
e firme as realizações da educação no Brasil. Devo assinalar, ainda, que as 
críticas que V. Ex• fez do MOBRAL também foram caracterizadas no início 
da Comissão Parlamentar de Inquérito a que eu tive a satisfação de assistir. 
Portanto; no momento em que V. Ex• faz uma prestação de contas desses ser
viços à educação, devo assinalar, na Câmara e no Senado nós não temos notí
cias de quem tenha lutado mais acendradamente por uma melhor educação 
no nosso País. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Muito obrigado a V. Ex•, que 
me sensibiliza porque fala na qualidade não apenâs de Senador dos mais emi
nentes e combativos desta Casa, mas também de professor e formador de no
vas gerações no Município de Muqui, no nosso adorado Estado do Espírito 
Santo. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS- ES)- Permite V. Ex• um aparte? (Assenti
mento do orador.) Eminente Senador João Calmon, quero também dizer da 
minha admiração pelo seu trabalho no setor educacional e ratificar as afirma
tivas do emérito Professor e Senador Dirceu Cardoso. O Brasil deve muito a 
V. Ex•. No setor educacional, na Década de Educação, Recordo-me de várias 
conferências que V. Ex• fez no meu Estado, deixando a luz da sua inteligên
cia, o entusiasmo de brasilidade que vinha ao encontro do anseio daqueles 
que procuravam, através da educação, melhores dias na vida. Receba, pois, 
meu ilustre conterrâneo, emérito e preclaro Senador João Calmon, a manifes
tação do meu apreço, a sinceridade dos meus propósitos de, como seu discí
p'ulo, porque começamos na política quase que juntos, V. Ex• candidato a 
Deputado Federal e eu a Deputado Estadual, procurar, também, ajudar no 
desenvolvimento deste País, através do processo mais legítimo, mais real e 
mais sério, que é o problema da educação. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Gratfs~imo aY, _E~•. nobre Se· 
nador Moacyr Dalla, por dois motivos: primeiro, porque a sua palavra parte 
de um Vice-Líder do meu Partido e, segundo, parte de um conterrâneo nasci
do, como eu, nas barrancas do Rio Doce. Gratíssimo a V. Ex". 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador, também eu gos
taria de prestar um depoimento ao Senado, em nome do meu Estado e no 
meu próprio. (Assentimento do orador.) Quero dizer que V. Ex• teve ocasião 
de ir ao Piauí, mais de uma vez, em pregação cívica em favor do ensino no 
Brasil. Inclusive, lá havia uma emissora do condomínio a que pertencia V. 
Ex•, e V. Ex• falou, agradou e entusiasmou o povo piauiense, pela sua fibra, 
pela sua coragem e pelo seu amor ao ensino, à educação no Brasil. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Muito obrigado, nobre Sena
dor Bernardino Viana, por suas palavras tão generosas. No decorrer do meu 
pronunciamento, vou prestar um preito de saudade e de gratidão ao eminente 
piauiense que foi o Senador Petrônio Portella. 

Eu havia conseguido, conforme afirmei anteriormente, sensibilizar todos 
os Srs. Senadores. 

Quando surgiu, misteriosamente, a decisãO de rejeiÇão de minha emenda 
por falta de quorum, perguntei a miín mesmo: por qUe e para que continuar a 
exercer o meu mandato? 

Eu havia obtido o apoio entusiástico do então Líder da Maioria, o sau
doso Senador Petrônio Portella, a boa vontade do Presidente Geisel, que me 
recebera em audiência especial, as assinaturas de todos os vice-líderes, de to
dos os Senadores dos dois Partidos, com exceção de apenas um, o eminente 
Senador Paulo Brossard, que me declarou, naquela oportunidade, que a sua 
assinatura em qualquer proposta de emenda à ConstitUição legitimaria o que 
ele chamou de .. monstrengo", isto é, o Al-5, e que ele só assinaria uma Pro-

posta de Emenda~ Constituição visando a revogação do Ato Institucional n'i" 
5. Tudo, entretanto, resultaria inútil. 

Comuniquei, então, a decisão de renunciar ao meu mandato de Senador 
a Petrõnio Portella. O notável Líder disse-me que compreendia a minha an
gústia e a minha revolta, mas que deveria continuar no exercício do meu man~ 
dato porque era um obcecado pela educação. Eu não deveria desistir da luta 
no Congresso, apesar da profunda decepção que acabara de sofrer. E acres
centou, bem-humorado, Petrõnio Portella: hEu também tenho engolido. 
aqui, sapos, alguns atê maiores que o seu, mas. por amor ao Brasil, procurei 
digeri-los. Continue no Senado, engolindo sapos, porque a educação merece 
qualquer sacrifício." 

Quando narrei esse episódio na Comissão de Educação e Cultura do Se
nado, o nobre Senador jutahy Magalhães solicitou-me um aparte, para afir
mar enfaticamente: 

"Aqui, no Senado, nós temos de engolir não apenas sapos, mas também 
tartarugas, com casco e tudo ... " 

3. Projeto Educação 

A terceira frustração ocorreu por ocasião da elaboração do "Projeto 
Educação", que representa um esforço sem precedente: o Senado oferece ao 
Poder Executivo um diagnóstico e um planejamento para a solução do 
problema do ensino, em todos os níveis, nas duas últimas décadas deste sécu
lo. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Com o maior prazer, eminente 
Senador Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- A C)- Nobre Senador João Calmon, 
desejo apartear V. Ex• atribuindo-me uma condição especial, aquela de teste
munha semanal da sua atuação na Comissão de Educação e Cultura. Uma 
vez que V. Ex• começa a tratar do problema do uProjeto Educação", devo 
dizer-lhe que jamais, nos meuS quase 20 anos de Senado, tive ocasião de apre
ciar um trabalho tão bem organizado e promovido com tanto patriotismo. 
Desejo, aqui, deixar Consignado o meu apoio e as miilhas felicitações a V. Ex• 
por aquele trabalho, esperando que produza os resultados colimados, muito 
embora V. Ex• já comece a atribuir-lhe a qualidade de um plano frustrado. 
Penso que não, penso que aquele esforço que V. Ex• fez, secundado por es
forços dos nossos Ministros, das nossas autoridades em Educação e dos nos
sos colegas da Comissão, aquele trabalho não foi perdido, e espero que ele dê 
os frutos desejados, não digo naquela extensão com que V. Ex• deseja, mas, 
pelo menos, como uma contribuição das mais valiosas para a solução do 
problema educacional do nosso País. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço ao eminente Sena
dor Adalberto Sena as suas palavras que muito me emocionam. V. Ex• é um 
veterano na Comissão de Educação e deu, ao longo dos meus quatro anos 
como Presidente daquela Comissão, uma colaboração realmente inestimãvel. 

Havia sido unanimemente aprovada a convocação de todos os ex
Ministros da Educação para que dessem a inestimável contribuição de sua ex
periência ao longo de sua atuação no MEC. De repente, foi tomada a sur
preendente decisão de desconvocar todos os ex-ministros atingidos por pu
nições dos Atas Institucionais. 

À última hoz:a, por força do rolo compressor da maioria, foi cancelada a 
convocação, jâ feita, do ex-Ministro Darcy Ribeiro. Em seguida, seus demais 
colegas, também punidos por Atas Institucionais, não puderam depor naCo
missão de Educação e Cultura. 

Consegui, apenas, a colab_oração de um dos ex-Ministros da Educação, 
Paulo de Tarso Santos, atingido pela pena de suspensão de seus direitos polí
ticos, convencendo-o de que não fora cassado o seu acesso à utilização dos 
serviços postais do País. Pedi-lhe que enviasse à Comissão de Educação o tex
to de sua contribuição, que seria incluído, integralmente, como foi, no "Pro
jeto Educação". 

Não entendi tamanho radicalismo da parte dos que não admitiam que 
ex-Ministros da Educação cooperassem, também, com suas análises e suas 
sugestões para a solução do mais grave problema brasileiro. 

4. Tentativa de inclusão no programa do PDS da obrigatoriedade da vincu
lação de um percentual dos Orçamentos Públicos para a Educação. 

Escolhido para integrar a Subcomissão de Educação e Cultura da Con
venção Nacional do PDS, realizada nos dias 29 e 30 do mês passado, baseei
me, para a apresentação de minha emenda ao programa do Partido, no art. 
13 do Regimento Interno daquele conclave: 

"As propostas de Emendas ao Programa e Estatuto poderão 
Ser encaminhadas diretamente à Secretaria da Convenção ou direta
mente à Mesa, com justificação." 
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••Parágrafo 19: Recebida a proposta de Emenda, o Presidente 
da Comissão a encaminhará imediatamente à Comissão ou Subco
missão competente para receber parecer." 

Minha proposta foi unanimemente aprovada pela Subcomissão de Edu
cação e Cultura e, em seguida, pela Comissão do Programa. No relatório des
se órgão consta a aprovação de várias emendas dC.- iniciativa -de membros de 
outras subcomissões, inclusive a minha, com a seguinte referência: 

uA Subcomissão de Educação aprovou a inclusão, no Progra
ma, em forma de emenda, de um item relativo à aplicação por parte 
da União de um total nunca inferior a 12% e os Estados, Territórios, 
o Distrito Federal e os Municípios, de 24% da renda tributâii.a na 
manutenção e desenvolvimento do ensino." 

O texto integral de minha emenda, que _passaria a integrar o programa 
do PDS, sob o número 56, estabelecia textualmente: 

"Recomendar a apresentação de uma proposta de emenda à 
ConstituiçãO estabelecendo que, anualmente, a União aplicará nun
ca menos de doze por cento, e os Estados, os Territórios, o Distrito 
Federal e os Municípios, vinte e quatro por cento, no míflimo, da 
renda dos impostos em geral, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino." 

A aprovação unânime de minha iniciativa constituiria um passo gigan
tesco na área da educação, porque daria ao Presidente da República uma 
arma poderosa, um artigo da Constituição, par:ferlffeOfãi" os lCcnobUrocratas 
que, cegos pela preocupação imediatista de combate à inflação e do equilíbrio 
orçamentário, estão condenarido o ensino a receber verbas decrescentes (11% 
em 1964- Orçamento elaborado em 1963- e pouco mais de4% em 1980). 

Essa queda das verbas para a educação foi enfatizada na Câmara dos 
Deputados pelo ex-Deputado Flexa Ribeiro e aqui no Senado pelo nosso 
nobre colega, Senador Aderbal Jurema. 

Para minha profunda decepção, à última hora, no plenãrio da Con
venção, foi anunCiado que minha emenda e todas as demais não poderiam ser 
votadas em conseqUência da existência do art. 21 da Lei n<J 5.682, de 21 de ju
lho de 1971 e do art. 26 da Resolução n• 10.785, de 15 de fevereiro de 1980, 
que estabelecem a seguinte exigência: 

"Nenhuma proposta de alteração estatutária ou programática 
serâ submetida à votação sem prévia publicação, na íntegra, no 
Diário OfiCial da União, pelo menos seis meses antes da data da 
Convençãõ Nacional." 

Os responsáveis pela elaboração do Regimento Interno da Convenção 
Nacional ignoravam essa exigência da legislação elei~oral ou, então, o dispo
sitivo Que acabo de citar não se aplicava à Primeira Convenção Nacional dos 
Partidos, mas, apenas, às convenções subseqUentes. 

De qualquer forma, a educação perdeu, no maior Partido deste país, por 
imposição da legislação eleitoral vigente, mais uma batalha e eu acrescentei à 
minha relação de insucessos,' na ârea da Educação, mais uma grave frus
tração. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Com prazer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador João Calmon, V. Ex• 
nesta tarde, faz um relato, sucinto embora, dos diferentes estágios por qu~ 
passou a área educacional do Pais. Lembro-me de quando V. Ex• esteve nb 
Cearâ, na sua segunda terra, desde quando é casado com uma cearense minha 
conterrânea. Na época, era eu Deputado Estadual, não sei se jâ o Presidente 
da Assembléia, e V. Ex• se encontrava exatamente naquela pregação civica da 
Décadal·da Educação. V. Ex• se tornava, naquele momento, como que no 
apóstolo daquela peregrinação. Estou aqui, comO cearense, para dar o meu 
testemunho do trabalho honesto que V. Ex• jâ fez, atê hoje, em benefício da 
educação neste País. Muito obrigado a V. Exf 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço a V. Ex•, nobre Se
nador Almir Pinto, que é um pouco meu conterrâneo, por suas palavras tão 
desvanecedoras. Bem me lembro do nosso encontro na Assembléia Legislati
va do Ceará, que V. Ex'" tanto dignificou como dignifica, neste momento, o 
Senado Federal. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Exf permite um aparte, Sena
dor João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Com todo o prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador João Calmon, hã pou
cos dias, num debate na Câmara Municipal de Juiz de Fora, a convite daque
la edilidade, tive oportunidade de recordar o seu esforço e a sua emenda pra-

ticamente assinada por todos os parlamentares, mas que, lamentàvelmente, 
não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Chego, hoje, ao plenário, e vejo 
V. Ex' falando na sua quarta frustração, naquela frustração de não conseguir 
incluir um percentual para a Educação no programa do seu Partido. V. Ex' 
disse o maior Partido, e eu, outro dia, dizia ao Senador Moacyr Dalla que 
achava que estavam até humildes, porque antigamente a ARENA era o 
maior Partido do Ocidente, e agora passou a ser o maior Partido do Brasil. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Eu sou mais modesto do que o 
Governador Francelina Pereira. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)-V, EK• estã sendo mais modes
to, e eu até espero que em 1982 não seja o menor Partido do Brasil. Mas, de 
qualquer forma, não é este o ângulo do nosso debate. Quero, mais uma vez, 
cumprimentar a V. Ex' pelo seu esforço, e dizer que a luta não é apenas do 
Partido de V. Ex'", mas uma luta de nós brasileiros. Um País que pretende ser 
grande no Século XXI tem que investir, quer queira, quer não, em educação. 
A luta de V. Ex'" é uma luta de todos nós. Meus parabéns. Lamentavelmente, 
o Partido de V. Ex' não entendeu, mais uma vez, a sua luta, o seu esforço, 
mas, oxalá, Senador João Calmon, em 1981, o Congresso Nacional, pela ini~ 
ciativa de V. Ex'" ou de outros parlamentares possa realmente mostrar ao Exe
cutivo que nós, parlamentares, queremos investir em educação. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Para uma rápida intervenção, Se
nador João Calmon? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Quero agradecer ao eminente 
Senador Itamar Franco as suas palavras. Realmente, nós temos perdido 
vârias batalhas, mas ganharemos, finalmente, a guerra em favor da educação 
neste País. 

Ouço o nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Estou ouvindo, conf a maior 
atenção que merece, o pronunciamento de V. Ex•, nesta tarde. Tenho acom~ 
panhado a luta de V. Ex'" por maiores verbas para a educação brasileira. To
dos nós sabemos - e ainda hâ pouco o Senador Itamar Franco assinalava 
que esta é uma luta de todos nós - todos nós sabemos que gastar com edu
cação é, sem dúvida, investir em seres humanos. Mas, no Brasil, desde a Co
lônia e o Império, tem sido uma luta sem tréguas convencermos os Ministros 
do Erário, os donos da arrecadação, de que nós precisamos gastar com a edu· 
cação para podermos entrar na era do desenvolvimento. Em verdade, um 
País como o Brasil, que não tein desenvolvimento integrado, jamais poderá 
sair do subdesef'~'olvimento em áreas como o Nordeste, se não investir ma
ciçamente em ea..acação. Portanto, o discurso de V. Ex• é o discurso de um sa .. 
cerdote da causa da educação brasileira. Poderia V. Ex•, quando da direção 
dos órgãos publicitários, não ter se preocuPado com esta questão porque, em 
verdade, esta questão não dã pão nem glória; só dá sacrifício. No entanto, ad .. 
miro a pertinácia de V. Ex•, e como educador da Província de Pernambuco, 
estou solidário com as palavras de V. Exf 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço o estímulo de suas 
palavras, eminente Senador Aderbal Jurema, que é um Mestre da educação 
em nosso País. A propósito do seu comentário, devo destacar a coragem do 
ex-Ministro da Educação, Professor Eduardo Portella, que afirmou, em duas 
reuniões da Comissão de Educação e Cultura do Senado e, depois, da Cârila .. 
ra dos Deputados, que o MEC ê "um mero repassador de recursos". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ex-Ministro Eduardo Portella caracteri
zou, como apreciamos nos seus dois últimos pronunciamentos nas Comissões 
de Educação e Cultura do Senado e da Câmara, nos dias 19 e 25 de novembro 
última, a sua ação à frente do Ministério da Educação e Cultura, por uma ad
mirável coragem. Não hesitou um momento em declarar que o seu Ministêrio 
era "•um mero repassador de recursos~~. 

A propósito dessa afirmação integralmente verdadeira, devo lembrar 
uma revelação feita na Comissão de Educação e Cultura do Senado, pelo en
tão Ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que nos contou o seguinte epi
sódio: quando ele estava participando de uma Conferência Mundial de Mi
nistros da Educação, na Suíça, logo no início dos trabalhos, um Ministro da 
Educação da África Negra pediu a palavra e declarou, enfaticamente: 

"To_dos nós cometemos· um grave erro. Embora estejamos participando 
de uma Conferência Mundial de Ministros da Educação, nós deveríamos ter 
tomado a iniCiativa de endereçar um convite aos Ministros da Fazenda dos 
nossos respectivos países para este encontro. Deles dependem os recursos 
para a educação". 

No Brasil, o convite deveria ser estendido ao Ministro do Planejamento. 
Em outras palavras, o professor Eduardo Portella teve a coragem de procla
mai a mesma verdade. Realmente, o que pode fazer o Ministro da Educação, 
no quadro atual brasileiro, se o orçamento da República, na parte destinada 
ao Ministêria da Edúcação, talvez não tenha uma colaboração significativa 
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do titular do Ministério"- da Educação'? Passamos a enfreritar, no Brasil, um 
quadro que nos enche de preocupação. Desde que, em 1967, a conselho do 
então Ministro do Planejamento, Sr. Roberto Campos, o Presidente Castello 
Branco eliminou da nossa Constituição a vinculação obrigatória do percen
tual, que era de 10% do Orçameil.to da União e de 20% dos orçamentos esta
duais e municipais pãta a manutenção e desenvolvimento do ensino", a verba 
para educação tem decrescido de maneira alarmante. 

Essa queda foi denunciada, inicialmente, por um ex-parlamentar, cujo 
nome eu cito com o maior respeito e admiração, professor Flexa Ribeiro e de
pois pelo nob,re Senador Aderbal Jurema, relator da parte do Orçamento, re
ferente ao Ministério da Educação. Ambos, pertencentes, como -eu, ao Parti
do do Governo, tiveram a coragem cívica de cumprir o seu dever patriótico, 
destacando que as verbas destinadas ao Ministério da Educação estavam de
crescendo alarmantemente. 

Em 1976, impressionado com a queda desses recursos financeiros, tomei 
a iniciativa de apresentar um projeto de emenda à Constituição restabelecen
do a vinculação e aumentando o percentual de 10% para 12% e de 20 para 
24% dos orçamentos municipais e estaduais. Esta emenda teve aprovação 
unânime da ARENA e do MDB. O ú-nico que não assinou a emenda foi o Se
nador Paulo Brossard, mas assumiu o compromisso de votar em favor da 
emenda em plenário e o cumpriu. 

Obviamente, é muito grave o fato do Poder Executivo, num país de tão 
elevado índice de analfabetismo e de espantosa queda de qualidade do ensino 
em todos os níveis, não destinar ao MEC os recursos de que necessita para 
cumprir a sua missão. 

Parece-nos, também, deplorável, o fato do Poder Legislativo também ter 
falhado, no momento em que, soberanamente, poderia restabelecer, através 
da emenda constitucíonal de minha iniciativa, com o apoio de todos os sena
dores dos dois Partidos existentes na época, a vinculação obrigatória de ra
zoável percentagem dos orçamentos públicos para a educação e a cultura. 

Infelizmente, apesar de minha emenda ter sido aprovada, também por 
unanimidade, por uma comissão mista de 11 Senadores e Deputados dos dois 
Partidos, surgiu, à últiina hora, uma determinação do Olimpo governamental 
para que os parlamentares da ARENA não comparecessem ao plenãrio a fim 
de que a emenda fosse rejeitada por falta de quorum. Todos os detalhes desse 
rude golpe contra a educação constam do meu livro História de uma Proposta 
de Emenda à Constituição, editado pela Gráfica do Senado. 

180 parlamentares, dos quais 66 deputados e ll senadores da ARENA, 
votaram a favor da emenda. Não surgiu nenhum voto contrário. A emenda 
foi rejeitada por falta de quorum. 

Impõe-se esta conclusão: o problema da educação não depende apenas 
dos acertos e dos erros do Poder Executivo.- A culpa desse quadro tão 
sombrio deve ser dividida de maneira muito rriais arri:PT3.~ incluindo, também, 
o Poder Legislativo e, de um modo geral, toda a sociedade brasileira, que ain
da não tem a nítida consciência de que deve ser garantida a máxifrfa priorida
de ao ensino e à cultura. 

No corrente ano, dois ilustres deputados do PMDB, Celso Peçanha, do 
Estado do Rio, e Júnia- Marise, de Minas Gerais, apresentaram nova emenda, 
semelhante à minha de 1976. O nobre senador do PDS, Senador Jutahy Ma
galhães, como relator da Comissão Mista que examinou a nova emenda, deu
lhe parecer favorável, aprovado por unanimidade. 

Quando se reuniu o Congresso Nacional para·a votação da emenda dos 
dois deputados oposicionistas, só comparecerãtn ao plenário 11 parlamenta
res, dos quais 5 do PDS e 6 dOs partidos da Oposição. O autor de uma das 
emendas, o deputado do PMDB, Celso Peçanha, tomou a iniciativa de pedir 
ao Senador do PDS, Benedito Canelas, que pr-esidia a sessão, para suspendê
la por falta de número mínimo de presenças (10% de senadores e 10% de de
putados). Portanto, a omissão, na ârea do Legislativo, não pode ser atribuída 
apenas aos membros do PDS. 

Sr. Presidente e Srs. Senadoresj não adianta nada a preocupação de 
lançar pedras apenas sobre o Poder Executivo, crit!cando os seus rígidos cri
térios, impostos por frios e insensíVeiS tecnoburocratà.S, que são contrários à 
vinculação de verbas do Orçamento para a Educação. As verbas mínguam 
cada vez mais. O ex-Ministro Eduardo Portella não hesitou em afirmar, sem 
meias palavras, sem nada ocultar, que hã um déficit de 10 bilhões de cruzeiros 
somente na área das universidades federais, cujos professores iniciaram urna 
greve nacional. A crise, entretanto, é mais ampla e abrange, tambêm, o setor 
privado do ensino superior. Recentemente, reuniu-se em Fortaleza um Con
gresso Nacional de representantes do ensino superior privado, e os donos das 
escolas de ensino superior privado lançaram um manifesto com a seguinte 
ameaça: "Caso persista o injusto tratamento que lhe vem sendo dado e se 
concretizem as ameaças ao seu funcionamento tranqiiilo jâ 'no corrente ano, 
1980, acabará por não ter condições de sobrevivência, vendo-se na contingên
cia de deixar ao Governo a inCuinbência de absorver os encargos correspon~ 

dentes a milhões de alunos que atende em todo o Pais e a muitos milhares de 
professores, especialistas e funcionários que hoje emprega". 

Generaliza-se, portanto, a crise, amontoam~se as dificuldades. Quando 
os ex-Ministros Jarbas Passarinho e Eduardo Portella cogitaram da intro
dução de um sistema de ensino superior relativamente pago, apenas para os 
estudantes que tivessem elevada renda familiar, a reação foi tempestuosa, em
bora todas as Constituições de nosso País estabeleçam que só um ensino deve 
ser gratuito, o de 1 q grau. 

A insensibilidade e a falta de compreensão da transcendental importân
cia do problema do ensino extrapolam os limites do Poder Executivo e do Po
der Legislativo. 

Também os professores e estudantes não compareceram em massa-às ga
lerias do Congresso, quando foram submetidas à votação as emendas de 1976 
e 1980- a última de iniciativa do PMDB, através do Deputado Celso Peça
nha e da Deputada Júnia Marise- que garantiriam 12% do Orçamento da 
União e 24% dos orçamentos estaduais e municipais para a educação. 

As galerias do Congresso Nacional estavam vazias. Entretanto, quando 
foi votada a emenda que garantia aos professores aposentadoria após 25 anos 
de trabalho, centenas de mestres se comprimiam nas galerias. 

A propósito da nossa falta de recursos para a área do ensino, lembro 
que, em Cei-to momento da história recente do México, foi tomada a decisão 
de não ser aprovado nenhum empreendimento pllblico sem que antes o Mi
nistro da Educação (na época Torres Bodet, depois Diretor-Geral da UNES
CO) atestasse ter sido respeitada a prioridade conferida à educação. 

Se esse método fosse adotaUo no Brasil, provavelmente não seriam apro
vados vultosíssimos recursos para obras faraónicas, de premência e necessi
dade discutíveis. 

O aterrador quadro educacional do Brasil constitui uma das causas pre
ponderantes da iníqua distribuição da renda nacional, que se reflete nos resul
tados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) realizada, em 
1978, pelo IBGE: 
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O Sr. Lenoir Vargas (PDS- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Com todo prazer. 

O Sr. LenoirVargas (PDS- SC)- Senador João Calmon, apenas para 
trazer o testemunho de um velho companheiro da maneira eficiente e brilhan
te com que V. Ex' vem dirigindo a Comissão de Educação e Cultura no Sena
do da República, e também para dizer ao nobre colega que as emendas suge
ridas por V. Ex', na Convenção Nacional do nosso Partido, contavam com o 
apoio integral da representação de Santa Catarina naquela convenção. Tive 
oportunidade de manifestar o meu inconformismo com aquela decisão, por 
que entendo que aquela lei referente aos seis meses, mencionada por V. Ex•, é 
para ser aplicada q_uandc.:> os p~rt!dos tLve_!ern. sua c_onstituição definitiva e os 
seus estatutos definitivos. Naturalmente por precaução, a Comissão encarre
gada de apreciar a matéria opinou que Se aguardasse nova convenção e a 
publicação das emendas. Na verdade, entendo que, enquanto os partidos têm 
a sua condição de partidos provisórios, os seus estatutos não são definitivos, 
os seus programas não são definitivos. Evidentemente que, na primeira con
venção, não havia necessidade da publicação com antecedência de seis meses, 
mesmo porque muitas reSoluções tomadas nas convenções regionais, sugerin
do emendas, e a convenção naciona! sendo realizada um mês após, evidente
mente não havia tempo suficiente para que houvesse essa publicação de seis 
meses. pe modo que V. Ex• tinha já o apoio antecipado de Santa Catarina 
para as emendas que apresentou. Mais uma vez V. Ex• demonstrava que se 
empenha, em todos os flancos, em todos os setores, em todos os horizontes, 
em benefício da educação brasileira. Meus parabéns a V. Ex• 
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O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço ao eminente repre· 
sentante de Santa Catarina seu precioso subsídio, e vou levã-lo à Direção do 
meu Partido, procurando reivindicar a inclusão imediata dessa emenda, apro
vada por unanimidade, no Programa do PDS. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, com quase 70% dos brasileiros, de acordo 
com o IBGE, enquadrados nas categorias de indigentes (ganhando até um ~a
Iãrio mínimo), de miseráveis (ganhando entre um e dois salários mínimos) e 
de pobres (ganhando entre dois e três salários mínimos), s6 a miopia mental 
não vê que vivemos sobre a cratera de um vulcão, cuja erupção poderá co
meçar a qualquer momento. Eu diria até que me parece surpreendente que 
essa erupção ainda não se tenha iniciado. 

Depois do Concílio Vaticano II e da Conferência de Puebla, a Igreja Ca
tólica fez uma clara e insofismável "opção pelos pobres". Em seus sermÇies, 
os padres já não aconselham paciência e resignação aos fiéis, à espera de uma 
c.Jmpensação ou de um prêmio no Céu ou no Paraíso. Reivindicam justiça 
social aqui mesmo em nosso Planeta e não depois da morte. 

Passando da palavra para a ação, a Igreja começou a implantar nascida
des grandes, médias e pequenas, nas vilas e na área rural, as Comunidades 
Eclesiais de Base, que não podem fugir a infiltrações ideológicas. 

A teimc.sia na manutenção desse desumano quadro de distribuição da ri
queza do País já não conta com a aliança, insconsciente ou inconciente, com 
os que pregavam a necessidade da aceitação passiva da miséria. 

Resta um fator favorável à manutenção da iníqua situação atual, com o 
contraste entre a riqueza de uma pequena minoria e a miséria da maioria do 
povo brasileiro, que jã foi definida por um Presidente, depois da Revolução 
de 64, como uma ••vergonha nacional" - só resta um aliado: a ignorância, o 
analfabetismo, o semi-analfabetismo. Povo ignorante não pode ou não sabe 
reivindicar. Não vive; vegeta cm favelas, em alagados, em mocambos e na 
ârea rural. 

As preocupações dos tecnocratas se concentram na dívida externa, no 
equilíbrio da balança comercial e dos orçamentos públicos, relegando a plano 
secundário a astronómica dívida social com os indigentes, os miserâveis, os 
pobres, os doentes, os ignorantes. Com grande antecedência cuidam da im8 

plantação de usinas nucleares, para evitar que o País, nas proximidades do 
ano 2000, mergulhe na escuridão ou veja suas indilstrias paralisadas, depois 
de exaurida a nossa capacidade de geração de energia hidroelétrica. 

Diante dos aumentos crescentes dos preços do petróleo, impostos pela 
OPEP, o Governo se mobiliza para agilizar o Programa do PROÁLCOOL. 

As iniciativas que, inegavelmente, têm sido tomadas pelo Poder Executi
vo, na ârea social, não podem ser consideradas razoavelmente satisfatórias, 
em virtude da prioridade dada aos recursos para os empreendimentos jã cita
dos e para Itaipu, a Ferrovia do' Aço, os metrôs, etc. 

Ninguém duvida da necessidade dessas obras, embora outros dramas, in
clusive o do Nordeste, possam provocar, muito antes do ano 2000, explosões 
de características atôinicas, urna verdadeira convulsão social. 

A greve, ainda em curso, de professores e estudantes acarretarâ conse
qUências mais graves do que as esperadas pelas autoridades, por ocasião da 
paralisação dos trabalhos dos metalúrgicos do ABC, em 1978. 

Afirma-se, ultimamente, na base do "óbvio ululante", a propósito das 
reivindicações do magistério, que "o Orçamento ê finito". Não esqueçamos, 
entretanto, que a paciência e a capacidade de sofrimento do povo também 
são finitas. 

Com esta reflexão, encerro o balanço do eSforço não integralmente bem 
sucedido que, nos últimos anos, empreendi como Presidente da Comissão de 
Educação do Senado Federal. (Muito bem! Palmas. O ora:dor é cumprimen~ 
tado.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a cidade de Uraí dista 40 quilómetros de 
Londrina, e foi ali que, no ano de 1937, se introduziu a cultura de uma fibra 
japonesa, chamada rami. É um rizoma, uma cultura permanente, e que ofere-
ce uma fibra semelhante ao agave, mais rica, entretanto, porque possibilita a 
ir:.dustrialização de um tecido semelhante ao linho e, além disso, milhares de 
outros usos lhes têm sido reservados. Dois mil, duzentos e sessenta e dois hec~ 
tares das terras férteis de Uraf são cultivadas com esse produto, isto é, quase 
que 30% da totalidade das terras férteis de U raí. Os produtores são em reduzi
do número. Quarenta e cinco da produção nacional, basta dizer, é de um pro
dutor local, de um grande fazendeiro, que tem diversas terras na região, cha
mado Susumo ltimura. 

Essa fibra é colhida e desfibrada numa pequena mâquina, chamada má
;_!.lina .. periquito", muito rudimentar. Desde que o rami foi introduzido na
quela região, o seu desfibramento é feito através daquele processo. Sendo má-

quinas desguarnecidas de: mecanismo de proteção, oferecem grande possibili
dade de risco aos seus operadores. Não é por· outra razão que muitos deles 
têm perdido dedos, braços inteiros, sobretudo nas camadas mais pobres da 
população, mesmo porque o grande produtor do rami ou o pequeno produ
tor, jamais, pessoalmente, se aproximam delas. Quando os trablhadores per
dem os braços- na grande maioria, bóias-frias, nordestinos sofridos- rece
bem miserável indenização, são até mesmo enxotados para que não cheguem 
a dar conhecimento à Justiça ou à polícia desses acontecimentos que podem 
ensejar obrigatoriedade de pagamênto de indenização. 

A despeito de longas reclamações, esses fatos se vinham mantendo ocul
tos do conhecimento nacional, até que um Vereador da cidade, homem do 
povo, identificado com os sentimentos de sua re"gião, resolveu fazer uma de
núncia aos jornais sobre a existência dess_es freqüentes acidentes. Foi assim 
que o Vereador de Uraí, pertencendo ao PMDB, Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro, denunciou à Nação a existência de quase três mil casos 
de mutilados no Paraná ao longo desses anos. Confirmando a realidade da 
proporção desses casos, Uraíjá vinha sendo conhecida, no Paranã;-como a ci
dade dos manetas, como a cidade dos mutilados. Houve uma grande divul
gação, a partir da constatação daquele fato, por jornalistas que se dirigiram à 
Cidade de Uraí em busca de evidências, de fatos concretos. 

Pois bem, Srs. Senadores, o que surpreende é que o General Adalberto 
Massa, Delegado Regional do Trabalho no Paraná, que tem jurisdição fisca
lizadora sobre aquele setor, desmentiu o fato afirmando que não houve mais 
do que sete acidentes com aquelas máquinas e fez essa declaração à Folha de 
S. Paulo, do dia 22 de novembro último: 

"O Delegado Regional do Trabalho, do Paranâ General Adal
berto Massa, informou em telex enviado à Folha de S. Paulo que nos 
últimos cinco anos houve sete acidentes em toda região produtora 
de rami do Estado." 

Srs. Senadores, eu tenho aqui, só do Juízo de Assaí, 53 casos arrolados 
de pessoas que perderam braços, mãos e dedos nessas máquinas. Então, esse 
fato mostra a insinceridade das autoridades do País. Aliãs, ninguém desco
nhece que este Governo é o mais desacreditado de quantos já houve no País. 

Hã um principio sociológico que diz: as estruturas propendem a se man
ter ue os governos antidemocráticos, desumanos, procuram perpetuar-se. 
Quando não mais a nação admite o recurso à força, ao amedrontamento, eles 
recorrem à corrupção e à mentira". Aqui está o caso de um Delegado do Tra
balho sonegando a verdade para defender seu regime e manter o seu posto. 

Então, estou aqui, Srs. Senadores, com os mais recentes casos de U raf, 
registrados, de 53 pessoas que perderam os braços, ·as mãos e dedos. Na 
maioria, são os bóias-frias, homens que rumam para o Sul, não encontram 
emprego e vão trabalhar naquelas máquinas miserâveis, mutilam~se, recebem 
insiguinificantes indenizações quando não recebem ameaças de serem presos 
e fogem. As suas vidas, que, tão limitadas para o trabalho, ficam mais ainda 
restritas depois que perdem as mãos, os braços, os dedos. 

Tenho em mãos, para que integre o meu discurso, uma certidão do Car
tório do Cívil de Uraf, de 29-11-80, relaCionando 53 acidentados, que corres
pondem a menos de lO% do que acontece, pois a massa que vai ajuízo não ui~ 
trapassa nunca tal percentual. Aqui vejo a relação macabra! Que o Delegado 
Regional do Trabalho desmente, nega existir:. João Bernardino da Fonseca, 
no dia 27-3-74, em Uraf, trabalhava para os irmãos Itimura. Perdeu numa 
máquina daquelas o antebraço, recebeu de indenização doze mil cruzeiros. 
Maria Vanilda dos Santos, trabalhava para o mesmo patrão, na cidade de 
Maravilha, em 10-4-74, perdeu o primeiro, segundo e o terceiro quirodáctilo e 
a primeira e a segunda falange. Salvano da Silva recebeu Cr$ 4.551,18 cruzei~ 
ros por uma mão. Salvano da Silva, que trabalhava para Salvador Fernando 
Garcia, em Barbosa Ferraz, perdeu o braço esquerdo, recebeu Cr$ 7.872, 76 
cruzeiros, na Justiça. A lista é longa, por isso peço sua publicação ao final. 
Júlio Ferreira amputou o braço esquerdo, recebeu Cr$ 9.107,00, isto dois 
anos depois. Antônio 'Rabelo de Oliveira, perdeu o antebraço.esquerdo. Apa~ 
recido Leopoldina perdeu o dedo médio da mão direita, recebeu Cd 
2.894,00. 

Como esses, Sr. Presidente, são os demais figurantes da lista. A despeito 
de constar da Comarca registras dessa natureza, o General Massa, Delegado 
do Trabalho, procura negar a veracidade dos fatos denunciados pelo Verea
dor, dizendo que foram sete apenas, procurando, atravês da escamoteação, 
esconder da Nação o que estâ ocorrendo nesse setor econômico, sem maior 
interesse ~_ra o País, porque o rami, na quase totalidade, é exportado para o 
Japão. Quem fixa o preço dessa matéria-prima ê: o exterior. A comerciali
zação é feita por firmas externas. Para os miseráveis, os brasileiros, ficam 
apenas as mutilações horrendas, as famílias mais empobrecidas c o acoberta
menta dos fatos clamorosos por parte de autoridades que têm o dever de 
denunciá~los e preveni-los. 
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O fato é tão clamoroso que até mesmo um homem tido por insensível 
como o General Geisel, teve essa declaração ao tomar dele conhecimento, 
constando a declaração da A Folha de Londrina, de 25 de agosto de 1980, com 
o título: 

"A MÁQUINA "PERIQUITO" CONTINUA MUTILANDO 
EM URAI: MAIS 2 CASOS;" 

... Naquela época, o então Presidente -Geisel exigiu investi
gações a respeito do fato, argumentando não querer "dólares man
chados de sangue dos trabalhadores do Brasil" o rami paranaense ê 
exportado). · 

S. Ex' limitou-se apenas a uma declaração. As mutilações continuam, às 
custas dos pequenos, dos miseráveis dólares que isso rende, porque a expor
taçãO tem o preço fixado no exterior, pelo Japão. Quer dizer: continuam a 
chegar dólares mesquinhos e miseráveis., sujos de sangue. 

O valor dessa exportação não basta para cobrir o das mutilações se ava
liadas em todas as suas conseqüências. 

. O que os Srs. 3.cham disso tudo: uma cidade de mutilados? E quando um 
vereador, no exercício do seu mandato, denuncia o fato é vítima de desmenti
do, por quem tinha o dever de vir em seu socorro. 

Desta forma, num evidente contraste com o que se tenta desmentir, aqui 
está a legião dos mutilados. Aqui, nesta relação, existem apenas 53 porque to
dos sabem que nem sequer 10% vão à Justiça. Ou recebem amea_ças, ou mise-
ráveis iridenizações, e dela ocultam. 

E não é por outra razão que o próprio O Estado de S. Paulo, quando des
mente o delegado, relacionando uma quantidade grande de mutilados, faz re
ferências a diversos empregados e a patrões que não estão constando desta re
lação. 

Srs. Senadores, hoje, à tarde, irei, em companhia do ilustre Vereador, ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social em busca de uma aposentado
ria ou de um meio de renda permanente para essas pessoas, que não tiveram 
outra alternativa senão submeterem-se à boca dessas mâquinas perigosas. O 
remédio que se procurou conseguir foi uma restrição nas aberturas dessas 
máquinas, para que, ao invês de braços, se perdessem apenas dedos; mas, na 
ânsia de produção maior, e não havendo fiscalização da autoridade conivenM 
te, os proprietários retiram as estreituras, mantêm aS aberturas na mesma 
proporção, e os braços continuam a rolar por aí. 

O rami que exportamos para o Japão à custa de braços e de dedos perdi
dos enseja apenas a remessa de poucos dólares, magros dólares, maculados de 
sangue, de suor de brasileiros injustiçados e esquecidos. E, a despeito de ser 
dessas proporções o drama, este Governo, de 64 para cã, jamais teve uma paR 
lavra, a não ser do Senhor Presidente, apenas para se justificar perante um 
grupo, sem que ele,. como Presidente, tomasse medida alguma. 

Sr. Presidente, voltarei ainda a este assunto, o meu tempo está. encerra
do. Estamos em uma das sessões finais do ano e deploro que não tenha tempo 
para sobre ele mais me estender. Mas, peço a V. Ex' que esta relação e todas 
as entrevistas aqui anexas sejam transcritas como parte integrante do meu 
discurso. (Muito bem!) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR LEITE CHA
VES) 

A MÁQUINA "PERIQUITO" CONTINUA MUTILANDO 
EM URAI: MAIS 2 CASOS 

Londrina - 25-5-80 
Curitiba (Da sucursal) - Uma equipe de fiscais da Delegacia 

Regional do Trabalho deslocou-se sexta-feira para o Município de 
U r aí a fim de apurar as causas de mais dois acidentes com trabalha
dores na máquina de descorticação do rami, a uperiquito". Segundo 
informações obtidas junto ao Delegado Regional do Trabalho, Ge
neral Adalberto Massa, dois homens teriam perdido seus membros 
(braços e mão) durante a operação de colocar o rami para mace
ração na máquina. Provavelmente- segundo Massa- o acidente 
foi provocado pela abertura das máquinas, uma vez que se elas esti
vessem com a parte anterior (onde se coloca a fibra) fechada até 12 
centímetros, o acidente seria evitado, ou no máximo, teria cortado 
apenas os dedos das mãos.- Uraí, conhecida comoa "Cidade dos 
Manetas", jâ foi destaque nacional quando de uma reportagem em 
1974 de uma revista de edição nacional (Veja) que denunciou a falta 
de segurança e o incrível número de acidentes envolvendo os opera
dores da· máquina. Naquela época, o então Presidente Geisel exigiu 
investigações a respeito do fato, argumentando não querer H dólares 
manchados de sangue dos trabalhadores do Brasil" (o rami paranaense 
é exportado). Isso fez com que o Ministério do Trabalho exigisse 

uma ~edução na boca da uperiquito" de 20 para 12 centímetros, 
para que as mãos dos trabalhadores não atingissem as lâminas cor
tadoras. Acontece que com a máquina aberta, a produção é bem 
maior, por isso os produtores de rami podem ter interesse em operá
la com 20 centímetros de abertura. Se isso realmente aconteceu, eles 
serão procesSados pelo Ministério do Trabalho. 

Nos últimos anos não tem sido tão freqüentes os acidentes, mas 
existem milhares de pessoas mutiladas naquela região. Para cada 
seis alqueires de rami existe uma máquina e, levando-se em conta 
que o número de alqueires plantados no Paraná. é de 18 mil630, pelo 
menos 3 mil máquinas estão operando diariamente, envolvendo 
mais de mil trabalhadores. Eles são na maioria bóias-frias, embora 
os maquinistas possam vir Ser contratados pelos produtores, que 
por sua vez alugam as máquinas de terceiros. Os acidentados são 
aposentados pelo INPS mas recebem apenas 50 por cento do total 
caso tenham apenas um braço mutilado. A máquina não corta os 
membros, macera-os, o que equivale dizer o mesmo,jâ ao tratamen
to inclui-se a amputação imediata da parte atingida. 

Nos autos do processo elaborado pela DRT, em 74, contém 
acidentes com diversos menores. Diz ainda, en sua conclusão, que 
alguns acidentes são ''espontâneos''. provocados pelos próprios 
operadores a fim de receberem a aposentadoria do INPS. 

MUT!LAÇOES EM URAI: VEREADOR 
POE A CULPA NOS RAMICULTORES 

Atribuindo a nova onda de acidentes com operadores da má
quina ""periquito'', utilizada no descortiçamento do rami, à falta de 
fiscalização, o Vereador Severino Nunes de Araújo, de Urar, enca
minhou uma carta ao Delegado Regional do Trabalho no Paraná, 
General Adalberto Massa, onde além de denunciar que as máquinas 
proibidas pelo Ministêrio do Trabalho com as antigas especifi
cações, aponta dois casos de operadores que foram mutilados. 

"'Acho que o funcionário da Delegacia Regional do Trabalho 
em Uraf- arrisca o Vereador- não tem atribuição de fiscalizar se 
os produtores estão obedecendo a ordem: se bem, não estâ cumprin
do." De acordo com Severino, a culpa dos muitos acidentes é dos 
proprietários, que têm uma ou duas "periquito" com a abertura de 
20 centímetros e o rolo recuado, conforme determinação da DRT, 
"mas as outras máquinas ainda são as antigas; isto é, com 12 centí~ 
metros de "boca", pois estas garatem uma maior produção". No 
seu entendimento (expressado na correspondência ao Delegado do 
Trabalho), hã necessidade de intervenção e fiscalização por parte 
daquele órgão, '•para evitar-se casos desta natureza". 

Mais MutUações 

Os dois casos apontados por Severino Nunes de Araújo (Evan· 
dro Balestrin, 23 anos, residente à Rua Paraíbil, sjn'~, Uraí, que teve 
a mão esquerda mutilada, perdendo inteiramente três dedos e par
cialmente outros dois, e Waldir Alves da Silva, 19 anos, residente à 
Rua Chile, sfn9, Uraí, que teve t:".mbE:m a mão esquerda iriteiramen
te a!'rancada numa operação de desfibramento), exemplificam "a 
necessidade de que seja tomada alguma providência, com urgência" 
- assegura o Vereador. Segundo ele, Waldir trabalhava na proprie
dade de Jiro Take, e Evandro na de Sebastião Sug'Jiara, ambos em 
Uraí. 

Escondendo os Trabalhadores 

O Vereador. ao mesmo tempo em que alerta o Delegado Mas· 
sa, na carta, acha "muito estranho" que os trabalhadores acidenta .. 
dos estejam sendo levados para serem atendidos em outras cidades, 
como Cornélio Procópio. '~Naturalmente - deduz - isso é feito 
para que não haja divulgação dos acidentes, coisa que os proprie-
tários pedem para os trabalhadores que não seja feita, pois isto cha
maria a atenção". Severino de Araújo garante que os operadores de 
.. periquito'' mutilados~ Uraí estão sendo orientados pelos raJl":i
cultores para que "não ab'ram o bico", sob pena de não receberem 
assistência médica: "O Waldir, que perdeu a mão esquerda, n~· ., 
quer dizer se a máquina que operava estava ou não fora do padrii.r: · 
-testemunha o Vereador- para finalizar: "Se ela estivesse dentro 
do padrão não haveria acidente ... " 

(NR: conforme foi notificado domingo, fiscais da DRT sedes
locariam sexta-feira para Uraí; o Vereador Severino de Araújo nãr: 
soube informar se isto aconteceu. de fato, e qu üs as tJrovic!ências t, 
madas, pois s~- encontrava em vi.:gem). 



7650 Sexta~feira 5 

A ezplicaçü.o do delegado regional 

do .Trabalho elo Pa.rcná 

DRT nega que 
rami cause 
muitas vítimas 

om esse telex. eh! com.,sl.:!. 
no:lcla puhllc~da dia !'> de no
vembro. ~e~:undo 11 qual"mals 
de Ires mU !r~lial!lMlun:s Il· 
caram ;,lo::•Jal:los e ~r.ande nú· 
mero con>lnua sendo mu!!lado 
pelas n>~Qulr.as descasca· 
dor•s". ut11!zad:LS 110 proces
u.mtr~lo doral:lJ no Para nA. 

o 

nlclplo prndui.Or dr raml 

P;~~~!s ~ú;::~~~!ore:;:~~~~ 
~~nunc1ar. por <:artll e Jl<."':<llal· 
mente. ao mlnlslro Murllo 
Macl"do, do 'I'rahalho, n aumen· 
tod~lleldentesn~atualsafra. 

Dos ~~ .acld~ntes r~,::l<tr:ados 
noFOrum de Ura!.l9 lll'nrn'Tilm 
em 191S: 12 em 197G;3cm 1!1<8~~ 
em 197'3: e ôl."'<l.c ano Nfio'I'IA 
rcçJ~tr~ de Jl;"('e$.-.ns Cll' mal~ 

~:~;~!!~a!~~ ji~W.~~~~o~ 
.1J2dOS (IU~!rtl 11cordns enm pcs· 
saasmu:Ullrlasr•dasmnnulniiS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Dezembro de 1980 

.IJ!1Ct:X;01JI:!!~Ó.,I:rt:t.•.:fl~_-f!!i!::.'!.9!Lr!!f1!!!!& 
cnrrC.llO oo r.!VIl. rr r.l:xm:; ~ tmll' :t:ro roruu 

RJA N~:1.:Ifl:l ~LICV!L, .3'"..3- n:u::: .:11-1:61 
U n f\ I - Pi'IINlf\ {t:CI' !<>.ao} Fl.G,Dl 

·~·_ ....... _ .... _.._.~·~·-·~·~*~*~·-·-·-·-"-·-·-~-·~'~~-·-~~•-tt..•-ll...lf-11..1-

Ol L.ll/74 
0.:! !Y'.A/?3 

03 ~/75 
C( ':!'..4;/':S 
a; c::4?S 
ro C:::./75 

07 ~/75 
00 ~/iS 
a: ID!/?5 

10 C$/75 
11 c:.o/'is 

I 
D'.:."JcG rrnunA 
J.:J7.::J nx:.ur.,.o. 

] tn..vt.:Jt.n f'l::f'JJ.O.:.OCS CN'CIA 
I TWTf,t CIN;A • 

j Hit~O CriDA 

I 
t.:DCO DJlliKI 

1.11:::;;-.o YA'.W.DTO 
f ...1.'1..10 Y:l:iiiO TAI'..NIA:."lii 

1

10/I..O:fTTO p:;::::Q..J; 

1\l:l.lJir.a:.'..i'GC:.!:: 
_r-r,wi.IJ OCG GNtroS I~G 

z 
12 c:..l/75 o::nzr.nJF:O 'JIJa.Jr..A 

f.CJDLI!TIOO 

l Ja]IO S:lliWllO OA FCt~::ECA f?c::J14 
!.:MIA VNin.Dfl O:lS &.IITOS !1):110?4 

I G/ILVIA'IO DA Gl:..VA !lA1174 
I U:Q.I'CTI7~ GOI.t;II..V.ct..l\IEl!V. [0Cll74 
1 .JJLIO Krn:rnA lu.:Aí5 
f A:/TO!JIO r.KO...C Q.MIRA 

APJ'f,CCJDO U:CI'O..Dlr:O 

I:Dll74 

~OC47.> 

j .Jru: VlTlll LEIOOtÇA l>õla>l 
I..I.JlU.Z. fiCI'IATO OA Sll..VA 

...:IR FCt.r.C:ll"!A 

IO:ts?ol 
C!ll0?4 

NITilliO Q;O"f.E 00 Q.l\&"Il\A :40.:74 

rtono rmrtiO.JI!!> vPU.nY - 170175 

I'Cruç;\:1 g., I:.Ci\1 fi \tll.l~ 
C!r!."C·-:nor.r::rw,l c.,, 

I Uro! I f'CfDA O'J N:Tr.~; n;:ol L::.fCJ,a:~! ;(i...t':".JS?S 
I L1nl'av1lh.:l/L.OA ll0 1 t'R 0 ~g<lol1rodCt1!ol 4.~41,1!11 15-oJ-'(6 

jolltbO~II FcrrllZ ]~e~~a;;~c~~ir,d I 7.1 r. ,?C[ 0!1-~l.!:'~ 

IJ'"""'""'" I"'"·"'''"''"'"' I '·'"·"I '"""-'"" IOatbCII:.Il FOIT!Ió!: [1\'::p.Jtc~Z.:~/~c;a C~~t;] !i.l~,71 C:..t..l~l!.?G 

ll'l::Wl.n.-i'r ~~1~~~~~ cntcw-oln.c~:,3o :o..:r-l!:í'S 
Urd t:o~o ~:110 1r.So Cir ::.oc4,(o ll-CG-l!:;?S 

I""" [cmrucm,brC"Ço E~c;. t.r.<::,35 -["00 f'X!rc r..r111 ~po~a do l dcdc:t e 
or:ru.;:;:ontc:t l),ltro 

Lcnde1ne. MP,.tt:;i:CI C'ltCbH>:;a l5,1L!:' 0~0 l!.-0:~.1!.'?.5 
[LQ'IIl:'ina :ORfol,11,~11,:U ,q~ 4,;71,61 17-1.':~1!'?.5 

q..i.re.J.!:lila 

..... Uatll fala"(lO ~ U(J.>Crti ~:s,::c l;..a;..l!;'}S 

I 
I 

I 

I 
1.3 Q..!;/75 Q.IA!:i ORI:f\ IHTOJIO FEI'ICIAA &NtrOS l,:;l~?ll lk.l'bO~G FOJTIIZ <IUII:O ,br"'i'O .IIGQ.ollfll lD.:~ot~,es Ct1'J'C9:I!ar r.~ j 

r.1~~r.c_r;u.. 
.lA lr:l/75 U.liCDl J'(.O..DJCn(l.IC I>EfWWJO Ut:rli:II'IA U:ITE "'"'" C.;r.lpct~cêo a'cl"a ""~~ia G <n.obr 

Cl.iO.llC:Ul\ R..\'t:G 0!!:1'05 l:JOl?S t.Q'Idr'..no ~t~~=a~:c:~~ Jo:.! 11n.T0t 1::0:.?.5 ~i:o J<l® Ivfl! 
]!; ll0/75 'NJN,O CJ;;,::JV:.A'1A 

lS ll:/?5 JO:.C fflfõCO OJtiiA LCLE: 

""" 
bn.;<l d!rc"HCIG 

JOo>.:JJ:c.t c::r.-JMlO Cl.EOJia... ; 10375 m~cbl'<l;O Ocr)Jrnlo l? !t:l/'..S rrv.:...:w:1 r.e CN.:J'C{..LJW. 
lC ll'J/'15 t • .(.l'.:J:J c-:rA.O:J o:::rt.:ro lll!:l~r:l ~00:?.; Ura.i pcn.111 c.i~dcn r:Zo C~r. 
~ l:C/75 TCI:."ITII IT!l.U:JJ\ 5ll.VIC DA C~Tfl lll:?: "'" pcr<:!11 :J.~c<:t•l~-ti.rc.d.!: 

:O l.:r}75 Y.~!:UJif~:tl''H n•;,~Q<; f-"Ir- Ll".r€:(: •71"·17.. Itro.tt~rn;.fi :1 1.:\Cfr.l,r.i;c:t <1:1'1• 

VlT:II 0/U::TA ;co.t7.i Let1dl"inn oop.;tgo;i:o br.::r:;c:t DlJ:• 
w.t:r:IO UJI~ DA rll.VA :ro7.i ~C.o Jo!.G lvo.f. ~tw~b•·ar;ot:&. 

:1 t:l":,/7:. JC~.';l O.Hllh.O r.:tlf!D"lJE:!J 
~- v.:;{;<:. c:~:Hl ~ 

1:::r:s !llr.:.JO C:l.YN"A Nwt:.;;Il.lOn:rn::li'tA :50.:.~15 tandr:n11 C<:.~.-.;co.hrgo;a Ol;:, 
:4 ~ &.j',<;, J::~ r:WCIXO c:r.I XOI. OCIIJI\:.:I:IJ'l"l:!IJ\ o: C:.?5 u•·c.! 4 éC~:IC t:":i:J CCn..CI"'Il 
:.S ;._!:.j-,"!. L•l:.fll f•\'.IA JA.:'f u.:v::r.IN::J DA eJl..VA ~?0.:.'/S Gr~llfl:j..a• :: ~!ada~ roEo cJ.1:'1'1tll 
:-c l:.?/7::. o:r::.;.."U o=..:;::::c oc /.Z.:'I,ÇOO o:ct.noo c."~rrr.a = Ca.1pinl:l L~~goa r:o;:utcçEo br.::r:;o c::-: 
:.? :':.~/"/'J N:r::utO 'OO!I:l TAI;.I.IA!lii Jt?.:i ocmznr: trrc:IM Co':~?3 Ccr..!J6 4 OOda~; CCq.JIInlCII 

:.S :".i./?5 llt:.<.'I"J::m :C.II!.UM C:VIUJD /lJ:t.:.!: 1'\::f:t::IlVI l:'Cl"";S '~"' ~ Gadaa JIÕQ Oeq..oard 

~ <!A/% YOUtllw-.:1 IC~KZ:: AnUJ:C.E~t:c. FCnr:::IM "'""' ,...,..,. <~~p.~tru brJ>;;O a,,., 
:lO ~7.1 :tn=lnJ FN'-.I.A ,.1110::: FC:fH::::mAOAiln.VA :.:0475 Gt-tr\dao~ll .:ldod.oos<i.cla~ 

tEIWJI"t:NJ u:R:lJ\A """" L.DnOr:l.na. pDZ'da. brcça ao~ =:J.::J/75_.~~~- .--· ---- -----

to.rr::::.re I 

"' :71/'..S 

"' ::0?/7.:. 

"' 4::::./'lS 

"' lX/'JG 

"' 'JL/?ú ., J:.OC/7G ,. J:.Xj7::. 

"' 'J!:.,;/77 

"' 1:.?/71 
41 ~J.:./77 ., U':./70 

"' V.l/7:!. ... 1!>3/'n .. 1.."'4/77 .. Ja;/'71 
47 4~';/7J 

" ll.!:./?.' 

"' ::3.~/Z 

"' ~Ir.. 
51 'rA/r.:J 
!ii :C """"' 53 SXJ/:.JJ 

~!rC:!:F.I CN\.05 OC UX:A:: OO:.!l!JGOt; LUIZ D!UliUJ COJV. Ct::J::,~ Lomlr:lno. 
J:r..rJJII.I tu"riDO ro'NJ omoo::~~ O?fL'..S ura! 
Vi'U.C:ll\0 CIUAO CE N\'WO 
or.~·I ~~o 

TC:.:nA ITD.UilA 
L'lr::u FNIIA 
Dlr.CU FNUA 
lC:.:rrfl ri'I!.L'M 
rc:.:r.A ITl!llnA 
WW\'.!OA 
ao r.::~:::r!JJ 

N:..'I;J:tJ OC::AniO CA.STO..O 
!VCIO:l ~ILVA 
FrJ..:1:I!.CO Cf!.1'CCLII!fl 
f'COf.O t~r:u:t_ LWrio...D:O 

FIWCU.CO ODIJ f'CICD'\A 
VITOl fl..\IE:."".; fCIE:ITIA 
(i\'i:l.l. LNI!'D!> 
J:J:.t Ft'm:IM OA Gll.VA 
J/'CY U:\.CillNL'I OA t:ILVA 
LOJri:U..VIl.D:l OW 0!1.1/N:J 
JO~ CU::ri:DIO fD..UJ 
l'fl.lLO OII!:D.IO 
llfiTILl'iO L CVI'i:O:LICl'A 
1:i<fiiO IVCI>.!JO LI!:~A 
tOMlDO t_:::a:NDO DA 6.ILVA 
JC~ DZ O..I\Cll"l(• EllflJC:;A 
G::rVL.OO flCOnJJlJI::; OA éll.VA 

WW~U ITI:l.!P.A l.:tOJrLCl'JA JlJ!:CS 
CI:'DI-:;;;o rur"'LLE ut....t cn::on:J cn::.::;P.W rtrt:I:V. 
rr~;;::l,c:1:Jo"-llDJI:ATO ft/."1(.. UAA tUJr,o rcr.t:Ir.l\ 
L";l:!'lJ FK'•IA ~~DOO !:!mOs PilA["InCI 
H!~:J ULlA. GJl!t..O:l FCti'ClM. OA r.D...VA. 
TCJ:CHlHIIo"ll WllJliJM r.IN!JO Q.IU.t::TTIDl 
L:II'WO ~ GJVt...OO IG!TOCIO OA r.D...VA 

:c.o:"iS t'cclliru 
:CQ~?G ~ LC!Id!'in~ 
1.:1):170'1. und 
~~o:l'r.i Grcncloa flia1 
:'iD.:7.l C:nudooflio.l 
f.ro:l71"!1 t<:r1.tnJJa 
OlCO'i74 f.grtUlQJ'
llO."'Il. Urd 
Ollt??S tondr:tllo. 
C: !:07.:! \r LC:le!:i'lnG 
rooJ.71"'% Urd 
~1Ura! 
r~o:'n~[ urc! 
D40l7JIO Und 
lAo:>?.: 11 Um.{ 
:!.OC.?;tl. ur::1 
:coo? ... ti Cri::' .doa ru,o, 
O?CX.OY-1 llrd 
:u;:x;:oL\tJro.! 
l.:JOOjOilo lh·a! 

O Fa'ERlDO 1::: ~ E 00J ~ • 

Uf'.At..f'fl., aiC:O~do lmlO 

Cli:IQíJC/.nnto brtço D~q. 
~r.~p.~tcr,ÕO brtça DC:(J>OI 

ll"'PJ~et;'ào a1tabrcça f: 
dedo oOO diroita 
:: ~dllO pÓ DOQJCrdO 
2 dedaa !:& 1"q.oCTdo. 
:2 dod:~c ~ dln11to 
4 O"cdoo <:>Zic:t aoq.oanla 
.:l't!Odll J:IÕD OOIJ.ICI'dO 
pon:lc do bra;<:~ d1to.1lo 
3~(111JC3õlOtq.Jit~O 
3 d~t:o~ da:..Eo 
dedo da Aio OIIIJ.Iorda 
cntctr:r,o CeQ.<Ctda 
:1 tlo~o de m,diro.1to. 

r:;~:~~=·~ 
1 doóo n~ Wr~Jita 
4 tlcctaç .& c:q.oarcla 
4 dcdo!i ~ Dli~O 
pct:l:lo cntob:"cço CDq, 
parda i1&l di.n:lita 

~.~~.A.:i ~l-0..:..1!.';'5 

l!i,U.13,Y.I r3-Ct~?.l 

l5.ú"<ti,4:' ~3,..00.-U?$ 

lll.c~o.~:J ~..C:~l!.'1S 

1.:.0:.:,47 ~7..C.:..l:73 

? •. :t.,:::~ lõ'ED. ~ ... :1 

1.".•:1.<.: :~1::":15 
17,?;0,40 
~.c·.-;· ,r.c;, or-n:..l!.?G 
J.:,Cl·fl' ll,U...l!.?G 
".c.~J,e::J ~~:-l.:';'Ci 

::,•:!.:,~ ffi.-10-~'7.1 
lA.lc.J,77 
(i.t~,Cl Ll-Ol-l!:?G 
o.r.o.:,eo ~~cr-t.?:S 

1A.a.6,6:l 1?-CG-l.!?G 
O,CMA,õ!l 

W,Ol.016:i ............ 
·--···- -·---·· 

1S.:I'.";1,(0 dc:.l~lêr.:10. 
14.e~,50 :4-C0-~77 

W.,!l,{),~ dO!Iit;tEncia 

l.C4:',::!: ------
:!.~;::? lL-CC-l!'Xi 
!l,OCO,OO :r...Q3...l!;r.' 
3,Ct.:l,OO :!l-CQ-1!;7] 

16.~.:..:,7.) ~l.tr.' 

l.!i',: ,40 ~·-OC-l!;r.' 

:J,C?J,o::J 10-C?~l:?;) 

l::',I.J1,4 ~--.
G,4;:. ,:4 CJ-10..7!1 
::.t.:A,::: X-11-r.' 

il.::0,40 :P..Ct>-1!:77 
5,:L:.U,OO -----

l5,c..!i,OO ro...t:'~~?6 

w.rm,zo l.G-a;...l!;?.J 
1/,L!..!l,::O :~·~l.:.?.:' 

v:.·.o-:;,7.1 ~--~-
4~.!:i.):),C.:J 00-QS...l:::.llO 
~.4~7,C4 3l-O:..l!:OO 
llA.5:l,OO :4-lJ:l...rCO 



Dezembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<âo 11) Sexta-feira 5 7651 

URAI, ONDE TRABALHADOR 
PERDE; ATB OS SEUS BRAÇOS 

Germano de Oliveira, Correspondente em Londrina 

Urar, a 80 quilômetros .de Londrina, conhecida no Norte do Paraná 
como "a cidade dos homens sem braço", pois mais de 3 mil trabalhadores já 
amputaram o braço, a mão ou os dedos no corte e desfibramento de rami (um 
produto utilizado para a fabricação de sacarias e barbantes, parecido com a 
juta e o sisai), volta a ser envolvida em denúncias de acidentes de trabalhado
res com as máquinas Periquitos, que desfibram o rami, depois de alguns anos 
sem notícias de mutilações. 

Até 75, a situação era tão grave - com dezenas de pessoas perdendo o 
braço anualmente - que, o então Presidente Geisel pediu providências para 
se acabar com os acidentes, dizendo que "o Brasil não precisa dos dólares ga
nhos com o rami à custa do sangue do trabalhador", e o Munistêrio do Tra
balho exigiu que os-prOprietários dotassem as máquinas de vários dispositi
vos de segurança. 

No entanto, agora as máquinas estão voltando ao sistema antigo, que 
rende mais fibras, e vereadores e operários denunciam que já hã 12 muti
lações pelas Periquitos, apesar dos empresários em rami garantirem que há 
mais de três anos não ocorrem acidentes no município, o rilaior produtor 
mundial de rami. 

As informações sobre os acidentes em Uraí são bastante contraditórias. 
Ao mesmo tempo em que Amilcar Matta, secretário do Sindicato Rural, diz 
que depois que as máquinas foJ:am modificadas, em 75 (a abertura da boca de 
entrada do rami passou de 12 para 3,5 centímetros, para evitar que a mão do 
trabalhador fosse puxada pelo triturador), ocorreram apenas dois acidentes, 
Susumo Itimura- o rei mundial do rami, produzindo 45% da produção na
cional de 16 mil tonelaas -, presidente da Associação Paranaense dos Rami
cultores, diz que hâ três anos não hã acidentes. E o prefeito Akira Tamura, 
que tambêm é ramicultor, diz que este ano não houve nenhum acidente. 

No entanto, o juiz de Direito da Comarca, Toshiharu Yokomizo, infor
ma que este ano entraram no Fórum de três a quatro casos de trabalhadores 
mutilados, pedindo indenizações dos patrões. E o vereador Severino Nunes 
Araújo, por sua vez, garante que jâ hã 12 casos, enquanto o próprio Funrural 
informa que este ano, de janeiro a outubro, ocorreram 20 acidentes na zona 
rural, dos quais 1 O em rami. 

A verdade ê que os acidentes voltam a ocorrer em U r aí - com 30% de 
sua ãrea plantada com rami e produzindo mais da metade da produção nacio
nal em 2.262 hectares - e, segundo denuncia o vereador Severino Araújo, 
uos 12 casos que apuramos ainda não representam a realidade, pois os pa
trões estão escondendo os operários mutilados nas fazendas e tratando-os 
num hospital da região para que as autoridades não tomem conhecimento 
dos acidentes. Isso com o apoio dos mêdicos locais, que só aplicam uma anes
tesia no mutilado, para ·que ele suporte a dor até chegar a um outro hospital. 
Assim, se alguém fizer um levantamento nos hospitais locais não encontrará 
o registro de nenhum acidente nos últimos anos". 

E alguns dos mutilados localizados pelo Estado confirmam essa versão. 
Valdir Alve~ de 19 anos, por exemplo, teve dedos decepados na fazenda de 
Antônio Girotake, ficando com a mão direita inutilizada, e relata: '6 Fui leva
do atê a Santa Casa de Uraí, onde quase todos os médicos são ramicultores, 
me aplicaram uma irijeção e me levaram para a Santa Casa de Cornêlio Pro
cópia, onde fiquei três dias internado, gastando Cr$ 30 mil do meu dinheiro e 
recebendo Cr$ 100 por dia do Funrural. Agora, depois de seis meses do aci
dente, o patrão não quer me indenizar e eu não sei o que vou fazer na vida 
sem uma das mãos. O Funrural diz qUe não pode me aposen~r porque eu 
ainda posso trabalhar com a mão esquerda. Mas eu era mecânico, e agora 
não posso mais trabalhar". 
. Ao mesmo tempo em que Susumo Itimura garante que há três anos não 
hã nenhum acidente em suas cinco fazendas de rami (com 470 alqueires e em
pregando mil trabalhadores), há dez dias Josê Maria dos Reis, filho de Narcl
sio Pereira dos Reis, quebrou o braço quando operava uma máquina Periqui
to na fazenda Bela Vista, de propriedade de Susumo. 

Os trabalhadores mutilados dizem que os patrões, alêm de procurar "en
cobrir os acidentes para evitar problemas com o Ministério do Trabalho, só 
indenizam a gente depois que ameaçamos entrar na Justiça para pedir uma 
indenização", como é o caso de Evandro Balestrin, que perdeu o antebraço 
direito na Periquito e que recentemente recebeu uma indenização de Cr$ 130 
mil, pelo braço, depois que denunciou o caso à Promotoria Pública. 

Ilson dos Santos Pinheiro, que trabalhava, no ano passado, na fazenda 
de Irineu Faria, ganhando Cr$ 31,00 por dia, perdeu três dedos na mão es
q~;~rda e recebeu Crs$ 52.342,79 em um acordo homologado na Justiça de 
Uraí. Maria de Lurdes da Silva Joaquim, que perdeu dois dedos em uma mã
quina de amaciamento de rami, na fábrica Imperial Fibras, de Susumo Itimu-

ra, recebeu uma indenização de C:r$ 31.750,00 "pela mão que ficou inutiliza .. 
da atê mesmo para esfregar roupa", segUndo ela. Já Valdir Alves, que perdeu 
dois dedos hã seis meses, ainda não recebeu qualquer indenização por nada 
ter denunciado. 

Depois que os acidentes voltaram a acontecer em· U r aí, a partir do últi
mo mês de maio, o Vereador Severino Araújo denunciou o fato ao delegado 
regional do Ministêrio do Trabalho, general Adalberto Massa, dizendo que 
"os ramicultores não estão resPeitando as modificações nas máquinas, de 
acordo -c-om as exigências do Ministêrio, pois a dminuição nas bocas destas 
mãqtiinas reduzem o rendimento do rami em 30% e os patrões voltaram a 
alargá-las. Mas o Ministêrio não tomou nenhuma providência". 

"Denunciei os fatos - continuou - no dia 22 de niaio, numa sexta
feira. Então, o general declarou à imprensa que enviaria dois fiscais do Mu
nistério a Uraí para verificar as irregularidades, na quarta-feira seguinte. Ao 
serem informados, os ramicultores voltaram a mudar algumas máquinas e es
conderam a maioria dos fiscais". Tanto que os fiscais nada fizeram. Estive
ram no dia 28- de maio na fazenda de Pedro Ito e disseram que as máquinas 
estavam em ordem. E, no dia seguinte, o trabalhador José Irso Barbosa per
deu a metade de dois dedos cm uma máquina irregular dessa mesma fazenda 
fiscalizada. "Então, ou hã muita displicência dos fiscais do Ministêrio, ou hã 
conivência", disse o vereador, que pediu a demissão do general Massa ao Mi
nistro Murillo Macedo, em uma audiência que manteve em Brasília para ex .. 
por a situação. 

"NO TEMPO DA ESCRAVIDÃO ERA MELHOR" 

Segundo o Vereador Severino Nunes Araújo, Uraí- com 14 mil habi
tantes- ê um feudo oriental, controlado por Susumo Itimura, que já foi pre
feito duas vezes e controla os demais. Esse feudo tem por base o rami, que co~ 
loca a cidade em total dependência do produto. Na área rural, com o plantio 
e a colheita. Na ãrea urbana, com as indústrias Imperial Fibras e Companhia 
Industrial Paranaense de Rami, que fabricam barbantes. Em todas as si
tuações, os operários recebem salários de fome, sendo obrigados a comer fari
nha com limão, numa situação pior que no tempo da escravidão. Alêm disso, 
todo o trabalhador em Uraí que ainda não perdeu os dedos e os braços, tem 
profundos cortes nas pernas, provocados pelos afiados ferros de cortar rami. 
"E se isso não bastasse, todos são coagidos a nada falar••. 

O Vereador mostrou ainda, que em função do 6 'domínimo de Itimura na 
cidade, o atual prefeito, Akira Tamura, baixou, no úl~imo mês de maio, o de
creto número 05.80, isentaildo as firmas de_Itimura (a CIPRA- Companhia 
Industrial Paranaense de Rami e a Imperial Fibras) de impostos municipais 
por mais 10 anos. Isso porque o ex-prefeito Mârcio Sandoval, gerente-geral 
do Grupo Itimura, jã havia isentado, em 1969, de impostos as firmas de Iti
·mura por lO anos, e como a isenção havia vencido hâ um ano, o atual prefeito 
decretou nova isenção com efeito retroativo a 79". 

Alêm disso, quando foi prefeito eni-1976, o próprio Susumo Itimura san
cionou uma lei em beneficio de uma de suas indústrias, a Imperial Fibras, 
"autorizando a empresa, segundo a Lei n'1 569, aprovada pela maioria deve
readores que havia na Câmara, a utilizar o poço artesiano da Prefeitura gra
tuitamente, por 20 anos". 

Para o Vereador, "a situaão de Uraí, sobretudo com a mutilação dos 
braços de mais de 3 mil pessoas, é motivo para que toda a sociedade saia à rua 
para fazer Justiça com as mãos". 

Susumo Itimura, por sua vez, defende-se das acusações, e diz que uisso 
faz parte de uma jogada política do Vereador, que quer se promover." ' 6Não 
tenho poder nem dentro da minha casa", explicou. 

Ele disse ainda, que, "quanto aos acidentes com a máquinas de rami, isso 
tambêm não é verdade. Nas minhas fazendas não há um acidente há três 
anos. Não tenho mais as máquinas irregulares, pois comprei e projetei uma 
mãquina de boca estreita e automática para evitar os acidentes. Agora, aci
dente é normal em toda a atividade. No rami, os n"úmeros ainda são pequeM 
nos, comparando-se com a construção civil, que tem um índice de acidentes 
dez vezes maior. Tanto que aqui não tem acidentes que é só ver na Santa Ca
sa, falar com os mêdicos ou com o prefeito·~. 

Itimura afirma, ta"mbém, que o rami traz muitos beneficies à cidade: 
"Veja o cãso das iiidlístrias, onde só a Imperial - com capital japonês da 
Toyota e da Tei-Sen- eXporta 20 toneladas de fibra mensalmente para o Ja
pão, faturando Cr$ 3 milhões mensais. As duas firmas empregam 130 ope
rãrios, com salários médios de Cr$ 5.400. E, atualmente, estamos comprando 
a fãbrica de barbante que a Matarazzo possuía em U raí e vamos fazer saca
rias com 70% de rami e o resto de juta. Com isso, vamos gerar 900 empregos 
no ano que vem". 

E o empresãrio aproveita a presença dos jornalistas "para fazer um apelo 
ao governo federal, pois o rami precis-a de mais incentivos. Estamos montan
do uma fábrica de sacaria à base de rami, que poderã reduzir em 70% as im-
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portações brasileiras dejuta, que este ano atingiram 25 mil toneladas e que es
tão sendo usadas na fabricação de sacos". 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não hâ dúvida que o Sr. Governador do meu Es
tado, Mato Grosso, não vem sendo feliz a frente dos destinos daquele Estado 
de um modo geral e agora, no fim deste ano (1980), o Sr. Governador teve a 
capacidade de abrir vârias frentes de atrito, na vida social de Mato Grosso. 

Ontem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, assinalei a grave crise que está 
ainda em pleno andamento, do Sr. Governador com o Poder Judiciário, 
mato-grossense. Até agora, se não me engano, ainda não se encontrou um 
meio de debelar a referida crise. e lamentável pois os Poderes devem ser inde
pendentes, mas, harmónicos. A harmonia preconizada, portanto, graças a 
inabilidade do Sr. Governador está, no momento, rota. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não fica a[ a atitude de pouco con
vincente do Sr. Governador de Mato Grosso. Existem outros fatos que pro
vam e comprovam os desmandos, a insensibilidade, a prepotência, a falta de 
espírito de humildade e caridade do Sr. Governador. 

O Jornal Olho Yi'vo, editado em Várzea Grande, cidade, conforme o cen
so, a terceira do Estado com aproximadamente 80.000 (oitenta mil habit3.n6 

tes), sofreu faz poucos dias uma grande violência na ârea educacional, quan
do por simples espírito vingativo, num comportamento politico partidário jâ 
superado no tempo e no espaço, determinou que milhares de criaJ;lÇ_as paguem 
pelo espírito rancoroso e desatualizado~ ao denunciar o ConVênio que há 
muitos anos existia entre o Governo do Estado e a Sociedade Beneficente e 
Escolar de Várzea Grande. Ao praticar esse ato, o Sr. Governador, revelou-se 
um efetivó executõYdaquela politicagem sem cabimento nos tempos atuais. 

Os artigos que transcrevo neste pronunciamento publicados no jornal 
Olho Vivo já citado dizem melhor do que cu, quem é o Governador Carlos 

Soares. --· 
Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comento, outrossim, a luta 

deflagrada pelo Sr. Governador, com a classe dos Arquitetos e Geólogos, luta 
essa que perdeu, pois, os mesmos têm os seus direitos garantidos por Lei, ou 
seja, de se equipararem, para todos os fins, com os Engenheiros Civis, etc. 

De qualquer forma colocamo-nos solidários com a utilissima classe dos 
arquitetos e geólogos, como, naturalmente, estamos solidários com a juventu
de de um modo geral, com a Sociedade Vârzea-grandense, quando sofre tão 
rude e impensado golpe desfechado pelo inconseqUente e odiento Governa
dor do Estado. 

Eis as publicações que passo a ler para que conste dos Anais, desta Casa: 

EU CONTO 
CARRASCO DAS CRIANÇAS 

Olho Vivo - Várzea Grande, 30 de novembro de 80 

Dias paSSados, dou continuidade à leitura do livro "Confesso 
que Vivi", de Pablo Neruda, e fico sabendo então que em 1946, 
quando o poeta chileno estava na Argentina ao lado de Frederico 
Lorca, este, espanhol, numa mordômica festa em luxuosa casa, co
mendo boi inteiro assado com couro e tudo, praticou, logo depois o 
sexo cósmico. Com isso eu quero dizer que os Gabeiras e Garcias de 
hoje estão aquém em teoria sexual que o velho embaixador, autor 
também do Conto Generalc. Mas isso não vem ao caso. 

Do que eu quero dizer não é de sexo, assunto jâ espoliado e que 
perdeu a importância celestial da virgindade, tanto quanto perdeu 
as serestas de violão e aguardente ao som de uma voz rouca e grossa 
cantando Valsa Para Rosa ou então Boemia, mas sim daquele garo
to franzino que entrou pela porta da frente do ônibus, achou um jei
to de se acomodar c da sua bolsa de pano câqui puxou um livro eco
meçou a ler, insensível aos olhares dos usuários c da trepidação das 
ruas esburacadas. 

:e desse garoto franzino, subnutrido, com olhar fixo, querendo 
apanhar as palavras que saltitavam na página com o chacoalhar do 
ônibus, que eu vi a imagem de muitos deles neste Brasil, nesta Cuia
bâ, e aqui em Várzea Grande. Do bairro para o centro e do centro 
para os bairros, com as mãos estendidas e bolsos rasgados, vestidos 
de farrapos, mais assemelhando a uma colcha de retalhos, pedindo 
ao motorista do ônibus que pare e abra a porta da frente ou atrasei~ 
ra. E ele entra como cobra, rasteja no assoalho do ônibus, tentando 
ultrapassar a barreira da roleta. 

É desse garoto franzino, imagem de tantos outros, que nascem 
e alistam nas fileiras das divergências da vida, que eu gostaria de fa
lar. Não só falar de carência, de trombadinhas, de marginal, porque 

ele não nasce assim, nem quer ser assim, maS lhes forçam a isso. Lhe 
força o motorista que não pãra para dar carona. Lhes forçam os 
olhares de repúdio e condenação de muitos grandalhões. Lhe força 
a desigualdade que o mundo lhe impõe. Lhe força o pão sem man
teiga e muitas vezes a barriga vazia mas cheia de ar e de revolta ao 
ver que ao seu lado, no mesmo banco e no mesmo ônibus, o seu ir
mão joga metade de uma bananinha, deixa o troco de quatro cruzei
ros ao cobrador c ele ali sem nada, sabendo que o almoço não serâ 
tanto quanto um arroz com caldo de qualquer coisa que não seja 
carne. 

Por falar nesse garoto franzino que eu fico a imaginar como ~ 
que um homem pode sacrificar a tantos em tão pouco tempo. Estou 
me referindo ao Governador do Estado. Frederico Campos que, ao 
cortãr o convênio quC o Estado mantinha com a Sociedade Benefi
cente Escolar de Várzea Grande, jogou mais de duas mil crianças na 
amargura da rua da vida. 

Não quero fazer romantismo, nem tampouco rebuscar com la
crimosas palavras esta crónica, conto, sei lá o que. Quero, sim, que 
Frederico Campos venha ao Parque do Lago, como eu fui, sinta a 
miserabilidade do povo que ali vive e fixe olhar direto para mil fran~ 
zinas cri3nças que estudam naquele col~gio. Faça isso ou, caso não 
tenha essa coragem, como não tiveram os assassinos de judeus após 
o sacriffcio coletivo, procure uma solução, a mais rápida possível, 
para que essas crianças não fiquem sem estudo no próximo ano. 

Estou falando do Parque do Lago. Eu sei que o governador não 
conhece, nem pretende conhecer, mas que se digne a fazer, rapida
mente, algo para salvar essas crianças da ignorância, porque, caso 
não haja um colégio ali no Parque do Lago, o lugar mais perto para 
eles recorrerem ao ensinamento será o bairro Cristo Rei e, e sou 
ciente de que nos colégios deste:bairro não há vagas. 

Um pai que tenha duas crianças na escola terá que arcar com a 
despesa, só de ônibus, em torno de um mil e quinhentos cruzeiros 
por mês. Responda-me DOUTOR Frederico Campos, quanto ga
nha um pai de família que mora no Parque do Lago? Quanto ganha? 
Você sabe, mas até parece que gosta de saber que esses pais vão ser 
sacrificados, vão ter amanhã ou depois que na ânsia da necessidade 
partir para o crime, para a revolta contra a sociedade em que vivem 
e assim também serão seus fllhos, as crianças de hoje serão os RU
FIOES de amanhã. E você acha graça, ri, porque estâ satisfeito com 
a vingança política contra uma sua rival. 

Não interessa os meios, não é mesmo Fredericô Campos? O 
que interessa ê o fim. É o fun, mesmo que ele seja o fim da alegria 
das crianças franzinas do Parque do Lago. 

Ainda bem Frederico que o seu fllho não é franzino e nem pre
cisou acenar com as mãos sujas para que o ônibus da compreensão 
pare e lhe dê a carona da sobrevivência, atrav~ da educação. 

(VD) 

Prosseguindo Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

A COVARDIA DO INCOMPETENTE 

Olho Vivo - 30·/l-80 

A educação tem sido a preocupação maior de qualquer gover· 
no que se preze. Porque um pats com o seu povo educado terá con
dições de engrandecer, suplantar as deficiências materiais c se colo
car entre as maiores forças mundiais pela capacidade de análise e 
discernimento teórico e prático das atitudes geradas pelo próprio in
conformisino social. Educar para desenvolver. 

Em Mato Grosso, mais precisamente, em Várzea Grande, o go
verno estadual de Frederico Campos, negando a própria concci
tuação educacional da Constituição Brasileira~ está fomentando a 
discórdia e possibilitando a revolta, confundindo a paixão pessoal e 
maléfica com aquele principio preceituado nas verdadeiras demo
cracias de que um povo educado é um povo sadio e alegre. 

Ao romper um convênio com uma Sociedade Beneficente Esco
lar de Várzea Grande fundada hã vinte e três anos, considerada de 
Utilidade Ptiblica e a única no Estado registrada no Conselho Na
cional de Serviço Social, portanto com respaldo moral e de serviÇos 
educacionais prestados a uma coletividade, que reconhecidamente, 
atesta e comprova a desenvoltura organizacional da mesma, o go
verno estadual na sua díminuta capaCidade de anâlise jogou contra 
si próprio a franquia de o povo estar contra si. 

Foi um ato desumano do governador Frederico Campos contra 
pais e crianças de Várzea Grande, porque ao romper o convênio que 
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dava respaldo de professores e parte da administração a Sociedade, 
com o objetivo de atingir a deputada Sarita Baracat. que foi unia 
batalhadora incansável pela criação dessa Sociedade e hoje nem faz 
parte da diretoria, figurando seu nome entre os muitos do Conselho 
Deliberativo, o governador e foi ele, pessoalmente, apenas assanhou 
o seu mortífero ódio contra a parlamentar, não medindo sequer as 
conseqüências desastrosas da infame atitude. 

Não se previu, ou se assim sabia, não considerou o déficit esco
lar existente no Município, hoje, agora, em torno de três mil e qui
nhentas vagas e somadas as crianças que não terão condições de 
matricular-se em escola particular subirá a mais de cinco mil exce
dentes. Que se corte o convênio pelo orgulhO- próprio de vin8ança, 
mas que se preveja e dê condições para que haja aproveitamento ra
cional e dentro das normas pedagógicas às crianças várzea
grandenses. Não como fora feito, num momento de desequilíbrio 
nervoso, de sapatear rancoroso e o sangue quente do ódio. 

Mantenedora de cinco prédios escolares, atendendo a educação 
superior a três mil alunos, a Sociedade Beneficente Escolar de Vár
zea Grande, como quisera e pretendera o governador F. Campos, 
não fora atingida, muito pelo contrário, deu a ela a divulgação e o 
alento de ser conhecida, pois até eritão nunca fora dada ciência à po
pulação vârzea-grandense de que os majestosos prédios Couto Ma
galhães, do Parque do Lago, do Cristo Rei, da Figureirinha e do Pi
rineu pertenciam à Sociedade, entendiam então serem eles todos do 
governo estadual. Para a Sociedade a educação não pode ser con
fundida com a política. 

Mas foi justamente isso que o governador Frederico Campos 
fez, em prejuízo de milhares de crianças e para o sofrimento de hu
mildes e trabalhadores pais de famílias. Misturou a politicagem, o 
seu rancor, a sua incapacidade, a sua frustração de não ser um ho
mem do povo e vomitou em ·corijurito com a inoperãncia adminis
trativa o seu infame e corroído desejo de vingança. 

A sua raiva canina contra Vârzea Grande pela qual ainda não 
fez nada e, nem farâ, a não ser inaugurar obras iniciadas no governo 
passado, e quando nada até semáforos, Chegou ao cúmulo do absur
do, da vergonha, quando deu ordens para que a Policia Estadual 
impedisse, cerceasse o livre trânsito dos estudantes que câtninhavam 
em busca do diálogo com o próprio governador, numa manifes
tação pacffica. pueril e inocente, pedindo. apelando para que se dê 
co~Qjções de estudos sem ter que despender volumosa quantia, sem 
ter que sacrificar os pais já tão sacrificados pela situação caótica e 
frágil da economia brasileira. E o que fez Frederico, frio e calculista. 
Mandou que a polícia fosse lá, nas pontes e impedisse, armada com 
cacetetes, que as crianças ultrapassassem a ponte, num ato de extre
ma covardia. 

Covardia é a palavra que se coaduna com as atitudes medrosas 
do governador Frederico Campos. Covarde porque não assume os 
s_eus atos. Covarde por não se expor ao diálogo. Covarde porqu.e 
tem me_do que a crianç:;t de hpje es,tqde e seja amnhã o historiador da 
fase negra pela qual passou Mato Grosso no seu governo. 

Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

AJ,QUITETOS ESTÃO REVOLTADOS 
COM DISCRIMINAÇÃO DO GOVERNO 

Didrlo de Culabd- 25-11-80. 

Revoltados e indignados càm o Projeto de Lei que valoriza o 
vencimento dos servidores dos Poderes Executivo e Judiciário, que 
classificaram como discriminatório, retrógado e, acima de tudo, ar
bitrãrio, os arquitetos, em reunião extraordinâria, decidiram enviar 
telex ao Governador Catlos Soares manifestando seu descontenta
mento, bem como emitir nota pública de protesto. 

Afirmam tambêm que confiam no discernimento dos deputa
dos estaduais, no sentido de que não aprovem a discriminaçilo entre 
arquJtetos. engenheiroS e agrônomos, quando tr~ categ.orias dcsen .. 
volvem atividades afins, complementares e até cetto pdnto super
postas e que não hã como distinguir objetivamente a fundan)cntal 
importância das três profissões no desenvolvimento do Estado. 

Mostra-se a diretória da Associação Profissional dos Arq ui te
tos de Mato Grosso, através de seu Presidente, Antônio Carlos Can
dia, disposta a chegar a estudar a viabilidade de impetrar mandado 
de segurança contra o Projeto. 

Manifestando a total indignação da classe com relação ao Pro
jeto de Lei do Governo do Estado, que "dispõe sobre a valorização 

salarial dos servidores dos Poderes Executivo e Judiciârio", o presi
dente da Associação dos Arquitetos de Mato Grosso, antônio Car
los Candia, declarou a este jornal que utemos conhecimento de ou
traS- classes profissionais injustiçadas de diversas formas, mas, no 
que toca aos arquitetos, o projeto é discriminatório, retrógrado e, 
acima de tudo, arbitrãrio quando coloca o profissional arquiteto em 
nível salarial inferior aos dos dignos profissionais que são os agrô
nomos e os engenheiros", 

A respeito do assunto. após reunião extraordária, a Associação 
dos Arquitetos enviou telex ao Governador do Estado no qual ma
nifesta sua estranheza ante os termos do Projeto de Lei sobre o au
mento do funcionalismo público do Estado, justamente pelo fato de 
haver discriminação entre às três ciitegorias profissionais antes alu
didas. 

O Presidente da Associação explicou que as três profissões -
engenheiros, agrônomos e arquitetos --são niveladas c regulamen
tadas desde 1933 (Decreto Federal n• 23.596, de 11-12.33) até hoje 
(Lei em vigór n• 5.194, de 24-12-66), pois desenvolvem atividades 
afins, complementares até certo ponto superpostas e, exatamente 
por isso, são agrupadas nos mesmos Conselhos Federal e Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia dos diversos Estados do 
Bra~n. pois .. não há como distinguir obj_~tivamente a fundamental 
importância das três profissões no desenvolvimento do Estado". 

Esclarecimentos não convincentes 

Antônio Carlos Candia afirmou também que, ao pedir esclare
cimeritos ao Secretãrio de Administração do Estado, Carlos Jos~ 
Avelino de Sousa Vieira. este alegou que, apesar dos Arquitetos se
rem formados em cursos de cinco anos de duração como os enge
nheiros, o critério adotado para o enquadramento das diversas pro
fissões, nos diferentes níveis, foi o da necessidade do Estado para 
cada grupo profissional. 

Pergunta-se então, continuou Candia, num Estado que cresce e 
que tanto necessita de obras, qual é o profissional devidamente ha
bilitado para elaborar os projetas arquitetônicos, das instalações es
colares, hospitalares, administrativas e tantas outras"? 

Explicou também que, dentro da área específica de sua 
atuação. o arquiteto tornou-se imprescindível desde a época dos 
gregos e romanos a toda a comunidade que tem como objetivo per
manente o seu desenvolvimento material e cultural. 

-A arquitetura de Cuibâ e de Mato Grosso, continuou o presi
dente classista, deixa muito a desejar justamente pela falta de arqui
tetos tanto no setor privado quanto ao setor público, resultando as
sim na existência de projetes arquitetônicos comprometidos quanto 
a seus aspectos mais fundamentais, por serem elaborados por pro
fissionais não habilitados ou parcialmente habilitados, isto é, profis
sionais que não são arquitetos". 

Mandado de Segurança 

Em manifestação através de telex ao Governador Carlos Soares 
e a No ta Pública de protesto, os arquitetos colocaram sua posição 
de estranheza e descontentamento em relação ao projeto remetido à 
Assembléia Legislativa, mas confiam na 61Clarividência e indepen
dência dos deputados para aprovação da emenda proposta por um 
dos parlamentares daquela casa, que restabelece a igualdade de 
áreas afins como são os arquitetos, agrônomos e engenheiros". 

Afirmam, no entanto, que a aprovação da lei, 61com tal absur
do, obrigarã a entidade estadual a buscr apoio nas entidades nacio
nais que congregam a classe: a Federação Nacional dos Arquitetos e 
Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil, como tam
bém examinar a possibilidade de irnpetrar mandado de segurança 
contra a sua efetivação". 

Espírito Tecnlcista 

Antônio Rodrigues de Carvalho, paralelamente afirma o arqui
teto Secretário da Associação dos Arquiteto~, que o espírito do pro
jeto não prejudica só os arquitetos mas que impregnada de caráter 
do mais condenável tecnocratismo, valoriza as profissões exclusiva
mente técnicas em detrimento daquelas mais envolvidas e comç 
metidas com as questões humanas e sociais. 

Desprezo pela classe 

O Arquiteto Nilson Caminha Azevedo, um dos diretores da en
tidade, por sua vez, disse que apesar do Governador ter designado 
um arquiteto para a Prefeitura de Cuibá, o fez por -'azões politicas e 
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por admiração pessoal daquele profissional como adminstrador 
público, jã que é do conhecimento dos arquitetos o costumeiro des
prezo e a mâ vontade do Governador para com a profissão, fato 
comprovado pelo tratamento recebido pela classe no tal Projeto de 
Lei. 

EDITORIAL 

VALORIZAÇÃO E JUSTIÇA 

Diário de Cuiabá 25-JI-80 

Bastou que houvesse a manifestação de descontentamento dos 
magistrados de Mato Grosso, com relação ao projeto de lei do Exe
cutivo Estadual que dispõe sobre a valorização salarial dos servido
res dos Poderes Executivo e Judiciârio, para que outras categorias 
profissionais também se levantassem e viessem a público para tam
bém demonstrar que não estão satisfeitaS com o Projeto governista. 

Agora são os arquitetos que, através de No ta Pública de Pro
testo e telex enviado ao governador, demonstram que, no tocante à 
sua classe o Projeto é discriminatório, retrógrado e, acima de tudo 
arbitrârio, quarido coloca o profissional arquiteto em nível salarial 
inferior ao dos engenheiros-agrônomos. 

Hã o fato, inclusive, segundo o Presidente da Associação Pro.:. 
fissional dos Arquitetos de Mato Grosso, de que as três profissões 
serem niveladas e regulamentadas desde 1933 at! hoje, pois desen
volvem atividades afins, complementares e até certo ponto super
postas. 

De fato, é de se ficar surpreso com o que propõe o Projeto de 
Lei com relação aos arquitetos, principalmente a partir da expli
cação que tentou dar o Secretário de Administração de que o cri
têrio adotado para o enquadramento das diversas profissões nos di
ferentes níveis foi a necessidade do Estado para cada grupo profis
sional. 

Se isso é verdade, verdade ê, ainda mais evidente, que os arqui
tetos, pela peculiaridade de sua atuação profissional, são tão neces
sários quanto OS engenheiros e agrônomos, pois sãO eles, ou se não o 
são pelo menos deveriam ser, os responsáveis pela elaboração dos 
projetes arquitetõnicos das instalações escolares, hospitalares, ad
ministrativas- e tantas outras, num estado em franco desenvolvimen
to e que tanto necessita de obras. Além do mais, há que se levar em 
conta que atuação do arquiteto é essencialmente voltada para os la
dos humanos e sociais de cada projeto, de cada obra, fato sem o 
qual estaríamos inexploravelmente adentrando pelos perigosos ca
minhos do crescimento desumanizado- o que seria um verdadeiro 
desastre. 

~ necessâ.rio que os setores responsáveis do Governo atentem 
bem para as reivindicações que fazem os arquitetos, como de resto 
as outras categorias profissionais, para que o Projeto de Lei enviado 
ao Poder Legislativo não acabe se tornando, ao invés de um fator de 
promoção e concórdia no funcionalismo, em um autêntico como de 
discórdia pelas vârias discrepâncias que contém. 

Não ê: possível que Magistrados Arquitetos e tantas outras ca
tegoriás estejam insatisfeitas simplesmente por ganância e casuísmo. 
:E: bem provável que a luta seja por uma questão de justiça, o que 
aliás hâ muito vem sendo coisa carente pelos lados não só do Paia
guás mas como tambêm do próprio Governo Federal. Valorizar e 
antes de mais nada praticar a Justiça. 

Prosseguindo Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

ASSOCIAÇÃO PROFISSiONAL DOS ARQU!TETOS DO 
ESTADO DE MATO GROSSO 

Nota Oficial 

A Diretoria da Associação Profissional dos Arquitetos do Esta
do de Mato Grosso, logo após reunião extraordinâria na qual se evi
denciou sêria e justa preocupação de seus componentes, em fase do 
projeto de lei que dispõe sobre novos níveis salariais dos servidores 
do Estado, vem tornar público o teor do telex que houve por bem 
remeter ao Exm9 Sr. Governador, nos seguintes termos: 

"Exin9 Sr. 
Dr. Frederico Carlos Soares Campos 
DO. Governador do Estado de Mato Grosso. 
A Associação Profissional dos Arquitetos do Estado de Mato 

Grosso, interpretando o pensamento dos associados, manifesta pro
funda estranheza ante os termos do projeto de lei que "dispõe sobre 

a valorização salarial dos servidores dos Poderes Executivos e Judi
ciârio e do Tribunal de Contas .. , pelo fato grave de ele injustamente 
discriminar a classe dos arquitetos em relação à dos agrônomos e 
engenheiros, uma vez que as três ãreas profissionais, da mesma for~ 
ma imprescindível ao desenvolvimento do Estado, compõem os 
Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia, na estrita consonância com a legislação nacional que, desde 
1933 (Decreto Federal n• 23.596, de 11-12-33) atê hoje (Lei, em vi
gor, de 24-12-66), nivela as três ãreas profissionais, regulando seu 
exercício. 

Cordialmente" 
Cuiabã, 24 de novembro de 1980.- Arquiteto Antonio Carlos 

Candia, Presidente. 
25-11-80 Diârio de Cuiabá 

Contip_uando e concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

CUIABÁ 

Definitivamente, o Governador Carlos Soares conseguirá en
trar para a história de Mato Grosso de um modo um tanto quanto 
peculiar. O peru não quer com isso dizer que ele passaria a fazer 
parte da história por ter sid~ ungido no cargo de governador por 
obra e graça do seu tio, general Dilermando Gomes Monteiro, a é~ 
poca·todo poderoso comandante do II Exêrcito. 

O peru quer esclareoer que Carlos Soares fatalmente terã seu 
nome gravado nas pãginas da nossa história, primeiro por ter sido 
demitido por telefone da prefeitura Municipal de Cuiabã. Em se
gundo por ser o primeiro governador de Mato Grosso a enfrentar (e 
quiçã provocar) uma greve dos professores, que até hoje ainda estão 
descontentes com o modo como ele trata a classe. 

Na seqtlência, o chefe do Executivo mato-grossense se indispôs 
com os magistrados, recusando-se a receber o presidente da Asso
ciação dos Magistrados, para uma conversa de alto nível. Ouviu e 
teve de engolir um discurso do desembargador José Vidal, onde só 
faltou à classe ,declarar guerra ao governador. 

Mais recentemente, deixou indisposto todo o funcionalismo . 
público, com um aumento não compatível com o alto custo de vida 
e a inflação galopante que assola o país. Com os arquitetos, então, 
foi uma sujeira muito grande. A Associação Profissional dos Arqui
tetos de Mato Grosso, por exemplo, distribuiu ontem uma nota ofi
cial à imprensa, onde taxa o projeto de valorização salarial do go
verno de injusto, discriminatório, retrógrado e arbitrário. 

Veja bem: os arquitetos, assim como os engenheiros agrôno~ 
mos são profissionais enquadrados num mesmo conselho. Contudo, 
os arquitetos não foram enquadrados nos mesmos níveis dos enge~ 
nheiros e dos agrônomos. Mui to indignado, o arquiteto Antonio 
Carlos Candia, presidente da Associação, foi até o Secretário de Ad
ministração mostrar a injustiça, recebendo dele a informação de que 
a valorização de salârios obedeceu ao critério de prioridade de pro
fissionais no Estado. 

Trocado a miúdos, isso quer dizer que o arquiteto, que faz os 
projetas de construções de hospitais, escolas, obras as mais diversas 
possíveis, não tem o mesmo valor do que o engenheiro ou do que o 
agrônomo. É claro, lógico e evidente que os arquitetos não aceita
ram a explicação, por sinal bastante- furada. 

Diário de Cuiabá, 25-11-80 

Era o que tinha a dizer. Senador Gastão MUller. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Senhores Senadores, com um investimento total da ordem de 
Cr$ 9.573 milhões, a preços de 1980- sendo Cr$4.676 milhões at~ fins de de
zembro vindouro, e os restanteS Cr$ 4.897 milhões a serem realidades no 
período 8 I /82 - encontra-se em fase de implantação definitiva a Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe- a FAFEN-SE. 

Um dispêndio de divisas estimado em USS 89 milhões foi necessârio, 
incluindo-se nesta cifra, despesas como pagamento 4e licenças e engenharia 
bâsica, máquinas, materiais e equipamentos não disponíveis ilo Brasil, catali
sadores, produtos químicos e juros. 

Tais dispêndios foram cobertos por financiamentos de longo prazo do. 
Banco Mundial (US$ 64 milhões) e do Morgan Guarantee Bank (USS 25 mi
lhões). 
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Essa Fábrica integra o Plano de Fertilizantes lançado, em 1974, pelo Pre
sidente Ernesto Geisel, e a sua importância maior reSide no fato de que OBra
sil é um dos maiores consumidores mundiais de fertilizantes, que importa em 
volume considerável. 

Trata-se de urna fábrica, semelhante a instalada na Bahia, inclusive no 
que se refere ao projeto arquitetônico, para prOdUção de amônia e i.I.r-éia. 

As reservas de gás, descobertas em Sergipe, são suficientes e asseguram, 
não somente, seu pleno aproveitamento industrial, como garantem a am
pliação que se fizer necessária, proporcloll3Ils exigências do consumo nacio
nal daqueles produtos, dos seus derivados e, notadamente, dos fertilizantes, 
de tal forma que se abrem novos horizontes à industrialização do Estado de 
Sergipe. 

Sendo a amónia matéria-prima básica para a fabricação de todos os fer
tilizantes nitrogenados, a Petrofértil- Petrobrás Fertilizantes S.A.localizou 
a FAFEN-SE (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe), no Mu
nicípiO de Laranjeiras, no Km I da Rodovia SE-211, povoado de Pedra 
Branca, região servida pela BR-IOl e pela Rede Ferroviária Federal S.A. 

O terreno da F AFEN-SE, banhado pelo riá -Sergipe, ocupa uma área 
de I milhão de metros quadrados, dos quais, 340 ffill são de área terraplena
da. 

A capacidade de produção, inicialmente prevista de 907 toneladas/dia de 
amónia e 1.100 toneladas/dia de uréia granulada, significa, na prática, logo 
de início, uma economia anual de divisas da ordem de US$ 98 milhões. 

A energia elétrica suprida pela CHESF, e destinada a FAFEN-SE, cor
responderá a cerca de 1/3 do consumo atual do Estado de Sergipe, quando 
for atiitgida, em sua plenitude, a operação global da fábrica, cuja força de tra
balho é constituída por um contingente de 450 empregados, 12% dos quais 
com formação de nível superior. 

A Fãbrica atingirá a capacidade de processamento de 620.000 m3 de gás 
natural, a partir de janeiro de 1982, para uma produção estimada em 907 to~ 
neladasfdia de amónia e_l.lOO toneladas/dia de uréia. 

Senhor Presidente, encerrando estes breves comentários à margem de um 
empreendimento de extraordinária significação econômica, desejo 
congratular-me com a PETROBRÃS, na pessoa de seu ilustre Presidente Shi
geaki U eki, pela conclusão, dentro do cronograma estabelecido, das obras do 
conjunto industrial, no tocante à completa montagem do projeto que- aco
plado a outros empreendimentos, igualmente importantes, no âmbito da pe
troquímica, e do aproveitamento em geral, dos recursos minerais em explo
ração, - implantará as bas_es definitivas da industrialização do Estado de 
Sergipe. 

Antes de concluir, Senhor Presidente, todos os sergipanos registram e 
manifestam, com satiSfação, o seu regozijo, pelo apoio decisivo que o Presi
dente João Baptista Figueiredo vem proporcionando à FAFEN-SE, garan
tindo, destarte, a integral exeqUibilidade do magno empreendimento, simul
taneamente com as condições necessárias à sua expansão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a coluna de Política do Jornal de Brasl1ia de 
ontem, de responsabilidade do jornalista Carlos Chagas, mas ontem assinada 
por Sérgio Chacon, como redator substituto, trouxe à lume informações eco
mentários sobre a internacionalização da agricultura brasileira. 

Não posso furtar-me, Sr. Presidente, à leitura do lead do editorial, que 
informa: -- - -

.. Os brasileiros vão assistir, em 1981, o ingresso das empresas 
multinacionais no seiof rUr8.1, inicialmente em projetas para a pro
dução de álcool destinado à exportação." 

A notícia, pelo que contém de grave, gera imediata e compreensível an
siedade em inúmeros setores da opinião pública nacional, porque interesses e 
sentimentos de diversas classes sociais estão diretameiite i::itvolvidos. Para a 
consciência nacionalista do País,ftca claro que todos os equívocos de uma políti
ca modernizadora. em função de tecnologia e recursos externos, aO causar o en
dividamento crescente, coloca em projeção a necessidade de lotear e hipotecar o 
território nacional. Para o empresariado brasileiro, seja pequeno, mêdio ou 
grande, sinifica a perda de uma fatia respeitável do mercado, da próPria pro
dução em nível primãrio e da transformação em nível secundârio. São três 
níveis das forças produtivas ligadas à livre-iniciativa, que se vêem defrauda
das pelo amparo sOcial por tanto tempo concedido ao pacto do movimento 
de 64. Para a intelectualidade, em geral, formadora da própria opinião públi~ 

ca e do carâter da consciência nilciorial, significa uma perda imediata de sobe
rania, que atropela a formação dessa mesma consciência cm busca de unida
de. Dentre os setores da inteligência nacional, entretanto, um grupo específi
co de profissionais de alta especialização, como os cientistas, especialmente 
físico-químicos, serã atingido, pois a medida significa o estancamento de um 
mercado de trabalho e a impossibilidade de criação de uma álcool-química 
própria, que dimínua a dependência tecnológica da nação em inúmeros seto
res da indústria de subprodutos: plãsticos, -defensivos agrícolas, adubos quí
miCos, fibfas sintéticaS"-e até PrOdUtOs farmacêuticos. Pa-ra -oS tiabãlhadores 
rurais, permanenternente--miligiilaiizã.dos como pontos terminais de Uma ex
tensa linha de exploração, significa a expulsão dos campos para as cidades, 
aumentando o êxodo rural e, por via de conseqUência, o aumento das tensões 
sociais- ria r-ede assistencial, na: rede de transportes, na rede escolar, no sistema 
habitadohal, com negras perspectivas de fuga para a prostituição, a violência 
e a contravenção. Significa, ainda, o sepUltamento das esperanças de i:'edistri
buição da renda e da terra, através da reforma agrãria. 

Para muitos a notícia não apresenta novidades, porque corresponde a 
antigo plano do Ministro Delfim Netto, admitido por César Cais perante co
missões de energia do Congresso, há mais de um ano, sob a forma de simples 
arrendamento. Mas a par de ser uma tentativa final de implantação, que foge 
ao nível de estudo e discussão do círculo fechado do Congresso Nacional, 
para ·ganhar as ruas, como fato consumado para a tecnoburocracia, o lead do 
editorial esclarece bem que se trata de uma tática inicial de penetração no se
tor de energia, para diversificar-se, mais tarde, como penetração em toda a 
produção agrícola, não mais como arrendmaneto, mas como domínio perma
nente, porque sabemos que o domínio da ecoriomia induz ao domínio da ad
ministração, da política e de todo o conjunto da cultura. 

O editorial; em tela, que iricorporo integralmente ao presentei: discurso, 
comenta e discorre ampla e lucidamente sobre as mais diferentes implicações 
da medida. Ele adverte para o perigo da internacionalização da produção de 
milho. arroz,feijão e soja, segundo os princ(pios do modelo exportador. Adverte 
para os problemas de migração e demografia. Discorre sobre a possibilidade de 
agravamento dos conflitos sociais no campo, enVolvendo posseiros, grileiros, 
indígenas e religiosos. Mostra a concessão gratuita de estudos prospectivas às 
multinaciOnais sem qualquer reserva de direitõs sObre patentes. Demonstra a 
injustiticabilidade de entregar a produção e comercialização de um setor que 
administrado nacionalmente não gerou qualquer crise de eficiência. Discorre 
sobre as preocupações que permeiam o conjunto das atividades produtivas, 
desde a ANFAVEA até a CONTAG. 

Sem fazer qualquer reparo às postulações do editorialista, algumas con
siderações de natureza política se impõem para estimular a discussão de tão 
grave assunto. O Brasil tem permanentemente descartado ~ reforma agrária 
como medida necessária ao aumento iia produtividade e à promoção sócio
cultural de nossas populações rurais, não raro sob a recusa eufem(stica de pater
nalismo. E quanto mais negamos ao homem do campo a possibilidade de ascen
der ao direito a uma i'esidêfiiia âigna. à posse de seu instrumento de trabalho, à 
elevação de suas necessidades culturais, pelo afastamento do analfabetismo, 
através da negativa de concedi!r-lhe plajenamento integrado, assistência técnica, 
financiamento, entregamos de mão beijada, num paternalismo muito maior, ao 
ocupante alienígena, não apenas os incentivos fiSCais, mas toda uma cara infra
estrutura, como, por exemplo, a estrada de ferro Carajás-ltaqui, o porto /ta
qui, a hidrelétrica de Tucuruf. largos trecho$ da floresta amazônica ou dos cer
rados do Centro-Oeste e toda a estrutura de comercialização de combustíveis, 
historicamente conquistada por duras lutas populares. hoje ainda centralizadas 
em torno de nossa maior empresa estatal. 

Quando inúmeros anos de prática da inteligência nacional condenam 
hoje o latifúndio. vamos secularizá-lo pela modernização reflexa transmitida a 
estrangeiros, dando um salto involutivo, por que substituiremos o latifúndio se
nhorial, onde o servo mal ou bem ainda tinha um espaço de sobrevivência subal
terna, para expulsá-lo de seu "habitat" natural e jogá-lo, inteiramente desampa
rado, nas garras do capitalismo selvagem, onde não poderá sobreviver. 

Ao mesmo tempo, estaremos colocando a gota que falta na indignação dos 
militares nacionais, que não poderão ficar indiferentes a uma quebra de sobera~ 
nia, principalmente quando sabemos. pelas exteriorizações públicas de Ernany 
Ayrosa e Andrada Serpa, que certamente expressam a opinião de uma massa 
critica nos meios castrenses, já se posicionaram sObre inúmeros problemas eco
nômicos nacionais. onde o programa de aproveitamento da biomassa e o merca
do cativo os pro-álccol estão erigidos em pontos de honra da consciência militar 
mais avançada. 

Era o que tinha a ~izer. 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR JAI
SON BARRETO: 

Jornal de Brasflia, de 3-12-80. 

CACHAÇA E FEIJÃO MADE lN JAPÃO 

Os brasileiros vão assistir em 1981 o ingresso das empresas multinacio
nais no setor rural, inicialmente em projetas para produção de âlcool destina
do à exportação. O governo está ultimando os planos para começar a receber 
propostas de investidores estrangeiros interessados em ocupar terras e adqui
rir usinas, produzir e exportar álcool combustível. 

Com tal providência, a administração Figueiredo estará dando os pl'i
meiros passos para a internacionalização da agricultura brasileira, conforme 
ambiciona õ ministro _do Planejamento, Delfim Netto, que jâ defendia o in
gresso no país das multinacionais da alimentação desde quando assumiu, ini
cialmente, o Ministério da Agricultura. 

A idéia iniciàl do governo talvez fosse de fato a internacionalização da 
produção de milho, arroz, feijão, soja. Mas os investidores estrangeiros, se-m 
declinar o convite, preferiram ou acharam melhor o setor alco.ólico
açucareiro, no qual, além de alimentos, produzirão também energia renovâ
vel: ademais, depois de cinco anos de existência, o PRO ÁLCOOL já provou 
ser viãvel e, o ãlcool, a melhor alternativa energética ao petróleo dominado 
pelos ãrabes. 

A internacionalização do campo seria uma boa alternativa para o Brasil, 
se o pais fosse sub·habitado, tivesse grandes áreas a serem ocupadas, não re~ 
gistrasse conflitos sociais pela posse da terra e o capital nacional fosse insufi
ciente ou incompetente para o desempenho de suas funções. Da mesma for
ma, seria útil o ingresso das multinacionais na produção de álcool, se ~ pro~ 
grama estivesse aquém das expectativas, produzindo aquém das necessidades 
brasileiras e fosse necessãrio um incremento no volume de âlcool à diSposição 
dos consumidores. 

V amos por Partes 

Inicialmente seria um contra-senso afirmar que o Brasil não dispõe de 
população suficiente para ocupar as terras produtivas. Embora com grandes 
vazios demográficos, a Amazônia não é mais o deserto humano do início dos 
anos 70. O Centro~Oeste estã sendo ocupado rapidamente a partir de Goiás e 
Mato Grosso do Sul. No Leste, Nordeste, Sudeste e Sul do pafs, não bâ terras 
férteis "improdutivas. a não ser alguns latifúndios. 

Em algumas ãreas do país, mesmo no Maranhão e no Parâ, considerados 
Estados desabitados, multiplicam-se os conflitos entre fndios, posseiros e fa
zendeiros pelas terras produtivas. Dados da Confederação Nacional dos Tra~ 
balhadores na Agricultura indicam a existência de 40 milhões de agricultores 
sem terras. De outro lado, o incremento verificado na produção de soja e açú
car nos últimos anos seria um bom indício de que, devidamente financiado e 
estimulado, o agricultor brasileiro responde às expectativas do governo. A 
'próxima safra de feijão deverã comprovar a afirmativa. 

No caso do PROÃLCOOL, especificamente, decorridos cinco anos de 
seu início, ele jâ cumpriu 64% das metas de produção fixadas pelo governo, 
Não obstante os atrasos no início de sua implantação, o excesso de burocra
cia na apreciação dos projetes, as dificuldades para liberação de parcelas dos 
financiamentos, já foram enquadrados no programa mais de 300 projeteS de 
destilarias, com capacidade para produzir cerca de 6 bilhões de litros este 
ano. 

Embora não seja o ideal, o desempenho do PRO ÁLCOOL tem sido sufi
ciente para cobrir as necessidades de substituição da gasolina. O governo não 
precisou reduzir a mistura de álcool à gasolina para atender à expansão da 
frota de veículos movida a ãlcool e nem houve crises no abastecimento. E o 
que é mais importante: o programa até agora estâ calcado na cana-de-açúcar, 
não tendo sido expandido nas áreas da mandioca, madeira c outras opções 
vegetais para produção de energia. 

Aparentemente, todos esses argumentos foram ignorados pelo governo. 
Não foi levada a sério a proposta da Contag no sentido de se promover uma 
reforma agrária e a formação de cooperativas para produzir âlcool e nem foi 
implementada a sugestão da Anfavea, no sentido de o PROÁLCOOL con· 
templar também pequenas e médias destilarias. Abandonou-se a busca de no
vas fontes de financiamento do programa do âlcool aos brasileiros, optando
se por uma solução simplista de atrair o capital estrangeiro para o único setor 
·ainda não invadido, embora arranhado, pelas multinacionais. 

O governo parece haver se esquecido dos problemas causados pelo dono 
do projeto Jari com suas exigências em termos de infra-estrutura. E não se 
importou tampouco com a reação violenta à pretendidã implantação de um 
conjunto de exploração dos cerrados para a produção de alimentos pela Ja
pan Internacional Cooperation Agency. Parte agora para o arrendamento de 

grandes extensões de terra aos estrangeiros interessados em produzir álcool, 
sem qualquer risco, pois a comunidade internacional assiste interessada os su~ 
cesses do Brasil neste campo. 

Mais uma vez, o Brasil vai deixar passar a oportunidade de se tornar 
proprietário exclusivo de uma tecnologia que só agora começa a se desenvol
ver. Como ocorreu nos setores petroqu!micos, farmacêutico, automobilistfco, 
alimentfcio, transportador e mecânico, hoje em poder do capital estrangeiro, 
também a agricultura estã em vias de se internacionalizar. 

E se os automóveis, as mâquinas, os medicamentos, as roupas e quase 
ttido o mais que consumimos hoje tem no rótulo e na embalagem nomes es
tranhos à língua portuguesa, dentro em pouco até o feijão e a cachaça serão 
produzidos por estrangeiros. 

Sérgio Chacon. redator substituto 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS - SE. Lê o seguinte discurso.) - Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, 

Duas novas redes de televisão vão ser apresentadas pelo Governo até o 
fim do ano. Talvez, já a partir da segunda metade do ano 81, o. Brasil tenha, 
em atividade, nada menos que cinco grupos explorando concessão de televi
são, disputando um mercado de certa fõrma ainda incipiente neste sctor. 

Compreendemos que o Governo, prertlido por um problema surgido no 
seio do condomínio Associado, teve que decretar a perempção de várias emis
soras que pertenciam a então Rede Tu pi. Todavia, a forma como o Governo 
estâ agindo não é a mais indicada, pois está legislando sem previsão, sem des
cortinio de um futuro mais longínquo. 

Mais precisamente, queremos dizer que o metdado brasileiro não com~ 
porta concorrência de mais de Jrês rede~. O exemplo c-omJ5'fobfttõtió desta 
questão é o mercado norte-arriCrica:no, explorado por apenas três cacf:e~as. Se 
na América do Norte existem apenas três redeS, como se pode pretender o 
convívio salutar de cinco grupos de televisão no Brasil? Francatfitmte, Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, isso não acontecerá.. 

No momento presente, o melhor que o governo poderia fazer é repartir 
as responsabilida_Qes e o:brigaçõ_çs Qa Redç Ti.l:pi entre os gfllpôs jâ eXistentes, 
podendo até excluir um deles. ag1,1#e que se encop.tr~ em melhor condição. 

Esse repartir de responsabilidades Se constituiria no repasse de obri
gações sociais, de equipamentos c de funcionârios da então Rêde. AS ãtiil.Ü 
em nada perderiam e dificilmente se recusariam a receber mais um d~~
Com esse procedimento, acreditamos que o Governo estarã legisland, 
forma segura e com previdência, pois ao conceder novos canais nio vai piei~ 
ficar o setor, que jã se encontra por demais agitado, mas apenas preparar um&- _ .: 
nova crise e esboçar urna próxima intervenção. 

O SR. P1iESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Tancredo Neves. 

O SR. TANCREDO NEVES (PP- MG. Lê o seguinte discurso.)- Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, trago ao conhecimento da Casa e, por 
intermédio dela, ao do Governo e à Nação graves ocorr!:ncias que estão se ve
rificando na construção da Usina Siderúrgica- AÇO MINAS- no meu Es
tado. 

Prejuízos irreparâveis para a Nação estio sendo consumados, em razio 
do total abandono a que foi relegada aquela importante iniciativa, condenada 
a colapso iminente, se providências enérgicas e prontas não forem adQ.tadas 
para recuperâ-la. 

Esta notável obra, idealizada hâ mais de 20 anos, velha c sentida aspi
ração mineira, se constituiu, nesse período, num verdadeiro complexo de in
ferioridde para o povo montanhê,o que sofria a angústia coletiva de não poder 
concretizã-la. Após longos e profundos estudos, esse sofrido projeto teve a 
sua execução iniciada. 

Coube ao Presidente Ernesto Geisel tornã-lo realidade. A zona de Ouro 
!IJ!O:co, pela excelência de sel!- rilinlrl.o, foi escolhida parli a sua localização. 
Aiisina se engajaria na produção de placas e pérfis de aço, com amplo merca
do interno c externo. O Presidente conduziu ~õalmente todas as nego
ciações para a sua viabilização. Foi pessoalmeii!il: EÜropa, ultimou as tran· 
sações para o seu financiamento e assistiu à assinatura de todos os acordos in
ternacionais firmados para a implantação do grande e inadiável empreendi
mento, da maior signifi~ão para Minas Gerais, mas muito mais importante 
para o Brasil. 

Os acordos que o Presidente Geisel supervisionou e apoiou, dando-lhes, 
com a sua presença, quando foram formalizados, o sentido da sua inexcedível 
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contribuição para o fortalecimento da economia naciona~ se revestiram das 
seguintes características: 

a) implantação de usina siderúrgica para produção de 2.000.000 (dois 
milhões) de toneladas de aço; 

b) estimativa de custo: 3,6 bilhões de dólares; 
c) plano de cooperação com diversos países europeus para fornecimento 

de equipamentos e know-how; 
d) financiamento de parte das obras e equipamentos por um pool de ban

cos internacionais, liderados por Morgan Greenfield Bank, com a partici
pação de llO instituições financeiras internacionais. O primeiro financiamen
to de viabilização do projeto foi de 1 bilhão de dólares; 

e) dentre as condições colocadas nos acordos, as mais importantes são, 
sem dúvida, as que garantem a realização completa do projeto, tais como: 

I. Obrigatoriedade do Governo brasileiro de dar prioridade absoluta à 
plena execução e término das obras nos prazos previstos; 

2. A coloçação dos recursos brasileiros a tempo e hora, de forma a 
não permitir quaisquer descontinuidades nos trabalhos; 

3. Não criar qualquer dificuldade econômica ou financeira à implan-
taçãO do projeto. 

Hoje o quadro da notâvel iniciativa é o seguinte: 
a. Dois terços do projeto estâ concluído: 
- 1 bilhão de dólares de equipamentos, adquiridos de vârias partes do 

mundo, estão estocados, ao relento, expostos e ao tempo, sem qualquer pro
teção e prestes a se constituírem no mais caro e monumental parque de suca
tas de que se tem notícia; 

b) por inadimplência completa do Governo brasileiro, as dívidas para 
com os fornecedores e construtores nacionais se avolumaram em escala astro
nômica, com a total ínobservância dos acordos internacionais; 

c) as duplicatas e'contas da AÇOMINAS, envolta em descrédito e des
moralização, são afrontosamente rejeitadas, para descontos, por toda rede 
bancãria do País, principalmente, pelos bancos oficiais; 

d) os seus débitos jâ estãb se acumulando nos cartórios de protestos e as 
cobranças judiciais se sucedem; 

e) os acordos internacionais foram ou estão sendo rigorosamente cum
pridos pelos grupos internacionais, enquanto o Governo brasileiro foge aos 
seus compromissos, cobrindo o Brasil de vergonha. Essa deplorável situação 
trouxe ao Brasil o Ministro Inglês, Lord Carrington, que, pessoalmente, foi 
ao canteiro de obras e concordou com uma prorrogação para o prazo do tér
mino das obras por mais 6 meses, e foi textual: ~·o projeto estâ quase pronto e 
na defesa dos interesses brasileiros, o ideal é que se termine o mais rãpido 
possível, para que comece a produzir e a trazer divisas para o Brasil". 

-Cinco meses são decorridos dessa visita, c as condições financeiras da 
empresa se agravaram. Ela estâ mergulhada em verdadeiro caos c irâ fatal
mente à falência se o Governo persistir no seu impatriótico propósito de 
relegâ-la ao abandono. 

As causas principais desse inconcebível descalabro vamos encontrâ-las 
no corte indiscriminado dos recursos destinados às empresas estatais em 
nome do programa deflacionãrio e, ainda, no descumprimento dos financia~ 
mentes a que o BNDE se obrigou para que o organograma das realizações 
pudesse ser levado a efeito. O BNDE alega que o Governo não lhe fornece os 
recursos que lhe são devidos e assim não tem_mcios de honrar os seus com
promissos com a AÇOMINAS. 

A repercussão internacional de tão grande irresponsabilidade tem sido 
das mais danosas para o crédito e a confiabilidade em nosso País. A AÇO MI~ 
NAS é o projeto brasileiro, em andamento, de maior projeção no Exterior. 
Nele estão empenhados o governo inglês e, no seu bojo, mais de cem insti
tuições financeiras internacionais, que se mostram estarrecidas com a levian
dade com que esse grave problema vem sendo tratado pelas autoridades bra
sileiras. 

São mais de dois bilhões de dólares jã aplicados em investimentos e equi
pamentos, aqueles, onerando pesadamente o custo da obra, em razão da sua 
paralisação, e estes, na iminência de se perderem, de vez que são mãquinas, 
cuja montagem é urgente, para que as suas peças de precisão, rolamentos e 
outras do mesmo tipo não se inutilizem, o que já estão acontecendo, por não 
terem sido instaladas e postas em funcionamento rios prazos previstos. 

Mais de 20.000 trabalhadores estão sendo dispensados, ou com os seus 
salários atrasados, decorrendo daí um grave e desumano problema social, 
diante dos olhos frios e Indiferentes dos nossos governantes na União e no Es~ 
tado, que parecem tomados de ódio contra essa miscente siderúrgica, cuja 
frustração será a frustração de todo o povo mineiro. 

Cumprimos o dever de alertar o Presidente João Baptista de Figueiredo 
para essas inqualificâveis ocorrências. Elas precisam ser corrigidas, para que 
o ritmo das atividades,nessa imprescindível realização, seja retomado e o Bra-

sil possa se redimir dos vexames a que estâ se impondo, com profunda lesão 
de sua honra e com danos irressarclveis no seu patrimônio material. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.)
Senhor Presidente, Senhores Senadores, cstã nas mãos do Presidente da Re
pública o processo para destinar n:ais duas concessõeS de redes de televisão 
no Pafs; com o espólio da Rede Tupi, recentemente cassada. 

Acreditamos que o Governo incorre em erro ao pretender instalar no 
Brasil mais duas redes de televisão. Basta lembrar o exemplo dos Estados 
Unidos da América, maiores que o nosso País, onde funcionam tão-somente 
três grandes cadeias de televisão. Atualmente, depois do fechamento da Tupi, 
temos três cadeias de televisão, a Rede Globo, que predomina no setor e nos 
dias atuais vende suas novelas e séries para mais de 80 países do :mundo, c as 
redes Bandeirantes e Record-Sílvio Santos em fase de crescimento. Nós não 
temos nenhuma dúvida, Senhor Presidente, de que o Governo deveria distri
buir as concessões disponíveis aos três grupos existentes comandados por Ro
berto Marinho, João Saad e Sílvio Santos~Machado de Carvalho e que reú~ 
nem condições amplas para recebê-las. Seria uma atitude lógica tendo em vis
ta a limitação do mercado publicitârio praticamente definida com o fecha
mento da Rede Tupi. 

Todos se recordam do drama de funcionãrios da Tupi, estacionados à 
porta do Congresso Nacional. O Go_verno estâ pretendendo 5 (cinco) redes de 
televisão não se sabe com que objetivo. Queremos alertar, entretanto, as au
toridades responsáveis e principalmente o Senhor Presidente da República 
para o risco a que podem ficar submetidas as redes de televisão se elas forem 
cinco e ·não três como seria lógico. No mâximo, em dois anos nós poderemos 
ver repetidos os problemas sociais trazidos com o fechamento da Tupi. 

Um argumento a mais, em favor da nossa opinião, é o fenômeno que 
ocorre, há alguns anos, nos Estados Unidos e tende a ocorrer no Brasil: uma 
diminuição de verbas de publicidade na televisão em favor dos jornais. Se o 
mercado publicitârio da televisão jâ é limitado, ele ficarâ, em razão deste fe
nômeno, mais limitado ainda. A prudência manda, portanto, que o Governo 
mantenha três redes de televisão. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem' a palavra o nobre Senador 
José Lins. 

O SR. JOSR LINS (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)- Senhor Pre
sidente, Senhores Senadores, a política agrícola, formulada pelo Presidente 
João Figueiredo, fundarrientada na contínua e acelerada incorporação de no
vas âreas ao processo produtivo e na persistente elevação da produtividade, 
situa a terra como fator bâsico de produção, promovendo-se a fixação do ho
mem qUe nela trabalha, como forma não só de elevar a produção de alimen
tos, mas, também, de possibilitar a imprescindível paz social. 

Ao tomar a decisão política de aumentar a oferta de alimentos, o Minis
tro da Agricultura Amaury Stabile teve em vista a melhoria do padrão ali
mentar das camadas sociais de rendas mais baixas, procurando reduzir o 
preço relativo daqueles produtos básicos à sobrevivência do homem. Com is-

• to, buscou obter um duplo efeito: diminuir o grau de insatisfação desse amplo 
segmento social e proporcionar o direcionamento de uma parcela maior de 
renda dessas camadas ao mercado de outros bens e serviços, o que favoreceria 
a manutenção de um nível de emprego urbano satisfatório. 

Os reflexos dessa opção, em termos de contribuição para um equilíbrio 
político-social mais adequado, são evidentes, em uma conjuntura econômica 
marcada pela luta antiinflacionãria e por um contexto de abertura política. 

Entretanto, Senhor Presidente, Senhores Deputados, o objetivo de au
mentar a oferta de alimentos impõe alguns pressupostos bãsicos. Dentre eles, 
assUme-contornos de prioridade n9 I a questão fundiãria. Manejada incorre
tamente ela introduzirá um elemento de perturbação capaz de frustrar os ob
jetivos maiores decorrentes da meta política, traçada pelo Presidente da Re
pública. 

Não por outro motivo, no início do atual Governo, o Presidente do Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria, Paulo Yokota, fixou 
como meta a distribuição de 100 mil títulos de propriedade a colonos. 

A meta fixada acaba de ser atingida. Até o final deste mês terão sido dis
tribuídos, em todo o país, nada menos que 100 mil611 documentos de pro
priedade. Apenas, entre os dias 9 e 19 deste mês, estâ prevista a distribuição 
de 33.997 títulos, nas regiões abaixo discriminadas: 

Goiás - 1.500 títulos na região de Porto Nacional; 
Pará - 2.000 títulos na região de Santarém, e 800 na região de Parago

minas; 
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Maranhão - 968 titulo~• na região de Santa Inês; 
Ceará- 171 títulos na região de Quixadã, com assinaturas de convênios 

com o GO\~erno do Est-ª_do para regularização fundiária; 
Pernambuco - 1.095 títulos na região de Petrolina; 
Bahia- 3.100 títulos na região de Bom Jesus da Lapa (Projeto Serra do 

Ramalho); 
Santa Catarina - "3.450 títulos na região de Dionísio Cerqueira; 
Paraná - 6.000 títulos na região de Coronel Vivida; 
Mato Grosso do Sul - 983 t!tulos na região de Dourados; 
Mato Grosso---- 871 títulos na região de Cuiabá; 
Rondônia- 10.700 títulos, concentrados em Ariquemes (cidade de cer-

ca de 4 anos, criada a partir de colonizações do INCRA); 
Acre - 480 títulos na região do Rio Branco; 
Amazonas - 879 títulos na região de Humaitá; 
Roraima - 1.000 títulos na região de Boa Vista; 
Como se vê, senhor Presidente, senhores Deputados, o governo Figueire

do encerra o ano de 1980 com chave de ouro. Ainda mais se levarmos em con
ta que, por trãs da jã de si eloqüente cifra de 100 mil títulos distribu!dos, 
escondem-se tarefas não menos expressivas. É sabido que a fi~ação do ho
mem à terra exige a oferta de asSistência técnica, de um mínimo de infra
estrutura social, de mecanismos para escoamento da produção e de crédito, 
sem o que os objetivos de elevar a produção de alimentos e a qualidade de 
vida do meio rural dificilmente serão atingidos. A mera distribuição de terras, 
sem a contrapartida de um mecanismo de fixação do homem à sua proprieda
de, não atinge seus objetivos sociais e promove a desorganização da pro
dução. 

A política do Governo é a de respeitar a propriedade privada, agir sobre 
os focos de tensão social, apressar a titulação de posses e promover assenta
mentos dirig1dos. Nesse sentido, tem executado uma política de desapro
priação de terras onde haja conflitos entre posseiros e proprietários, intensifi
cando os processos discriminatórios de áreas e mantendo firme decisão de 
proceder à desapropriação dos latifúndios improdutivos. Paralelamente, tem 
o Governo se dedicado a um esforço concentrado no sentido de promover a 
consolidação de projetas de colonização de sua iniciativa e também de parti
culares. 

A desapropriação de terras é instrumento utilizado pelo Presidente da 
República, sempre que houver, por interesse social, necessidade de eliminar 
tensões e conflitos gerados pelas disputas de posse e uso da terra. Conforme o 
Estatuto da Terra, após a efetivação do ato expropriatório, o INCRA promo
ve a regularização dos ocupantes do imóvel, através de projetos específicos, 
que são, em última análise, o próprio instrumento da reforma agrária. Nessas 
áreas, o INCRA tem implantado programas de colonização ou tem feito as
sentamentos rápidos de famílias desabrigadas ou sem terras. 

O Governo, até maio de 1980, já havia declarado de interesse social, para 
fins de desapropriação, uma área correspondente a 10 milhões, 697 mil 875 
hectares, dos quais cerca de 300 mil hectares, só este ano, beneficiaram 8 mil 
345 familias. O maior imóvel desapropriado pelo Presidente da República es
tava localizado nos municípios de Guaraniaçu e Quedas do Iguaçu, no Para
ná, com 93 mil 801 hectares, onde viviam em permanente tensão quatro mil 
famílias. 

Outro importante instrumento utilizado pelo INCRA, com vistas à regu
larização fundiária, é a ação discriminatória, regulada pela Lei n9 6.383/76, 
que possibilitou o rito sumário no processo discriminatório d7 terras d~volu
tas da União. Seu objetivo básico é o de separar o que é púbhco do pnvado, 
tarefa por si só lenta, complexa e onerosa. 

Neste processo, o INCRA promove o efetivo levantamento da área que 
está sendo discriminada, apUrando as propriedades privadas e posses legíti
mas, identificando todas as caracterfsticas dos imóveis, como limites, con
frontações, ãreas e seus registras imobiliários. Feito isso, as áreas apuradas 
como devolutas são inscritas no registro de imóveis como propriedade da 
União. Tal trabalho exige um grande número de advogados, agrimensores e 
funcionários administrativos, além de tempo e dinheiro, especialmente quan
do se trabalha na Amazônia. 

O INCRA já identificOu que a origem da maioria dos conflitos, pela dis
puta da posse da terra, tem sido a ocupação indiscriminada das terras públi
cas que, desde a suspensão das concessões das sesmarias, ficaram à mercê de 
quantos quisessem ocupá-las. Esta situação se agrava pela precariedade da 
documentação de presumíveis proprietários. Apesar de todas essas dificulda
des, o INCRA já pró moveu a discriminação, segundo dados levantados até 
maio deste ano, de 55 milhões, 146 mil e 86 hectares, dos quais 42 milhões, 
708 mil e 551 hectares foram reconhecidos como de domínio público e inscri
tos como patrimônio da União. Desse total, o INCRA jâ demarcou e mediu 

cerca de 7,5 milhões de hectares para fins de regularização fundiária, corres
pondentes a imóveis rurais localizados em terras da União. 

Foram licitados 4,6 milhões de hectares, sendo 3,3 milhões para implan
tação de projetas agropecuários e de colonização. Os vencedores das lici
tações se obrigam a executar projeto de exploração; previamente aprovado 
pelo INCRA. Se não executado de acordo com o cronograma, o INCRA se 
permite rescindir o contrato de alienação, 

Das ações discriminatórias e das desapropriações por interesse social, 
surgem as condições para o INCRA realizar sua mais importante tarefa, que 
é a titulação, seja através da simples concessão de documentos àqueles que 
efetivamente exploram a terra, na condição de posseiros, ou pela implantação 
de projetas de colonização, onde são assentadas famílias provenientes de ou
tras regiões de conflitos, áreas indígenas ou simplesmente em busca de terra 
parà produzir. 

Com a superação da meta dos 100 mil títulos distribuídos, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, mostra o governo Figueiredo que suas promessas não seres
tringem apenas ao que diz respeito à política institucional. Tambêm no cam
po social, o Presidente tem resgatado a sua palavra, implantando, pouco a 
pouco, a "reforma Agrária da conciliação" de que nos falou com tanta sabe
doria. 

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard - Eunice Michiles 

- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- José Sarney- Mauricio Leite- Nilo Coelho- Teotônio Vilela 
- Gilvan Rocha- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães- Roberto Saturnino 
- Murilo Badaró- Amaral Furlari.---:- Franco Montara- Benedito Ferrei-
ra- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Affonso Ca
rn:argo - José Richa - Jaison Barreto -Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimentos que 
serão Jidos pelo Sr. J9-Secretário. 

São lidos os segulntes 

REQUERIMENTO N• 602, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Resolução n• 146/80. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - J arbas Passarinho - Paulo 
Brossard. 

REQUERIMENTO N• 603, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1980, que dispõe sobre a 
inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980, -Jarbas Passarinho- Dirceu 
Cardoso - Evelásio Vieira. 

O SR,,PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os requerimentos lidos serão, nos 
termos regimentais, votados após a Ordem do Dia. · 

Sobre a mesa, outros requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. }9-
Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 604, DE 1980 

Nos termos do artigo 313, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
169, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia), que autoriza aPre
feitura Municipal de Vãrzea Grande-MT, a elevar em Cr$ 98.927.843,39 
(noventa e oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e 
três cruzeiros e trinta e nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, 
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Bernardino Viana. 

REQUERIMENTO N• 605, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
170, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapetininga- BA, a 
elevar a sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980, - Bernardino Viana. 

REQUERIMENTO N• 606, DE 1980 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e pfévia distribui~o de avulsos para o Projeto de Resolução n9 
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175, de 1980, que autoriza a Prefeitura de Nova Era-MG, a elevar sua dívi
da consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980 - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Aprovados os requerimentos, as 
matérias a que se referem figurarão na Ordem do -Dia da Sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. }9-Secretãrio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQliERIMENTO N• 607, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 20 seja sub
metida ao Plenário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 608, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimerito Interno, requeiro inver
são da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 19 seja sub
metida ao Plenário em 29 lugar, 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. ~ Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenãrio os itens 20 e 19 da pauta terão preferência- sobre os demais. 

Nestas condições, vamos passar à apreciação do item 20. 

Discussão, ert'l primeiro turno~ do Projeto de Lei do Senado n9 
32, de 1980, do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre prefe· 
rência a posseiros na alienação de terras da União, tendo 

PARECERES sob n•s 1.243 a 1.246, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçãõ·e-Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-

dade e, no mérito, favorável; 
- de Agricultura, favorável; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Jutahy Magalhães, depois 
de ter conseguido 4 empréstimos para-a sua Bahia, se volta agora para a área 
dos posseiros, entrando, agora, numa área que agrada a todo o Senado. S. 
Ex•. quando reivindicou o empréstimo para a Bahia, foi renitente, perseve
rante e até, de certa maneira, teve atitudes antipáticas na Casa, agora, S. Ex• 
está com um projeto que- agrada a todo Senado: a área dos posseiros, a área 
daqueles que abriram a terra, ocuparam-na e devem receber, portanto, o 
domínio, a posse e os direitos sobre essa mesma terra. 

Assim, Sr. Presidente, nós não temos nada a opor, porque achamos nós 
que a questão da produção no País se refere exatamente a dar a quem pode, a 
quem precisa e a quem trabalha, as áreas de terra de que necessita. 

Ontem, apresentamos um projeto à Casa, e o Senado está desapercebido 
dele: regulando o contingenciamento das áreas agrícolas do País, da seguinte 
maneira: todo aquele que vai ao banco, seja oficial ou particular, para pedir 
um empréstimo ou financiamento para a sua área, seja ela de pecuária, de 
agricultura ou agroindustrial, tem que se submeter ao contingenciamento de 
sua área, isto é, o banco, através do cadastro agrológico do País e das áreas, 
determina, para cada Município, a produção de arroz, feijão, milho ou man
dioca que cada Município possa produzir. 

Assim, Sr. Presidente, um agricultor de um Município do Espírito Santo 
que vai pedir um financiamento ao Banco do Brasíl, de qualquer área, o Ban
co, que tem levantado pela Secretaria de Agricultura ou pelo Ministério da 
Agricultura o mapa agrológico do País, estabelece, no contrato de financia
mento, uma cláusula, pela qual, de acordo com a área da propriedade, o fi
nanciado se compromete a produzir um dos gêneros de que o Brasil precisa: 
ou feijão, ou milho, ou arroz ou a mandioca. Da data em que o nosso projeto 
for aprovado na Casa, o Ministério da Agricultura, a Direção dos bancos ofi
ciais e a rede dos bancos particulares exigirão de todos os agricultores, sejam 
~tgricultores propriamente ditos, sejam pecuaristas ou sejam agroindustriais 
-quer dizer as usinas de ãlcool, as usinas de açúcar e assim por diante- a se 
submeterem a um contingenciamento da sua área. 

A monocultura é que está desgraçando este País. A soja expulsou o fei
jão, e neste caso, o Brasil importa feijão de uma nesga de- terra no Pacífico, 
entre a montanha e o mar- o Chile - uma área muito menor, uma área 

montanhosa, uma área sujeita a terremotos e a vulcões e de lá é que importa
mos o feijão. E nós que temos 8.500.000 de quilômetros quadrados. 

Assim, Sr. Presidente, o nosso projeto que regulamenta e estabelece o 
contingenciamento de toda a propriedade agrícola, caminha ao encontro des
te projeto do nobre Senador Jutahy Magalhães que quer conceder àqueles 
que ocupam a terra, àqueles que a exploram com o suor do seu rosto, que a 
fecundam com o seu trabalho para o milagre da fartura, esses posseiros de
vem ter o direito de posse, direito garantido pelo Governo das glebas de terra 
que ocupam. 

Portanto, Sr. Presidente, se nós queremos que o nosso País, dentro de 
um ano, não importe mais feijão, não importe mais arroz, não importe mais 
milho, devemos fazer isso: primeiro, dar essas glebas àqueles que as ocupam 
legalmente e estabelecer o contingenciamento da propriedade. Nenhum pe
cuarista poderá buscar no banco dinheiro para, extensivamente, cuidar da pe
cuária, cuidar do seu gado, do seu boi, sem se comprometer, no documento 
de financiamento, por uma cláusula, de que uma área na sua propriedade, 
aquela que o mapa agrológico estabelecer, se zona de arroz, de milho, de 
mandioca ou de feijão, serã reservada ao plantio de um desses gêneros. 

Sr. Presidente, nesse caso, a vergonha nacional não estará exposta, mais, 
à perplexidade de nosso povo, porque o Sr. Ministro, através da rede ban
cária particular e dos bancos oficiais, poderá fiscalizar o financiamento a 
todo agricultor. Assim, o agricultor de cana, o usineiro, é obrigado a reservar, 
de acordo com a área de sua propriedade, onde seja propício ao feijão, ao mi
lho, ao arroz, ou à mandioca, a produção de um desses gêneros. Nos Municí
pios em que o terreno é mais propício à produção de milho o contingencia
mento é para o milho; nos Municípios, onde o terreno é mais propício ao fei
jão, o contingenciáménto é para o feijão; nos Municípios, onde a área i! mais 
propícia- ao cultivo do arroz, o contingenciamento é para o arroz e onde é 
mais propfcio à mandioca, que é um sucedâneo q1_1e devemos cultivar, porque 
vai concorrer para a alimentação do povo, que se faça contingenciamento 
para a mandioca. 

A propriedade deve ter uma função social. Não é só enriquecer à família 
do proprietário, ele tem que ter uma parte dela, de acordo com sua área, tudo 
proporcional à ãrea que ocupa, uma parte destinada ao contingenciamento 
de um desses quatro gêneros mais importantes, principais da alimentação: ar~ 
roz, feijão, milho e mandioca. 

Sr. Presidente, temos milhões de hectares de terras agricultáveis e impor
tamos feijão! Importamos descaradamente, porque um País imenso como 
este a importar tal produto demonstra um atestado de incapacidade do nosso 
povo. Com milhões de hectares, nós importamos feijão, com milhões de hec
tares, importamos até café, coco da Bahia, alho, cebola e assim por diante. 

Dessa forma, Sr. Presidente, se estabelecermos o regime de contingencia
mento, de acordo com o projeto que apresentei ontem à Casa, do qual o Se
nado Federal não tomou conhecimento, poderemos, dentro de um ano, sus
tar a importação desses gêneros. Se não pudermos sustar, então, que o Con
gresso apresente um moção de desconfiança ao Sr. Ministro da Agricultura, e 
S. Ex• seja então demitido, porque então não precisamos mais importar o ar
roz, o feijão, o milho, devemos importar um Ministro da Agricultura. Vou re
petir: na situação atual, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 118 
milhões de brasileiros, importarmos feijãO é Uma atitude que provoca encher 
o nosso rosto de vergonha, porque é um atestado de incapacidade. Com tal 
área, e tal volume de habitantes, importarmos milho, é também motivo para 
cobrirmos o rosto com a vergonha nacional. Se importarmos, com essa área 
imensa e essa população; o arroz, também é um atestado de incapacidade do 
nosso povo. 

Sr. Presidente, a propriedade tem que ter uma função social, não é só en
riquecer a família e o proprietário, tem que produzir para a comunidade e 
para o povo em geral. 

Assim, Sr. Presidente, estou de acordo com o nobre Senador Jutahy Ma
galhães. Estamos no fim da sessão legislativa e agora podemos estar de acor
do e fumar o cachimbo da paz, pelo menos agora, nesses 10 minutos, porque 
vem mais projetos da Bahia e não vamos estar de acordo com eles. S. Ex• já 
manipulou quatro empréstimos para a Bahia, já estã com a barriga cheia de 
empréstimos - barriga cheia no bom sentido. A Bahia estã com quatro em
préstimo que o Senado, contra o meu voto, deu à Bahia, mas S. Ex• está riso
nho é porque vem o qui"nto por aí, ele já está engatilhado. 

Assim, estamos de acordo com S. Ex•: os posseiros, que através de anos 
de sacrifício, de sacrifício até de pessoas de família que morreram na labuta 
da terra, nq esforço da produção, passam, por este projetO, ter a legitimidade 
dessa terra. Portanto, estamos de acordo - pela primeira vez neste plenârio 
-aberta, declarada e cumpridamente de acordo com o Senador Jutahy Ma
galhães. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para discutir. Sem revi· 
são do orador.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Lamento que um projeto de interesse social para o Brasil inteiro, assunto 

que estã sendo debatido em todo o nosso País, por todas as ãreas sociais, a 
começar pela igreja, pelos homens da ãrea rural, pelos políticos e por todas as 
classes sociais, com a intenção de que esse projeto, por ser uma matéria de or
dem pacífica, pudesse ter aprovação do Senado; vem exatamente esse projeto, 
agora, a servir a um trabalho de obstrução nesta Casa. 

Eu lamento, Sr. Presidente, porque a intenção era prestar um serviço a 
uma causa social, mas esse serviço vem ser um desserviço contra aqueles que 
estão necess~tando. Que as outras metérias sejam votadas também, por isso 
eu faço, aqu1, o mea culpa, porque talvez fosse até uma inexperiência da mi
nha parte, ou uma questão de boa-te, ou por ter acreditado numa matéria de 
tal interesse. Tendo conversado com representantes das diversas bancadas, 
que isso seria uma matéria pacífica e que poderia fazer a transferência dessa 
matéria para ser votada em primeiro lugar e ter obtido aquiescência, veio, 
agora, exatamente a servir por essa, talvez, inexperiência, para aqueles que 
desejam obstruir os trabalhos desta Casa. E se houver alguma forma regimen
tal, porque não sei se tenho, de retirar esse projeto de pauta, gostaria de 
retirá-lo. 

O Sr. Giivan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para dis
cutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem V. Ex• a palavra, para discu
tir o projeto. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para discutir. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de entrar cm discussão, propria
mente dita, a nossa Bancada deseja estranhar a manifestação do ilustre signa
tário do projeto em pauta, projeto como diz bem o autor, de profundo inte
resse social. E estranhar exatamente por isso, porque ê um projeto de profun
do interesse social, evidentemente, tem que ser distutido nos mínimos deta
lhes, no sentido de que se faça uma legislação compatível com o que se está 
esperando. 

Não aceitamos de maneira alguma a invocação que perdemos a serieda
de, e que estamos fazendo da discussão do projeto apenas um motivo para 
que se impeça a aprovação dos outros projetas. As oposições brasileiras co
nhecem perfeitamente os limites éticos de obstrução parlamentar que aqui, 
como em qualquer assembléia do mundo, são perfeitamente legítimas para a 
Minoria. 

Por isso, Sr. Presidente, estranhamos profundamente que se queira, na 
medida mesmo que a Oposição pretende votar favoravelmente um projeto do 
Governo, acusar-nos de qualquer prática de pouca lisura. Quando nós vota~ 
mos contra, de acordo com a nossa consciência, todo o Partido do Governo 
nos acusa de maus brasileiros. Quando votamos a favor, agora estamos tor
pedeando o Governo. 

Isto é um contra-senso que bem mostra o nível a que chegou a defor
mação do espírito democrático neste País. O projeto ê simplista no seu enun
ciado, que precisa ser esclarecido, porque o maior problema que existe neste 
País é o problema de terra. O Presidente bem sabe disso, oriundo que é de 
uma terra, onde os problemas fundiários são primordiais, e sabe de que se 
tem que se debruçar sobre estes problemas, sob pena de que a nossa interfe
rência seja mal-entendida ou mal feita, 

Pretendemos discuti-lo, pretendemos aprofundá-lo e estamos, repito, 
completamente aturdidos por essa acusação que, creio, é inédita na história 
parlamentar brasileira: acusação de que, votando a favor de um projeto, que 
é oriundo da Bancada do Governo, estamos contra os interesses do Governo. 
E por tão inédito, por tão absolutamente sem propósito, nos deixa estarreci
dos e nos dá, exatamente, a medida da seriedade com que se estão conduzin
do os nossos trabalhos. 

Sr. Presidente, repito, retirar um projeto em pauta, sob a alegação de que 
este projeto está torpedeando a ação comum do Congresso, sem nenhuma ou
tra comprovação, é um absurdo que nós não entendemos. Queremos que fi
que bem claro, para a memória desta Casa e para o posicionamento do nosso 
Partido, que nós não aceitamos, de modo algum, essa interpretação que é 
uma interpretação, além de ilógica, desrespeitosa, não à minha bancada, mas 
a esta Casa. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Exf. um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. GJLV AN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Sena· 
dor Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - As Oposições nesta Casa têm tido 
uma preocupação permanente com o desenvolvimento da agropecuâria e tem 
todas as oportunidades de buscar soluções para esta ãrea. Este projeto, de ini
ciativa do Senador Jutahy Magalhães, da Bahia, tem a intenção de proteger 
uma classe numerosa que tem dado uma grande contribuição ao desenvolvi
mento deste País. Homens da Oposição têm solicitado a palavra para exaltar 
a iniciativa e, para surpresa de todos, num ato, como disse V. Ex•, inusitado, 
o autor da proposição condena esse procedimento dos homens do Partido 
Popular, do Senador ainda sem legenda, Dirceu Cardoso, que estão a exaltar 
e ao mesmo tempo a examinar a matéria no direito, no dever e na obrigação 
do parlamentar. E é de se estranhar esse procedimento do Senador J utahy 
Magalhães. E as acusações de S. Ex• têm que ser repelidas com energia, por
que nós estamos a cumprir o nosso dever. Posteriormente, terei oportunidade 
de ocupar a tribuna para comentar e discutir esse projeto. Mas, de iníciot 
queria solidarizar-me com V. Ex• pelo protesto que faz às acusações injustas 
do Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- V. Ex• estâ coberto de razão. 
Num estudo comparativo e rápido - sabe V. Ex• - a Ordem do Dia, que tal 
volume de projetes não pode ser examinada devidamente por quem vai votã· 
la._ Tive ocasião de c~ligir a destinação de todas essas verbas solicitadas para 
exame do Senado Federal. E me sitrpieeridi que entre elas existam duas de um 
montante imenso, de alguns milhões de cruzeiros do Projeto CURA, sem es
pecificar exatarnente a destinação a que se farâ de todo esse dinheiro. 

Um dos c;mpréstimos solicitados é para a construção de um ginásio de 
esporte; outro é para a construção de meios-fios de rua. 

Ora, haveremos de convir que isso é um assunto muito menos importan
te do que um assunto sobre o maior problema brasileiro como o do setor pri
mário que é o problema fundiário. E exatamcnte aí é que reside a nossa estu
pefação. 

Não é possível que numa Casa que, por origem, por tradição, por desti
nação constitucional é a maior Casa legislativa do Brasil, no dia em que entra 
um assunto comparativamente a alguns milhões de vezes mais importante do 
que os outros que serão tratados na Ordem do Dia, esse assunto seja retirado 
sob a alegação de que esse torpedeia os meios-feios e os estâdios que certa
mente terão o nome do Governador que os construir. 

Continuaremos a discutir este projeto, Sr. Presidente, pelo grande alcan
ce que tem. Estranhamos profundamente que o Governo, no afã de fazer uma 
política eminentemente partidária acima dos interesses nacionais, no dia in
clusive que um fato pouco comum acontece aqui, como em qualquer Parla
mento do mundo, as Oposições se unam para votarem favoravelmente um 
projeto do Governo e este projeto seja agora torpedeado, em beneficio de in
teresses menores. 

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

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves, para discutir. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para discutir.) -Sr. Presiden
te, serei mmto breve, mas não poderia deixar de fazer um comentário acerca 
desse projeto qu: assegura aos posseiros a preferência na compra dos imóveis 
que ?~pam. Ahãs, esse procedimento já deveria existir hâ muito tempo na lei 
brastletra. É co~ovente _ver alienarem-se áreas públicas e os adquirentes, às 
vezes, a preço vtl desaloJarem posseiros de até 30 a 40 anos de permanência 
naquelas terras. 

Era meu propósito fazer uma emenda de Plenário a esse projeto· só não 
o faço para evitar que ele deixe de ter a sua aprovação nesta sessão. A minha 
emenda consistiria em estabelecer que as benfeitorias fossem consideradas 
como valores no abatimento do preço da preferência. Entretanto, hã muito 
tempo a_ legislação. brasileira vem a carecer de uma lei como esta, assegurando 
a prelaçao a poss:t:os e, em razão disso, me reservo para outra oportunidade, 
talvez para o prox1mo exercício, a apresentação de tal emenda. 

Ch~o, apenas a atenção da Casa para a importância e oportunidade 
deste projeto, um dos de grande extensão humana tramitando nesta Casa du
rante este ~o, e se ele existisse seguramente não teríamos, a exemplo do' que 
acontece hoje, milhares de retirantes morando nas favelas das grandes cida
des.(Muito bem!) 

O _Sr. ~ázaro B_arboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para dtscuhr o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Lázaro Barboza para discutir o projeto. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para discutir ·o projeto. 
Sem revisão do orador.)- Sr. PresidenteeSrs. Senadores, eu ta:mbém queria 
juntar a minha voz às vozes autorizadas que jâ discutiram o projeto em ques
tão, da lavra do eminente Senador pelo Estado de V. Ex•, Senador Jutahy 
Magalhães, o qual determina que a União, ao alienar terras de sua proprieda
de, haverã de dar sempre preferência aos posseiros que a exploram ou que 
nela residam. :' 

Não Sei se o eminente Senador pela Bah:ia, autor do projeto, que ainda 
hã pouco ocupou a tribuna preteildendo até mesmo a sua retirada da pauta, 
sob o pretexto que a Oposição aproveitava-se do projeto de S. Ex• para prati
car a obstrução parlamentar .... 

Não sei, repito, Sr. Presidente, se o eminente Senador pela Bahia vai con
siderar as palavras· que estou a proferir cortio a afirmativa ou a confirmação 
do que S. Ex• hã pouco enfatizava, "isto é, o interesse da Oposição em praticar 
a obstrução parlamentar se valendo do seu projeto. Este,.no entanto, não é o 
intuitb, Sr. PresideÔ'te, embora mesmo que pudçsse ser S. Ex• não poderia es
tranhar, porque a obstrução parlamentar é um expediente das minorias e é 
praticado em todo os Parlamentos do mu~9o. As palavras que teço a respei
to, enfatizando ajustiça do projeto, são sinceras, até porque o modesto Sena
dor de Goiãs que ocupa a tribuna neste instante, é filho de lavrador e sem ter
ra, é rrlho de um homem que foi posseiro de um pedaço de terra do qual nun
ca pôde ser proprietário, embora ele a tenha lavrado durante mais de 20 anos. 

~ conveniente lembrar, no instante em que discutimos, no instante em 
que tecemos consideraç·ões a respeito do projeto do eminente Senador pelo 
Estado da Bahia, .que a idéia de S. Ex• na verdade não é nova. Ela estã con~ 
substanciada em um documento que não~tardará em completar vinte anos de 
idade, que é o Estatuto da Terra, aprovado, se não me falha a memória,' em 
1975, ainda quando o,cupava o Governo o Sr. Marechal Castello Branco,do 
qual V. Ex• foi Ministro da Casa Civil. E, embOra presente no Estatuto da 
Terra o princípio agora transplantado, e em muito boa hora pelo eminente 
Senador pela Bal;lia, num projeto autonõmo, no Estatuto da Terra ele tem 
sido letra morta ao longo de quase 20 anos. 

Até hoje as injustiças-confinuani. sCifdo praticadas, os posseiros em terras 
públicas continuam delas sendo tangidos, quantas vezes até, Sr. Presidente, 
para que a União titule essas terras em nome de empresas multinacionais, que 
hoje são proprietárias de vastíssimos pedaços de chão brasileiro. Quando as 
grandes cidades estão inchando com a expulsão do homem da gleba para as 
metrópoles-, onde passam a se constituir num problema social gravíssimo, ge
rando o agravamento do quadro da violência, gerando o agravamento do 
qu~dro da marginalidade, porque quantos braços, antes, na lavoura, braços 
úteis a produzir riquezas, acabam se transformando, nas cidades, no braço es
tendido a mendigar e- por que não dizer, Sr. Presidente?- Até no braço 
que, por desespero, empunha uma arma e atenta contra a trartéÍUilidade 
pública. 

Daí por que não tem razão o eminente Senador pela Bahia quando en
tende que o seu projeto não deve servir de discussão, não deve ser esmiuçado, 
não deve ser analisado, jã que ele envolve uma questão de tamanha enverga
dura, jã que ele envolve, num âmbito maior, problemas que estão a reclamar 
a atenÇão do Governo. E não é de hoje, Sr. Presidente. Embora muitas vozes 
autorizadas se levantem, nesta e na outra Casa do Congresso, para condenar 
a inércia do Governo no tocante a sua surdez em relação aos problemas so
ciais, o Governo continua, apesar disto, surdo, porque, quase sempre, as vo~ 
zes, sobretudo da Oposição, nesta e ila oUtra Casá do-Congresso Nacional, 
não têm o condão de ultrapassar as paredes do Palácio do Congresso e chegar 
até o outro Palácio que ·se -slfUa-a pouco -mais de uma centena de metros da~ 
qui. -

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço o aparte do emi
nente Senador pela Bahia, com o maior prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Apenas para dizer a V. Ex• que 
não estranhei que a Oposição discutisse a matéria. Eu, apenas por uma ques
tão também política, -e levando em consideração as informações que recebi de 
companheiros de V. Ex•,lamentava que não fosse um problema ligado à dis
cussão, fosse uma atitude de natureza política. Então, é esta questão, apenas 
de natureza política, -que eu havia estranhado. A discussão em si, da matéria, 
é o fato mais normal e que, a cada dia e cada instante, nós fazemos aqui. 
Quanto ao problen;la·do Estatuto da Terra, a que V. Ex• se referiu, realmente· 
houve quem tivesse a impressão de que o projeto jã estaria inserido no Estatu
to da Terra. Mas, tanto não está que, até hoje, temos visto os problemas que 
têm surgido nessas questões de venda e alienação de terras de propriedade da 
União. Daí, esse projeto, que ê simples, mas parece, pelo menos era a minha 
intenção, que viesse a atender a uma questão do maior alc8.nce social, c que 

esse_projeto seja discutido é o mais natural do mundo, principalmente por V. 
Ex•, que ~nhece no seu Estado tantos problemas ocasionados por questões 
desse tipo. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Agradeço o aparte de 
V. Ex•, que repõe as coisas no seu· devido lugar:. 

.O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me peqnite um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Daqui a pouco terei a 
maior alegria em ouvir o aparte de V. Ex• Permita-me o nobre Senador pelo 
Espírito Santo que eu teça aqui ligeiras consiQerações a respeito do aparte 
com que me honrou o eminente Senador pela Bahia. 

Eu não cheguei a afirmar que o projeto teria'feito a compilação de pre
ceitos quejâ se encontram no Estatuto da Terra. O que eu disse, Sr. Presiden-
te e SrS. Senadores, é que-a idéia do projeto, o espírito do projeto já está con
templado num documento que, embora incorporado à legislação brasileira, 
continua, ao longo de vinte ano·s, como letra morta. A respeito, ainda, das 
considerações de S. Ex•, de que não queria que o seu projeto servisse de pre
texto para que a Oposição praticasse obstrução parlamentar, eu disse, ainda 
hã pouco, que esta, mesmo se estivesse sendo feita, a disCU)São em torno desse 
objetivo, seria natural, porque é o expediente das minqrias em todos os parla
mentos do mundo. Ademais, Sr. Presidente, quando algum Senador da Re
pública tem uma idéia luminosa, como a que teve o emi'ilente Senador pela 
Bahia, e essa idéia é transplantada para um projeto levado à consideração das 
comiss_ões técnicas da Casa e ao Plenário do Senado, ela deixa de pertencer ao 1 

autor do projeto para pértencer ao Senado inteiro, e o autoi"da matéria já não 
terã privacidade ou monopólio da idéiartransportada para o projeto. J 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• me permite um aparte? j 1 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço o nobre Senador 
Dirceu Cardoso. . / 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Lázaro Barboza, V. B.i• es• 
tã dizendo muito bem e criticando a atitude·do nobre Senador Jutahy Maga
lhães. Toda matéria que figura na pauta dos nossoS trabalhos deve mçrecer a 
discussão de qualquer Senador. O que o nobre Sená.dor Jutahy Magalhães es
tã querendo criar no Casa é o regime da intolerância, é o regime da tarraxa, ê 
o regime da rolha, e impedir que o Senador fale, atê, favoravelmeh~c: aos seus 
projetos; é o regime da rolha que S.Ex• quer instituir! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Agradeçó' o aparte do 
eminente Senador Dirceu Cardoso, que reafirma os conceitos que hã pouco 
tive ocasião de emitir. 

Mas, a propósito deste projeto, Sr. Presidente, eu me permito continuar 
tecendo algumas considerações a respeito desse fenômeno que vem, dia a dia, 
ano a ano, tangendo do intetior do País para as cidades milhões e milhões de 
irmãos nossos. 

Tivessem os governos brasileiros, de hã muito tempo, acordado para a 
gravidade que poderia ensejar o êxodo rural é certameQ.te este País, hoje, que 
tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a maior área de terras agricultá
veis da face da terra, não estaria passando até mesmo pela vergonha de im
portar feijão; de assistir, nas grandes metrópoles, como o Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Recife, inclusive Brasflia, filas com milhares de pes
soas às portas dos supermercados para adquirirem um quilo ou dois do pre
cioso "mulatinho" e exigindo a presença da policia para garantir a ordem nas 
filas. Tivesse o Governo sensibilidade para entender o problema do pequeno 
proprietário e do lavrador sem terra que veín mendigar nas grandes cidades 
ou que nela vem viver, de certa forma comO o peixe fora d'âgua, tangido do 
seu meio e incapaz que é de adaptar-se a essa realidade citadina, e o Brasil 
não teria que importar arroz de outros países, da Tailândia, não teria que im
portar arroz da Indochina, em certas fases do ano, para regular o mercado 
consumidor. Não fosse o abandono do trabalhador rural brasileiro e certa
mente a nossa realidade seria outra, nós não estaríamos a construir usinas nu
cleares com dinheiro que não temos, aumentando a cada dia a nossa depen~ 
dência externa, abrindo mão até mesmo de nossa soberania, e estaríamos 
transformando este País num país efetivamente potência, porque o país po
tência do futurO não serâ aquele que detiver o maior número de ogivas nu
cleares, mas aquele que tiver comida para milhões de seres humanos famintos 
espalhados por todos os cantos do Globo. 

Não faz muito tempo, eu tive a oportunidade de ir à Ásia, cumprindo 
uma missão para qual fui designado por V. Ex', Sr. Presidente, e parei em al
guns países. No Japão, cheguei a ter vergonha ao con v~rsar com empresários 
japoneses e verificar que aquele país, com uma ãrea territorial pouco superior 
à ârea do Estado do Rio Grande do Sul, que estã longe de ser um dos maiores 
geograficamente do Pais, em que 70% daquelas ilhas ainda são cobertas por 
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montanhas inacessíveis ao homem, verificar que o Japão ostenta hoje um dos 
mais altos índices de desenvolvimento da face da Terra. 

O povo japon~s disputa a posse, não de um palmo, mas de um centíme
tro de terra. E o Brasil, com umá ãrea quantas vezes superior à do Japão, com 
condições climãticas qUantas VCZes mais favorãveis, o Brasil importa, às ve
zes, batata da Holanda, um pafs arrancado ao mar pela fibra do seu povo. 

Se tivesse o Governo sensibilidade para zelar pelOs problemas do homem 
do campo, amparando o produtor rural, dando terra àquele que trabalha a 
terra, e nós não veríamos, Sr;. Presidente, milhões de meQ.inas adolescentes, fi
lhas de camponeses, que vãP para as grandes cidades e se prostituem a cada 
dia, em troca de um pedaço de pão ou de um metro de pano que lhes cubra a 
nudez; nós não veríamos o drama da marginalidade invadir a tranqUilidade 
de cada pai de família no Brasil; nós não veríamos milhões e milhões de 
crianças abandonadas, na margem da vida, sem pão, sem destÍI:IO. Tudo isto 
porque as verdadeiras prioridades neste pafs são relegadas às caÍendas gregas, 
para usar a expressão comum do eminent~ Senador pelo Espírito Santo, Se
nador Dirceu Cardoso. Daí por que, Sr. Presidente, nós fazemos votos que 
em sendo aprovado o projeto do eminente coestaduano de V. Ex', ele não seja 
também uma letra morta a mais no nosso ordenamento jurídico, como é o Es
tatuto da Terra, e venha efetivamente dar condições de colocarmos um dique 
ao êxodo rural que tanto tem infelicitado a família brasileira. 

Eram essas, Sr. Presidente, as con_siderações que eu queria tecer. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Fragelli, para discutir. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS. Para discutir, sem revisão do ora
dor.)}- Sr. Presidente_ e Srs. Senadore~, o projeto de lei em discussão 
desdobra-se em duas medidas: uma estabelecendo a preferência para a aqui
sição, atê 100 hectáfes, de terras possuídas pelo lavrador sem terra; a segunda 
trata da indenização por benfeitoria àqueles posseiros que 'tendo uma gleba 
em ãrea maior, vai ser essa gleba alienada a terceiros. 

Portanto, aqui nós temos como que duas hipóteses: uma que seria o pos
seiro em uma gleba de certa extensão e não de grande extensão, e nessa gleba 
poderia haver um posseiro ou mais posseiros; a segunda hipótese ê daquCles 
que possuem uma área de até 100 hectares, numa grande extensão de terras 
que seria alienada a terceiros. 

Sobretudo nesta segunda hipótese, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que 
se tem verificado os célebres conflitos pela posse da terra. 

Quando há uma grande extensão de terras, sobretudo em áreas longín
quas, em ãreas não ocupada:s, o qu~ na verdade se verifica é a existência de al
guns posseiros e, às vezes, de numerosos posseiras que não são propriamente 
agricultores, porque nessas ãreas extensas e longínquaS, de regra eles são 
caçadores e não propriamente agricultores. 

Mesmo assim, Sr. Presidente, estou de ãcordo com o projeto, que se deve 
dar preferência a esses posseiros, para que adquiram a sua gleba até 100 hec
tares. Mas, aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, surge um problema sério que, a 
prática nos tem ensinado, precisa ser resolvido. Suponhamos uma área de 50 
mil hectares, alienada a uma companhia, seja de colonização, seja agrícola, 
seja pecuária, e nesSa área de 50 mil hectares há, digamos, 30 posseiros de 100 
hectares. Não é possível ao adquirente exercer normalmente as suas ativida· 
des rurais, seja na agriCultura, seja na pecuãria, conservando naquela grande 
porção 30 ou 40 posseiros de 50, de 100 hectares. ~ 

Então, o projeto de lei do nobre Senador J utahi Magalhães requereria 
uma complementação, que é uma realidade que se tem verificado constante
mente, sobretudo no Estado de Mato Grosso --refiro-me ao grande e velho 
Mato Grosso de um _milhão e trezentos e tantos mil quilômetros quadrados, e 
não divididos- os chamados conflitos pela posse da terra. Neste caso o que 
deveria haver? Uma medida também legal, no sentido de unir essas dezenas 
de posseiros numa gleba só, dentro da extensão maior adquirida por tercei
ros. 

O Sr. Jutahl Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP - MS) - Com muito prazer. 

O Sr. Jutahl Magalhães (PDS - BA) - O parâgrafo único do projeto 
diz o seguinte: 

Parâgrafo único. Na hipótese deste artigo, a preferência poderâ 
exercer-se mediante permuta por outra ãrea idêntica em superficie 
ou valor, indenizadas as benfeitorias produzidas pelo posseiro na 
terra permutada. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS)- Perfeitamente. Af, eu quero di
zer a V. Ex' que talvez a simples permuta não garanta o direito ao posseiro. O 

que,,seria conveniente complementar ao seu projeto de lei, era a reunião de to· 
dos os posseiros numa área certa e determinada, porque é impossível ao gran· 
de agricultor, ao pecuarista, manter dentro da sua propriedade dezenas c de
zenas de posseiros. A prática mostra que isso não é absolutamente aceitável, 
porque não há uma convivência·pacífica, não poderá haver, entre o proprie
tário maior e os posseiros. 

O Sr. Jutahi Magalhães (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOS~ FRAGELLI (PP- MS) ~Com muito prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Jutahi Magalhães- Este projeto é a respeito de terras da União, · 
quando vendidas a alguém. A União não precisa colocar o posseiro dentro da 
terra, se for vendida a determinado proprietário. Poae fazer a permuta em 
área fora dessas terras. Aí é que estã a diferença. Exatamente essa flexibilida
de de troca é para ~vitar o perigo de ficar incrustado dentro da terra um pos
seiro que não possa trabalhar em conjunto com o proprietário da área maior. 

O SR. JOS~ FRAGELV (PP- MS) -~A União- salvo engano
ainda possui grandes ext_erisões de terras por este Brasil afora, sejam da 
União, sejam dos Estados. Uma legislação federal poderia regulamentar, in
clusive, a parte referente às terras devolutas dos Estados, como há, por exem
plo, a lei que manda reservar ao INCRA a extensão de 100 quilôll).etros às 
margens das rod~:wias federais. Se pode a lei federal estabele«r .isso, pode 
tambêm tomar outras medidas. 

O Sr. Evelásio VIeira (PP -, SC) ...:. Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt FRAGEl-LI (PP - MS) - Pois não. 

O Sr. Evelásio VIeira (PP- SC)~- O Estatuto da Terra seria um grande 
avanço na política fundiária deste País se estivesse sendo praticado. Não obs
tante todo cuidado com que esse documento foi elaborado, ainda ocorrem 
deficiências, como é evidenciado por este projeto que está em discussão. Ana
lisando o projeto de iniciativa do Senadór Jutahy Magalhiles, V. Ex• constata 
que se pode ainda melhorá-lo mais. Isto é que é importanté, A discussão l! 
fundamental, até mesmo para motivarmos, despertarmos, conscientizarmos o 
Governo Federal, a fim de que oriente a sua poUtica econômica, voltada fun
damentalmente para a agropecuâria, porque é nesse sctor que poderemos 
buscar a base sólida para o desenvolvimento nacional, é através da explO
ração da terra, do desenvolvimento da agricultura, do desenvolvimento da 
pecuãria, que poderemos produzir o suficiente para a alimentação dos brasi .. 
leiros, é que poderemos produzir excedentes exportâveis, propiciando divisas 
para o Brasil, e, desta forma, com maiores recursos, possamos desenvolver a 
tecnologia,industrial, e, depois que alcançarmos um bom estágio tecnológico
industrial, possamos, então, partir para a exportação das manufaturas, en
contrando preços competitivos no mercado internacional. Por todas essas ra
zões e por outras que ainda poderíamos arrolar, é que V. Ex• estA certo em 
examinar a matéria, estâ certo em apresentar sugestões no sentido de se bus
car o equacionamento desses graves problemas dos posseiros no Brasil -
problemas graves em Mato Grosso, em Goiâs, no Parâ, no Maranhlo, em 
Rondônia, em quase todo o Brasil- problemas esses que precisam ser en
frentados e que- repito- precisam ser equacionados. Por isso que estamos 
preocupados em debater a matêria. Não interessa se se vai levar 2, 3, 4 horas. 
'Estamos cumprindo com a nossa missão no exame da matE:ria. Simultanea
mente, buscamos conscientizar o Governo para a necessidade dele voltar, cm 
especial, sua atenção para a agropecuãria. Meus cumprimentos a V. Ex•, que 
chegou aqui a dias e jâ estâ dando uma demonstração soberba de sabedoria e 
'interesse pela solução dos grandes problemas mrcionais. 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP - MS) - Agradeço as palavras genero
sas de V. Ex•, sobretudo pelo substancioso aparte, que me dá. mat6ria para 
continuar nd;ta breve intervenção. 

O projeto do nobre Senador Jutahy Magalhães desperta uma s~rie de 
considerações, as mais importantes. 

Têm sido criadas no País colõnias para os agricultores sem terra. V 9-0 ci
tar apenas um exemplo. Foi criada, no Sul de Mato Grosso, a grande Colônia 
de Dourados, com a extensão de 300 mil hectares. Foi uma das grandes 
obras, no meu Estado, do saudoso Presidente Getúlio Vargas. 

No entanto, a legislação sobre este assunto é tremendamente falha, de tal 
sorte que hoje a Colônia de Dourados, dividida, àquela época, cm glcbas de 
150 hectares para cada lavrador, para cada posseiro, hoje essa Colônia de 300 
mil hectares talvez não tenha 100 mil hectares em mãos de pequenos proprie
tãrios. Aliãs, terras das melhores do País, c que passaram para as mãos de 
grandes proprietários. · 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quando entrei no Governo de Mato 
Grosso e me chegaram alguns processos de cessão gratuita de terras a colonos 
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ou exigindo apenas o pagamento das despesas feitas pelo Estado, segurei al
guns desses processos - não me lembro - bem por uns dois meses. Mandei 
estudar a questão, se o Estado, desde logo poderia estabelecer uma legislação 
no sentido de proibir a transferência das terras pelos colonos proprietârios 
maiores, porque eu desejava instituir uma legislação de terras que evitasse 
que uma colônia, que tiilha sido criada pelo Estado para posseiros, para pe
quenos agricultores, se transformasse, como se transformou a de Dourados e 
muitas outras, em propriedades maiores. . 

Chegamos à conclusão de que matéria- é claro- de legislação federal, 
é matéria de Direito Civil, e, portanto, deve ser regulada pela legislação fede
ral. 

Pretendo, no ano que vem, apresentar projeto no sentido de que não se 
criem mais colónias para pequenos agricultores sem que se disponha, metodi
camente, a respeito do impedimento das transferências das pequenas proprie
dad~s para proprietârios maiores, para grandes· proprietârios, porque a 
Nação e os Estados despendem quantias vultosas, um trabalho muito grande, 
para alguma coisa que seria contribuição para uma reforma agrária. Dentro 
de cinco, seis anos, o que acontece? Essa colônia de pequenos proprietârios 
não existe mais. 

Dizia Nestor Duarte, saudoso deputado, autor daquele pequeno grande 
livro A Ordem Privada e a Organização Política Nacional, que pior do que o 
analfabetismo neste País é o nomadismo do homem rural brasileiro. Ele não 
pâra, ele não fica localizado, ele não retém a sua pequena propriedade, ele a 
passa de um para outro. Assisti, como os deputados de Mato Grosso também 
assistiram, como assistiu o ilustre Senador José Benedito Canelas, que conhe
ce profundamente a questão de colonização, de distribuição de terras a pe
quenos proprietários, Cómo o Senador Saldanha Derzi viu, porque é da re
gião, assisti a pequen6S]JI'õptietários, que receberam gratuitamente títulos de 
terra em Dourados, dali a alguns anos jâ estavam no norte de Mato Grosso, 
lâ em Rondonópolis. Conheci alguns e lhes perguntei: maS, você, rapaz, já es
tá aqui recebendo uma nova gleba? Respondeu-me: deixei, vendi a minha ter
ra em Doutados. E qual não foi a minha surpresa quando, também distri
buindo novos títulos de terra, jâ em Cãceres, mais ao norte, quase na frontei~ 
ra da Bolívia, me deparei com os mesmos agricultores, os pequenos proprie
tários, recebendo outros títulos de terra. Eles não param. O homem rural bra
sileiro, por causas sociológicas bem conhecidas e que não vêm ao caso discu
tir agora, por causas bem conhecidas, o homem rural brasileiro de fato é um 
nômade: ele não pâra. 

É preciso, portanto, para que haja uma contribuição válida a uma refor
ma agrária, através da colonização, da entrega de terras a pequenos proprie
tários, uma legislação federal que venha impedir a criação, nessas colônias, de 
propriedades além de um certo número de hectares, além de uma determina
da extensão. Sem isso, criem-se quantas colônias se criarem, para agricultores 
sem terras, e nós nunca teremos essas colônias que, dentro no máximo de 10 
anos, passam a ser propriedades de terratenentes, de grandes proprietários. 
Como nós vemos em MatO GrOSSo, por exeini>lo, em Dom Aquino, que foi 
uma cidade florescente quando as terras do município estavam em mãos de 
pequenos lavradores e, hoje, é uma cidade decadente- era, pelo menos, não 
sei se ainda é -justamente porque passou às mãos de grandes pecuaristas, 
sobretudo de São Paulo. 

O Sr. Oziris Pontes (PMDB- CE)- Permite V. Exfuffi aparte? 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS) - Ouço V. Ex•. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- A tese que V. Ex• estã ex
pondo é irrespondível, pois está fazendo uma exposição sobretudo convin
cente, e a prova exuberante de que a sua exposição é valida, é que no Governo 
Castelo Branco, ele tiro? uma ârea priorit~ria de terra semi-ârida, no Cearâ, 
para fazer essa reforma agrária. E o resultado estâ sendo negativo justamente 
pelo desespero que o comprador tem para possuir a terrà. Veja V.Ex• que, se 
no seu Estado, com todas as possibilidades de fixar o homem ao campo, não 
está dando esse resultado, imagine uma reforma agrária numa área semi
âri~a como? Ceará. Congratulo-me com V. Ex• pelo~.aceJ1:os e pelas colo
caçoes perfeitas e convincentes do seu discurso. 

O SR. JOSJi: FRAGELLI (PP- MS) -·Muito obrigado por V.Ex• vir 
em apoio à tese que estou defendendo. 

:r. Presidente, e Srs. Se_nadores, o projeto do nobre Senador Jutahy Ma
galhaes merece o nosso apOio e, sobretudo, como ponto de partida para des
dobramentos futuros, no estudo da chamada questão da terra. (Muito bem!) 
E~a apresenta aspectos que agora não quero analisar, como, por exemplo, a 
let federal que manda reservar 100 quilôrnetros de terras para o INCRA ao 
longo das rodovias federais, para serem colonizadas ou vendidas. A medida é 
do maior alcance, a medida é certa, Sr. Presidente. 

Lã em Mato Grosso - quero citar apenas este caso - não me recordo 
J:lem, mas parece que a Cuiabá-Santarém, a grande rodovia de integração da 
Amazônia, no sentido norte-sul ou sul-norte,só ao lado da ·cuiabá-Santarem 
poderiam ser colocados milhares e milhares de brasileiros, em terras que, sem 
dúvida, o INCRA poderá reivindicar para si, porque eram terras devolutas 
do Estado de Mato Grosso. 

E, ainda, Sr. Presidente, ~Ii_mesmo_ existem terras em nome de proprie
tários que as obtiveram através de recolhimento do Estado, mas com cessões 
ou vendas de terras por esse processo inteirameriie ·nulas, porque, pela legis
lação de terras de Mato Grosso, a gleba a ser alienada pelo Estado tem que 
ser dividida e demarcada. E se pegarmos os Diários Oficiais de Mato Grosso 
de 15 anos, 20 anos, verificaremos o seguinte: o mesmo agrônomo estava me
dindo 20, 30, 40 glebas diferentes nos mesmos dias, nas mesmas horas há no 
Norte de Mato Grosso, e a distâncias de 20, 50, 100, 200 quilómetros. Se o 
INCRA fizesse uma revisão de tudo isso, garanto que se teria muita terra 
para distribuir nos locais adequados, ou seja, à margem de rodovias, para um 
início de solução da questão dos lavradores sem terra do nosso País. 

Era isso que se deveria fazer, Sr. Presidente, mas não sei, agora. No fim 
do meu Governo, o INCRA não tinha sequer conseguido demarcar as terras 
devolutas do Norte de Mato Grosso. Com todo esse dinheiro que o INCRA 
arrecada no País todo, nem sequer estavam extremadas essas terras. Acredito 
que estejam hoje e, se não estiverem, temos, que afirmar que é um. caso de ver
dadeiro escândalo nacional, porque tendo recursos, tendo meios, e não extre-
mando essas terras, seria imperdoável a inoperância do INCRA. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, acho que este projCto deve ser aprovado. 
Como disse, servindo de ponto de partida para uma análise mais profunda, 
mais extensa da questão fundiária no Brasil, sobretudo das terras disponíveis, 
sejam da União, sejam dos Estados, a fim de que se dê um início, a meu ver 
bastante válido, à questão da reforma agrária no País. 

Por essas razões, Sr. Presidente, eu darei o meu voto favorável a este pro
jeto. E falo sobre ele, nobre Senador Jutahy Magalhães, não com o intuito de 
fazer obstrução, e se nós aqui estivésSemoS fazendo obstrução não estaríamos 
apenas usando de um legítimo recurso, mas estaríamos fazendo o que faz a 
Maioria, que subverteu uma noriTla constituqio~a~. que eu aplaudi quando a 
vi adotada na Constituição de 1967, que éjustãniente a aprovação de projetas 
por decurso de prazo. Seria uma medida moralizadora, mas quando ela é usa
da justamente pelo Poder Executivo e pela sua Maioria, essa norma que vi
nha, sem dúvida, moralizar o processo legislativo, está obtendo justamente 
um efeito contrário. Fazer obstrução para aprovar projetas do ExecutivÓ por 
decurso de prazo, é alguma de que o Executivo nunca deveria lançar mão, 
para honrar os bons propósitOs e a"s boas intenções do legislador que instituiu 
essa norma constitucional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-'- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto , em primeiro turno. 
Os Srs. S·enadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará, oPortuname~te, à Ordem do Dia, para o segundo tur~ 

no regimental. 
E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1980 

Dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de terras da 
União. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' A União, ao alienar terras de sua propriedade, dará preferência 

aos posseiros que as explorem e nelas residam. 
Parâgrafo único. Na hipótese desse artigo, a preferência poderâ 

exercer-se mediante permuta por outra ârea idêntica em superfície ou valor, 
indenizadas as benfeitorias produzidas pelo posseiro na terra permutada. 

Art. 2"' O Poder Executivo regu1amentará a presente Lei no prazo de 90 
dias, contados de sua publicação. 

Art. ~ Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4'? Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 19: 

Discussão, em turno único, do Parecer n'? 1.232, de 1980, da 
Comissão de Economia, sugerindo a retificação da Resolução n"' 
l05, de 1980, que ·~autoriza· a Prefeitura Municipal de São Carlos 
(SP), a elevar em Cr$ 227.532.649.03 (duzentos e vinte e sete mi-



7664 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Dezembro de 1980 

lhões, quinhentos e_ trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove 
cruzeiros e três centavos), o montante de sua dívida consolidada", 
tendo ainda, 

PARECER, sob n• 1.233, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorãvel à retificação. 

Em discussão o parecer, em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, pediria que V. Ex• 
fizesse ler para a Casa o Que consta nesta.retificação solicitada no item 19, da 
Ordem do Dia. 

O SR.. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• serã atendido. 
O Sr. Secretário vai ler. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, é só uma orientação 
sobre o. que consta nessa retificação. Eu sei qu-e ilãÔ se trata de votar mais o 
empréstimo, é apenas uma retificação. Então, eu gostaria de saber no que se 
cifra a retificação. Quero saber o que eu vou votar, ou melhor, no que vou vo
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu lerei para que V. Ex• fique es
clarecido. Tenho a seguinte informação aqui dentro do processo: a meu pedi
do a Diretoria informa o que houve sobre a matéria: 

"Comunico a V. Ex' que houve equívoco na Resolução n"' 105/80, que 
autoriza a Prefeitura MUnicipal de São Carlos, Estado de São Paulo, a elevar 
o montante da sua dívida consoiidada, umavez-_ ai o equivoco- que ao in
vés de se referir à Caixà Econômica do EstadQ _de São _?âulo_ S/ A, -como agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação, cOfiforme consta da Mensa
gem Presidencial e dos documentos que a instruem,- referiu-se ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A.". 

A retificação. ào invés de se referir ao Banco do Estado de São Paulo, irâ 
se referir à Caixa EcOnôrni_c;:~ do Estado de São P~ulo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES} - Grato pela informação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não mais havendo quem queira 
discutir o parecer, encerro a discussão. 

Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Serâ feita a retificação sugerida. 

É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER N• 1.232, DE 1.980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n• 162, de 1.980 
(n• 267, de 1.980, na origem), do Senhor Presidente da República, 
submentendo à aprovaçio do Senado Fderal, proposta para que seja 

~·autorizada a Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) a elevar em 
Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trin
ta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia _ 
Volta ao exame desta Comissão a Mensagem n9 162, de 1.980, do Senhor 

Presidente da República, de que se originou a Resolução n"' lOS, do Senado 
Federal, que autoi'iza a Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São, a 
elevar o montante de sua dívida consolidada, tendo em vista que, ao invês de 
se referir à Caixa Economica do Estado de São Paulo S.A., como agente fi
nanceiro do Banco Nacional da I:Iabitação, referiu-se, equivocadamente, ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A. 

A fim de que não se imponham maiores delongas na solução que o caso 
requer, sugiro que a Resolução autorizativa seja republicada, com a substi
tuição do agente financeii'o Banco do Estado de São Paulo S.A. pela Caixa 
Economica do Estado de São Paulo S.A., mantendo-se inalteradaS todas as 
demais condições do supracitado diploma legal. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980._- Teotônlo Vilela, Presi
dente- Orestes Quércia, Relator- José Richa- Helvídio Nunes- Bernar
dino Viana - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Voltamos à sequência normal da 
Ordem do Dia. 

Item I: 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n_'>' 150, de 1980 (a
presentando pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa
recer no 1.157, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Santa 

Catarina a elevar em CRS 184.162.300,00(cento e oitenta c quatro 
milhões, cento e sessenta e dois mil c trezentos cruzeiros). o montante 
de sua dívida consolidada1 tendo 

PARECERS; SOB N<>s l.IS8 e l.l59, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricidade; e 

-de Municípios, favorável. 
Em votação o projeto. 

Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs Senadores: 

Comççamos a votar os empréstimos, o número 1 de nossa pauta. desti
nado ao Governo -do Estado de Santa Catarina, no valor de Cr$ 
184.162.300,00, de 18 projetes de empréstimos, Sr. Presidente, que constam 
da nossa pauta. 

Santa Catarina ê um Estado que tem sido beneficiado pelas decisões do 
Senado Federal, porque jâ não ê o primeiro projeto de resolução autorizando 
empréstiino a Santa Catarina, nem o segundo. Parece-me que ê o terceiro ou 
vai ser o quarto. 

Mas, Sr. Presidente, ao que ~stou informado está havendo uma combi· 
nação na Casa. entre as Bancadas, para que se vote a pauta de hoje e outros 
empréstimos que vêm por aí não possam mais ser incluídos em pauta; porque 
a sessão de hoje termina:fâ a desoras, quer dizer, em horário avançado da noi
te e, naturalmente. amanhã não entratâ mais nada. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, há 2.033 anos, na data dé hoje exatamen~ 
te, morria, assassinado em Fórmia, a figura mais eminente de Roma. desde 
aqueles tempos,_imemoriais até a data de hoje, o grande orador, tribuno, polí
tico e jurista, M~rcus Tullius Cícero. 

Sr. Presidente, nós não íamos registrar a morte de Cícero, íamos registlar 
a morte do Senado. Se nós colocássemos 123 projetas na nossa pauta; não ía
mos matar um Senador íamos matar o Senado, com 123 projetas votados em 
bloco. como o que a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão dos 
Muiticípios jã estão estabelecendo na Casa. 

ffâ 2.033 anos, na data de hoje, morria CícC:ro e na data de hoje o Senado 
estava preparado- preparado o Senado com os nosSos juristas, os nossosju
risconsultos, os nossos ex-goyernadores, os nossos ex-ministros, os nossos ex· 
secretários de governo, os nossos imortais da Academia Brasileira de Letras,' 
os nossos imortais das Academias Estaduais, o Primeiro~Ministro desta Pá
tria, que foi Tancredo Neves, tudo isto, Sr. Presidente, estava preparado para 
assassinar o Senado da Repüblica, enfiando na nossa goela 123 projetas de 
empréstimos de uma só vez, para serem -votados em bloco. 

Sr. Presidente, o Projeto de Santa Catarina - Santa~Catarina, a Santa 
das revelações, vai fazer a sua primeira revelação no dia de hoje, vai merecer 
da Casa o estudo e a aprovação do projeto, com o_ qual pretende o Governo 
de Santa Catarina, pela terceira ou quarta vez. Sr. Presidente - terceira ou 
quarta vez, neste ano- terceir.~ ou quarta vez, n~es I 20 dias últimos, o' ter
ceiro ou quarto emprêstimo que pede ao Senado· da República. 

E- Destinaçio dos r~ursos: complementação do financia
mento FAS- 2.519/77 concedido para construção e equipamento 
do Hospital Regional do Planalto, no Município de Curitibanos 
(SC). . . 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 184.162.300,00. 
B-Prazos: 
I - de. carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos. 
C - Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

lniciamos, portanto, Sr. Presidente, a apreciação dos 18 projetas de em
prêstimos que figuram na nossa pauta. 

Os 18, que têm na nossa memória outra figura importante da história 
brasileira: Os Dezoito do forte e, aqui os dezoito da fraqueza. 

Os Dezoito do forte, Sr. Presidente, aqueles dezoito soldados brasileiros 
comandados por Antônio Siqueira Campos e integrados pelo Brigadeiro 
Eduardo Gomes, por civis e soldados que, a 5 de julho de 1922, caminharam 
nUma atitude ousada e patriótica contra a ditadura então existente no País, 

Esses eram Os Dezoito do Forte e esses dezoito empréstimos são os de
zoito da fraqueza do Senado. 

Votamos dezoito empréstimos para Estados e municípios, aumentando o 
meio circulaqte, desvalorizando o mais desvalorizado cruzeiro e dificultando 
mais o hom~m pobre, que vive do salârio mínimo ou abaixo desse minimo. 

Sr. Presidente, permaneço na mesma atitude contra os empréstimos, mas 
não tenho mais razão para obstruir o emprêstinlo a Santa Catarina, já que lhe 
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demos três, este será o quarto, porque, hoje, os Estados estão jogando o 
prestígio junto ao Preside11te da República, os Estados mais prestigiados ar
rancam 5 e 6 empréstimos nessas horas luxuleantes do Senado. Os menos 
prestigiados arrancam um e a corrida, nesses tempos de corrida armamentis
ta, é a corrida do emprêstimo: os que têm mais prestígio com o Senhor Presi
dente, com o Sr. Ministro da Fazenda, com o Sr. Ministro do Planejamento, 
-com o Banco Central e com os Líderes, arrancam 4 e 5 emprêstimos nessas 
horas últimas de funcionamento da Sessão Legislativa de 1980. 

Assim, Sr. Presidente, nós, que íamos assinalar a morte de Cícero nesta 
data, hã 2.023 anos, e íamos assinalar com a morte do Senado, vamos então, 
nos circunscrever, segundo já deliberaram os Líderes, a votação dos dezoito 
projetas, hoje, com o compromisso de que não haja mais obstrução. Isso pe
los que são liderados: o grupo do PMDB, o grupo do PDS, o grupo do PP, 
menos o Senador independente. Continuarei na mesma posição, matando 
Cícero quando deveria matar César, matando Cêsar quando deveria matar 
Cícero, mas na mesma ·pOSição contra o empréstimo, e vou Pedir verificação 
de quorum. 

Era o que tinha a dizer:...5Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz 'Viana) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perin3.n-ecer sentados. (Pau-

sa.) 
Estâ aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação de quo-
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai·se proceder à verificação re
querida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares para procedermos 
à verificação de votação. (Pausa.) 

A Presidência, inicialmente. vai tomar os votos dos Srs . .Líderes. 
Como vota o Sr. Senador Jarbas Passarinho? 
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como vota o Sr. Senador Paulo 
Brossard? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Pelas mesmas razões que mele
varam a votar contra o projeto do meu Estado, o Rio Grande do Sul, eu voto 
contrariamente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Como vota o Sr. Senador Gilvan 
Rocha? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito aos Srs. Senadores que 
votem. (Pausa.) 

( Procede·se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Pin· 

to- Aloysio Chaves -Amaral Peixoto - Benedito Canelas - Bernardino 
Viana- Cunha Lima...:.::. Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Evelãsio Viei
ra- Gabriel Hermes- Henrique Santillo- Jarbas Passarinho- João Cal
mon- Jorge Kalume --José Guiomard- José Lins- Josê Sarney- Ju
tahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante
Martins Filho- Maurício Leite- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Ores
tes Quêrcia - Oziris Pontes- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Vicen
te Vuolo. 

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - José Fragelli - Mendes Canale 

- Paulo Brossard - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 33 Srs. Senado-
res e "NÃO" 6 Srs. Senadores. Houve quorum. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o prOjeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 150, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em CrS 
184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro mUhões, cento e sessenta e 
dois mil e trezentos cruzeiro~), o montante de sua dívida consolidada 
Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• ~o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 

2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento 

e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros). o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, jun· 
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à complementação 
do financiamento FAS 2.519/77, concedido para construção e equipamento 
do Hospital Regional do Planalto, nr Município de Curitibanos (SC), obede
cidas as condições admitidas pelo Rmco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 151, de 
1980 (apresentado pela ComisSão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.160, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de 
Santa Catarina a elevar em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta 
milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e 1.162, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

Em votação o projeto. 
Co'ncedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa posição, Sr. Presi
dente, contrária aos empréstimos não é para impedir que qualquer município 
de Santa Catarina ou o Estado, deixe de ter escola; eu não quero é que deixe 
de ter pão o homem pobre do Brasil. Não sou contra que tenha um hospital 
em qualquer município de Santa Catarina. Eu quero ê que não haja falta de 
leite na mesa do pobi'e, se é que ele tem direito. jâ, neste País, de comprar leil\ 
te. A minha obstrução, Sr. Presidente, não é para impedir que se construa 
nesses Estados, nesses municípios desses Estados que estão solicitando, aqui, 
aos dois, aos três e, jâ, aos quatro.empréstimos, Sr. Presidente. do povo brasi
leiro, do nosso dinheiro, aumentando o meio circulante, para que eles cons
truam obras faraônicas ou grandiosas. Eu não quero, Sr. Presidente, é que 
falte mais do que está faltando, o feijão e o arroz, na mesa do pobre. A minha 
obstrução é neste sentido, Sr. Presidente. Não tenho nenhum interesse em 
agradar a ninguém. Quero agradar e ficar com a minha consciência e os ou
tros que têm votado e como têm votado, que votem e continuem a votar. Mas 
a minha posição é esta. Sr. Presidente. Desde a primeira hora, desde o primei
ro empréstimo que surgiu na Casa, levantei-me e fiquei contra. 

Sr. Presidente são mais de 150 discursos contra os empréstimos proferi
dos por mim. Agora, vejo o PP nos dar auxílio nestas últimas horas da Sessão 
Legislativa. Está colaborando, compreendeu que o empréstimo é o aumento 
do meio circulante que, ao invés de atender a Santa Catarina, a Blumenau, a 
Joivile, a Brusque ou qualquer outra cidade de Santa Catarina, diminui o po
der aquisitivo de 118 milhões de brasileiros. Não estâ nada em Imposto de 
Renda o que estamos tratando. Que nós estamos pagando imposto, não é 
nada disto. Isto é um argumento primitivista dos que querem o empréstimo 
ao transe, de qualquer maneira, para fazer jus até a vaidades eleitoreiras. Eu 
estou contra pois todo o dinheiro jogado em circulação aumenta o poder cir
culante e diminui o poder do dinheiro, tornando mais difícil o pão para o des
graçado que jã não o tem. Aqui, não se pensa e não se lembra de que hã ho
mens pobres. Hâ homens passando fome, sem feijão e sem arroz. Aqui, não se 
lembra nada disto. Em muitos desses municípios e desses Estados, o dinheiro 
ou parte dele é para fazer a campanha politica e eleitoreira de 1982. Na cer
ração em que nós estamos, Sr. Presidente, não sei se nós desembocaremos 
nem nas eleições de 1982. 

Ouvi, hâ pouco, essa advertência solene e grave, partindo do Senador 
João Calmon, dizendo que estamos na beira de um vulcão, pisando essa terra 
movediça da beirada da cratera e que ainda não estourou a explosão vulcâni
ca popular e social Deus sabe por que. 

Sr. Presidente. desde a primeira hora eu disse e declarei, sou como F och 
nos campos pantanosos de S. Gond.· Estou vendo que a minha esquerda fra
cassa. a minha direita se esfãrelou, a situação é excelente, eu ataco. Por quê? 
Porque sempre contei comigo mesmo, só comigo mesmo, e continuarei con
tando comigo mesmo até o fun desta Sessão Legislativa. Portanto. com o 
~uxílio que estou recebendo da nobre Bancada do PP, Sr. Presidente, foi va
liosíssimo para o Senado Federal, porque agora estamos vendo aqui o Sena
do Federal cheio. Esta é a minha vitória. 

Sr. Presidente, cento e sete derrotas eu apanhei, de cento e sete projetas 
de empréstimos aprovados, e mais este que nós estamos discutindo. Cento e 
sete vezes eu fui esmagado pela Maioria, mas a minha consciência cresceu aci-
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ma de mim, acima deste Plenário, acima destas Bancadas que me pisaram, 
porque defendi um ideal, um pensamento e um princípio. Não posso, de ma
neira nenhuma, esquecer-me de que hâ um povo brasileiro faminto, sem pão, 
sem feijão, sem ãrroz, passando fome e miséria, e é com ele que vou caminhar 
atê o fim. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

B o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 151, l>E 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cin~ 
qüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve. 

Art. J9 S o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões; Quatrocen
tos e cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa cqntratar empréstimos de igual valor 
global, junto _à Caixa Econômica Federal, mediante a Utilização de recursos 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, sendo: Cr$ 
16.517.600,00 (dezesseis ·milhões, quinhentos e dezessete mil e seiscentos cru
zeiros), para implantação de 3 (três) Centros-Sociais Urbanos do tipo "C" 
nos Municípios de Blumenau, Lages eJoinvile; Cr$ 58.600.000,00 (cinqUenta 
e oito milhões e seiscentos mil cruzeiros), para a construção e equipamento de 
12 (doze) escolas para excepcionais e da sede própria da Fundação Catarinen
se de Educação Especial; e CrS 185.342.000,00 (cento e oitenta e cinco mi
lhões trezentos e quarenta e dois mil cruzeiros), para a construção e imple
mentação de um centro integrado de cultura em Florianópolis (SC), que fun
cionará em articulação com os órgãos educacionais de primeiro e segundo 
graus, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivcr ptócesso~ - ---

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

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Pela ordem Sr. Presidente, para 
fazer uma indagação a V. Ext-, de acordo com o art. 16, item VIII, do Regi
mento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptisra) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, ontem flz uma indagação, com o devido respeito, 
ao Presidente Luiz Viana, e considerando que agora foi feito um acordo entre 
as Lideranças, inclusive do meu Partido, seni o meu conhecimento também, 
por isso estamos assistindo nesta tarde a vot.ição dos projetos de empréstimos 
aos Estados e municípios. Eu queria consultar V. Ex'" sobre o seguinte: se a 
Mesa tem conhecimento de que o veto do Senhor Presidente, em relação ao 
crêdito suplementar para o Distrito Federal, será colocado ainda hoje na Or-
dem do Dia? -

O SR. PRESIDENTE (Louruval Baptista)- Nobre Senador, não tenho 
conhecimento do assunto, mas levarei a indagação de V. Ext- ao Presidente da 
Casa. ~ 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, S.Exa. 
vai-me desculpar, mas já estamos às 17 horas e 15 minutos e esta sessão se en
cerrará às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O Sr. Presidente Luiz Via
na dentro de alguns minutos estará aqui e dará resposta a V. Ext-

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Indago, então, a V. Ex• 
- uma outra questão de ordem - se poderíamos aplicar o Regimento, no 
seu art. 124, combinado no seu art. 180, para o seguinte: estou convocado, às 
17 horas e 30 minutos, para uma reunião numa Comissão Mista que trata de 
examinar uma representação para o Distrito Federal. Não posso estar aqui e 
1á ao mesmo tempo. Então, consulto a V. Ex• se a sessão será suspensa às 17 
horas e 30 minutos, piara que possamos comparecer à Comissão Mista, ou se 
a Comissão Mista suspende seus trabalhos? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A sessão daqui continuarâ. 
Quanto à Comissão Mista é um problema dela, do Presidente da Comissão, 
que suspenderá ou realizará a reunião. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Como pode um Senador 
estar lã e aqui ao mesmo tempo'? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Bom, isto é problema da 
Comissão. Sempre , quando havia sessão cm plenário, como está havendo, e 
havia votação, estando reunidos em Comissão Mista, os membros da Comis
são eram chamados para vir votar em plenário. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, é que o 
Regimento Interno é claro, quando diz .. as comissões permanentes não pode
rão estar em andamento na mesma hora do plenário". Evidentemente tem de 
ser aplicado o princípio de isonomia para as Comissões. Então, ou V. Ex• sus
pende a sessão do plenário, no SCnado, ou V. Ex• dará ordens à Comissão 
Mista para que inicie os seus trabalhos mais tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Não é esta presidência que 
dá ordens ao Presidente da Comissão Mista. Isto compete ao Prsidente da 
Comissão Mista. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu estou levantando 
uma questão de ordem a V .Exa: onde eu devo estar, aqui ou lá? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• é quem sabe onde 
melhor estar, aqui ou lá. 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu quero estar aqui e lá, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - !i um prazer para esta Pre-
sidência e para o Plenário -ter a presença de V. Ext-

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- E lá? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - !i problema de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, o Sena-
dor Dirceu Cardoso tem razão, lamentavelmente, ainda ontem e anteontem, 
neste plenário nós liderados éramos retirados para não dar número, mas hoje, 
ao apagar das luzes do Senado, é feito um acordo. Nós não discutimos o 
acordo. Só que os Líderes partidários esquecem outros detalhes do funciona
mento do Senado, como este veto que estou lembrando a V. Ex•, tão impor
tante quanto se emprestar aos Estados e municlpios. 

Comõ o :Oistritó Federal não tem Senadores, o Distrito Federal não está 
aqui representando pelos Estados e nem pelos Municípios, a Mesa tem o des
caso para-<fofli os-pro&lemas ão-DiStritõ-Feder3.[ Então -õ Veto-dO Senhõr-Pfe. 
sidente da República não é colocado nã Ordem do Dia, sob pressão de ·~a," 
..b" ou ·~c". Mas já o disse muito bem o Senador Dirceu Càfdoso, não vamos 
votar 18 projetos. Não quero entrar no mêrito da discussão desses projeto. 

Eis que chega o Presidente efetivo e me permite mais liberdade de ques
tionar. 

Sr. Presidente Luiz Viana, ontem, fiz um apelo a V: Ex t-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O veto não está sendo apreciado 
apenas porque não houve sessão no Congresso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pelo amor de Deus, Sr. 
Presidente, ê o veto do Senado! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Dependeria, então, de um acordo 
de Lideranças, para que o veto pudesse ser votado _hoje, em sessão extrordi
nária. 

A Mesa não tem nenhun- 1 prevenção contra o veto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- V. Ex• parece ter pre
venção contra mim. Não ê nem contra o veto. V. Ex• diz que tem que haver 
um acordo dos Líderes para colocar o veto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Se V. Ex• estiver de acordo, como 
é uma sessão especial, nós, depois da sessão que deveremos fazer às 18 horas e 
30 minutos, poderemos marcar uma sessão para às 21 horas, para apreciação 
do veto. 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ás 21 horas, Exa. muitos 
dos aviões já levantaram vôo daqui de Bras.fiia. Não, eu não concordo não, 
Sr. Presidente. V. Ex• há de me desculpar. Se V. Ex• garantir o quorum ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• não concorda? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Não concordo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) A única coisa que a Presidência não 
pode garantir ê quorum. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Ah! Pode sim, Ex•! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Isso, V. Ex• me perdoe, mas ge
rahnente o quorum é uma matéria que está sempre afeta às Lideranças e não à 
Mesa. A Mesa apenas constata se hã ou não quorum. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Então, V. Ex• vai convo
car a reunião para que horas, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Já estâ, enfim, acordada uma ses
são para às 18 horas e 30 minutos. Devemos concluir a votação da Ordem do 
Dia de hoje, pois como V. Ex• sabe, houve um acordo de Lideranças para que 
não se votasse mais nada além desta matéria, mas esta matéria deverâ servo
tada. De forma que a única hipótese que resta para atender a V. Ex•, com a 
satisfação que eu faço, seria uma sessão às 21 horas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• já determinou a 
Ordem do Dia da sessão das 18 horas e 30 minutos? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não. Eu não determinei a Ordem 
do Dia, nem podia fazê-lo. Faço na convocação. Mas, no caso, o veto requer 
uma sessão especial, de forma que hã um acordo para que na sessão das 18 
horas e 30 minutos se prossiga justamente esta Ordem do Dia. 

O SR-ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Sr. Presidente, a outra 
questão de ordem que levantei, é que hâ uma reunião da Comissão Mista. Eu 
pretendo permanecer no plenário, mas teria que ir à Comissão. Possivelmente 
os trabalhos desta Comissão Mista, se forem realizados, não terminarão às.18 
horas e 30 minutos e hã matérias, nesta sessão, que me interessam. Queria 
consultar V. Ex•, de acordo com o Regimento se o Senador ê obrigado a estar 
em plenário, se deve estar em plenário, ou qual o procedimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• sabe que as Comissões 
Mistas e os seus horários escapam à competência da Presidência. Não ê a Pre
sidência que marca qualquer Comissão Mista, o seu trabalho, a sua duração, 
a sua convocação, de forma que o que seria talvez possível - não" sei, ê uma 
sugestão - seria que V. Ex• obtivesse que a comissão não se reunisse. 

O SR- ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- B o último dia, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Então, nessa hipótese também es
tamos nós. Se V. Ex• diz que lá ê o último dia, aqui também é o último dia, 
porque o calendário ê o mesmo. V. Ex• vê que o calendário está tão presente 
que hã pouco o Senador Dirceu Cardoso invocava justamente uma data bas
tante remota, de 2033 anos. 

O Sr- Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard, que falará como Líder. 

O SR: PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no sentido de colaborar com a 
Mesa e com a Casa, eu devo uma pequena explicação, e farei depois um re-
querimento. · 

Como sabe V. Ex•, eu tenho combatido, na medida do possível, a apro
vação desses projetes de empréstimos, c desde anteontem temos nós, da Opo
sição, obtido algum êxito, impedindo a votação desses projetas, mediatite in
clusive a retirada de plenário, e com a verificação da falta de quorum para as 
votaçõ~. Como o meu propósito não é o de criar dificuldades para a ap_ro
vação áe outros projetes, e como havia- era notório que havia- uma série 
de projetes de empréstimos, com patrocínios ilustres, que pretendiam incluí
los na Ordem do Dia de hoje, na sessão extraordinária da noite, ou uma 
possível sessão extraordinária amanhã, tomei a liberdade de sugerir, depois 
de ouvir todos os companheiros que pude ouvir- que não saí deste plenário 
desde o início dos trabalhos - e entrando em contato com o Senador J arbas 
Passarinho, Líder do Governo_, e o Senador Gilvan Rocha, Líder do Paritdo 
Popular, sobre a hipótese de serem votados os projetes constantes da Ordem 
do Dia de hoje. Votados; não _quer dizer aprovados. Eu tenho votado, desde o 
primeiro, contrariamente a esses projetas. 

Em contrapartida,· nenhum outro projeto de emprestimo seria votado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Seria apreciado. 

O SR. PAULOBROSSARD (PMDB- RS)- Apreciado, nesta Sessão 
Legislativa. Desta forma, seria uma: fran_sª_ção e uma composição. 

Depois de opiniões várias, e coin -restrições inclusive em relação a um dos 
ítens, com a ressalva expressa que fez o Senador Affonso Caritargo em re
lação a um dos itens da pauta de hoje, ficou acordado que assim se faria. 
Apreciaríamos os projetos constantes daOrdem do Dia da sessão de hoje- c 
devo dizer que não hã nenhum externo -para que pudessem ser votados os 
outros projetas. E o nobre Líder Passarinho assurbiu o compromisso de que 
nenhum outro projeto de empréstimo, fosse interno ou externo, seria incluí
do. 

De modo que assumi esta responsabilidade inspirado pelos mesmos 
princípios que ontem me levaram a extrenuamente obstar que eles pudessem 

ser aprovados. Devo dizer que não decidi unipessoalmente, mas ouvindo to
dos os companheiros que pude ouvir aqui. Era a primeira explicação que que
ria dar. 

A segunda, Sr. Presidente, é que eu creio que o nobre Senador Itamar 
Franco tem toda a razão na sua reclamação a respeito do veto. Então eu, com 
este espírito de conciliação que me ·anima,- e apelando para o espírito de con
ciliação de V. Ex• que é maior do que o meu, .. , 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não 6 exalo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... eu pediria, mas antes 
de pedir solicitaria, que a sessão especial para apreciação do veto não fosse 
marcada para às 21 horas, mas fosse marcada par às 18 horas e 30 minutos, 
ou à primeira hora depois do encerramento da sessão ordinária. E votado o 
veto, que seria exclusivamente esta matéria, na sessão especial, passássemos 
para uma sessão extraordinária, após, onde seriam discutidas as outras ma
térias.-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• tem a sua sugestão deferi
da, com o apoio da Casa e do Senador Jarbas Passarinho, que me acena, dan
do conta de que a Liderança da Maioria estâ de acordo, de modo que é com 
prazer até que chego a esta solução, que atende ao Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- A mim, não V. Ex• atendeu aos 
Líderes ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• não seja tão rigoroso c tão 
injusto com a Mesa. ~ uma prática parlamentar que me parece boa, que te
nho seguido ou procurado seguir, a de que a Mesa age de acordo com as Li
deranças. É uma prática, que acho razoável e que é muito salutar para a vida 
parlamentar. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Atê porque, os Lideres, 
se não estou enganado, têm uma categoria especial no Regimento, como ór
gãos do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Perfeito. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- De modo que creio eu 
que é um encargo inerente à Liderança. Mas, quando fiz essa solicitação, a fiz 
fundado nas boas razões que tem o Senador Itamar Franco em pleitear o que 
pleiteia. 

Agora, o segundo requerimento, Sr. Presidente, é outro ainda do Sena
dor Itamar Franco, que eu o faço meu. Creio que S. Ex• tem toda razão em 
alegar que não pode ser realizada, ordinaiiamente, uma reunião de comissão, 
seja do Senado, seja Mista, porque _sendo Mista também ê do Senado, duran
te as sessões. Acho que a Mesa, V. Ex• como Presidente do Senado Federal e 
Presidente do Congresso Nacional, se a Comissão ê Mista e é do Congresso, 
creio que tem autoridade para ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu poderia fazer um apelo à co
missão, e farei, para que ela não se reuna, embora não seja uma atribuição da 
Presidência. Mas, a Presidência da Casa farâ gestões que, possivelmente., se
rão atendidas, para que não se realize aquela Comissão Mista. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A mim não cabe, Sr. 
Presidente, discutir com a Mesa. Mas, eu seria capaz de dizer que V. Ex• tem 
o poder. Mas, isto é para maior reflexão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Isso é outro assunto. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Agradeço, mais uma 
vez, a compreensão de V. Ex• pela sábia solução dada ao problema. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 152, do 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 1.163, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Acre a el~ar em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois mi· 
lhões de cruzeiros) o montante de sua dtvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nOs 1.164 e 1.165, do 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

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

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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B o segulnte o- projetó aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 152, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a elevar em CrS 
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Fed<ral resolve: 
Art. J9 :f: o Governo do Estado do Acre, nos termos do art. 29 da Reso

lução n• 93, de li de outubro de !976, do Senado Federal, autorizado a elevar 
em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida Consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
pr~timo de igual valor, junto à-Caixa Econômica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção e reforma da rede hospitalar do interior daquele Esta
do, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 153, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia c~m_o conclu~ão de 
seu Parecer n'i' 1.166, de 1980), que B.útoriza a PrefeitUra Municipal 
de Ceres- GO, a elevar em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatro
centos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.167·e 1.168, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Passa-se à votação do projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Sr. Presidente, peço a palavra para encami
.Ihar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador) -Sr. Presidente, Sr. Senadores, a Prefeitura Municipal de 
Ceres, em Goiãs, solicita o emprêstimo de 8 milhões, 479_ mil e 600 ~ruzeiros 
para, Sr. Presidente, a construção de 6.800 metros de meio-fio, 1.590 metros 
de esgotos pluviais, a implantação de um posto de sat1de e mais duas escolas 
de 19 e de 29 graus. 

Sr. Presidente, a primeira parte da destinação do empréstimo poderia ser 
adiada: meio-fio e esgotos pluviais. A implantação de um posto de saúde c 
duas escolas, talvez, tenha prioridade da prefeitura. Mas, a primeira parte é 
perfeitamente adiâvel a destinação da obra. 

Sr. Presidente, quero declarar, já que recebemos um aparte de um 
membro da tribuna oficial, que, se nós flzermos as contas, o que signiflca este 
empréstimo ê o seguinte: se criarmos escolas e hospital em Ceres, beneflcia
mos a população de Ceres, mas à custa do sacriflcio do resto todo do Pais. 
Isto é que é o emprêstimo ao município. Podem empregar, no hospital, todo o 
dinheiro. Então, beneficiamos 30, 40, 50 mil, 100 mil brasileiros daquele Mu
nicípio, mas deSvalOrizamos o dinheiro parà 18 milhões de habitantes. 

O moço, que fez a sua observação, ali, na galeria, deveria estar aqui para 
ouvii isso. "Ah, nós pagamos imposto." Não tem nada de Imposto de Renda. 
Nós pagamos os nossos impostos. Não tem nada de impostos. Todo o dinhei
ro aumenta o poder circulante e diminui o poder aquisitivo do pobre. Dimi
nuí do rico, mas este é rico e pode comprar. O pobre ê pobre, por isso não 
pode comprar. Este que 6 o raciocínio simplista. 

O Sr. Lenolr V argas (PDS - SC) - O raciocinio não é simplista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não há aparte cm encaminha
mento de votação. 

o SR. DIRCElrCARDÕSO (ES)- Mas, agora já que está beneficiado 
por dois empréstimos a- Santa Catarina, S. Ex• jâ se dâ ao luxo de apartear 
nos ernprêstimos para Ceres, em Goiás. __ 

Assim, Sr. Presidente, COõtinuo na minha posição contrária ao emprésti
mo. Não que negue eSse direito ao município, mas porque a ~portunidade da 
economia ê esta. Se nós não economizarmos, vamos todos ser vítimas da mes
ma inundação: Governo e pOVO. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação re
querida pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, a fim de se pro
ceder à verificação requerida. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito o voto dos nobres LI._ 
res. 

Como vota o Líder Jarbas Passarinho? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Lldcr do PMDB, Senador Pau
lo Brossard? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Lider do PP; Senador Evciásio 
Vieira? 

O Sr. Eveláslo Vieira (PP - SC) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os Srs. Senadores já podem vo
tar. (Pausa.) 

· (Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Affonso Camargo - Alberto Silva - Alexandre 
Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Amaral Peixoto - Benedito Ca
nelas - Bernardino Viana - Cunha Lima - Din~rtc Mariz - Eunice Mi
chiles- Evilasio Vieira- Gabriel J:Iermes- ij:elvidio Nunes -J:Iugó Ra
mos- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorse Kalume- Benedito Fer
reira - José Guiomard - José Lins - José Richa - Jutahy Magalhães -
Lazaro Barbosa - Lenoir V argas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante
Martins Filho- Mauricio Leite- Mendes Canale- Moacyr Dalla- Mu
rilo Badaró - Oreste Quercia - Ozires Pontes- Passos Pôrto - Raimundo 
Pa-rente - .Teotonio -Vilela - Vicente Vuolo 

VOTAM' NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso -'- Paulo Brossard - Roberto Satumino 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram SIM 39 Senadores c 
NÃO, 3. 

O projeto foi aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PREJETO DE RESOLUÇÃO N• 153, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Ceres (GO) a elevar em CrS 
8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mU o seis
centos cruzeiros) o montante de sua dfvlda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. I • I'> a Prefeitura Municipal de Ceres (GO), nos tetmos do art. 29 da 

Resoluçãq n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar em crs 8.479.600,00 (pito milhões quatrocentos e setenta e nove mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 1t Caixa EconOmlca 
Federal, mediante Social destinado à construção de meios-fios, esgotos plu
viais, implantaÇão de um posto de saúde, duas escolas c uma lavanderia 
pública, naquele município, obedecidas as consiçõcs admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 154, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 1.169, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a elevar cm Cr$ 19.600.000,00 (dezenove 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.170, da Comlssio 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurlcidade. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação, Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente pedido de empréstimo é para a conclusão das obras do pr6dio 
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do 
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RiO Grande do Norte jâ conseguiu três empréstimos, graças ao prestígio do 
ilustre Senador Dinarte Mariz. Este é o quarto, e se destina à ultimação de 
obras. O prédio. Sr. Presidente, é desconfortável, de uma antiga repartição 
pública, sem nenhuma condição de higiene. J;: justo que o Rio Grande do 
Norte peça este empréstimo. 

Vou dar meu voto contra. O nobre Senador Dinarte Mariz pode pôr no 
seu bornal de Senador, este ano, quatrô emprestimos para o Rio Grande do 
Norte. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Hâ mais três. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Então são sete, Sr. Presidente. Vai 
ser a maior demonstração de prestígio ju.nto ao Senhor Presidente da Re
pública e aos Ministros da área econômica. Senão o único Estado do Brasil 
que não tem um prêdio próprio da Asscmbl~a Legislativa, é justo que o -Rio 
Grande do Norte peça este emprêstimo; jâ que não tem recursos próprios 
para fazer a Casa do Povo, a sede de sua AsSembléia Legislativa. 

O nobre Senador Dinarte Mariz, insaciável no pedido de empréstimo, 
conseguiu quatro emprestimos, com este que vai levar agora, havendo mais 
três que vêm por aí,jã estão no estaleiro para desembocar aqui no plenário do 
Senado. 

Portanto, Sr. Presidente, voto contra. Mas não obstruirei, pedirei verifi
cação 'porque quero que o Rio Grande do Norte receba a homenagem do 
Brasil, que 34 Senadores votem o empréstimo ao Rio Grande-do Norte. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O Sr. Affooso Câmargo (PP - PR)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a plavra ao nobre Sena
dor Affonso Camargo, "Páta encaminhar a votação. 

O SR. AFFONSO CÃMARGO(PP- PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas, para registrar, mais uma 
vez, inclusive com base nesse empréstimo pedido pelo Rio Grande do Norte, 
que atrás deste problema dos empréstimos há o grande e fundamental proble
ma da Reforma Tributãria no País. B absolutamente incrível, que o depaupe
ramento dos municípios e dos Estados brasileiros cheguem a tal ponto que o 
Estado do Rio Grande do Norte tenha que pegar um empréstimo a 10% de ju
ros, mais correção monetária da ORTN que, de acordo com a decisão do Go
verno, vai obedecer as variações do lndice

1 

Nacional de Preços ao Consumi
dor. Certamente 10%, e mais essa variação, ê um juro substancial, Sr. Presi
dente. 

Então, queríamos, sem nenhum sentido de protelar a nossa sessão, regis
trar que é lamentãvel que os Estados cheguem a esse ponto de ter que pedir 
empréstimos a esses juros, para concluir ou iniciar a construção - não a co
nheço ,;_ da Assembléia Legislativa de um Estado. 

Porque, normalmente, num País em que as receitas públicas tenham uma 
divisão justa, deve ser feito, indiscutivelmente, com as receitas normais do 
orçamento do Estado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN)- Peço a palavra para encaminhar a 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN - Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas cha
mar a atenção desta Casa. Vejam a diferença entre os Estados enriquecidos e 
os empobrecidos. Nós, do Rio Grande do Norte, para construirmos uma as
sembléia legislativa precisamos recorrer a empréstimos nos bancos oficiais. 

O Paranâ lamenta, e com certa razão, porque talvez o seu nobre repre
sentante desconheça o sacrifício e a pobreza que reinam na nossa Região, no
tadamente no meu Estado. 

Isto seria o suficiente, Sr. Presidente, para que houvesse mais compreen
são, e assim, todos verificassem que esses emprêstimos vão auxiliar a manu
tenção da administração estadual, e se recebesse uma participação desta Casa 
para que pudéssemos, realmente, levar ao nosso povo, ao nordestino princi
palmente, o apoio do Congresso Nacional. E aCho justo que assim aconteces
se. (Muito bem!) 

O Sr. Paulo Brossord (PMDB - RS) - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encami1:1har a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Te;, a pala~ra o nobre Senador 
Pa~J.Io Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -·RS. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho Vota-

do contra esses projetas mas, este, ainPa teria uma razão a mais para votar 
contra. Trata-se de um empréstimo para complementar recursos à conclusão 
da sede da Assembléia Legislativa do Estado. Alguma coisa está errada c 
muito errada a esse respeito, Sr. Presidente. 

Voltarei contra o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Já enunciado o voto do Senador 
Paulo Brossard. 

Os Ses. Senadores que o oiprovam, queiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

O projeto foi aprovado, contra os votos dos Senadores Lázaro Barboza e 
Affonso Camargo. 

A matéria vai à Comissão ~e Redação. 

"B- o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 154, DE 1980 

Auroriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a elevar 
em CrS 1~.~.000,00 (dt:Ze~oj-e _mDh_~s e _seiscentt:~s mil cruzeiros), o 
montante -de sUa_ dívida consolidada fntfl.na: 

O SJ:nado F~deral. resolve: 

Art.I• 1l o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos 
do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizado a elevar em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões, c seiscentos mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Nordeste doBra
sil S.A., mediante a utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento Ur
bano do Nordeste-- FUNDURBANO,_ destinado a compleme~tar recursos 
necessários à conclusão da sede da Assembléia Legisl:itiva daquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo .. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 155, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.178, de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Jacarei-5P, a elevar em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta 
e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES sob n•s 1.179, e 1.180, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela primeira vez na His
tória do Parlamento estamos verificando que o Líder do Governo sai dos seus 
cuidados para vir aqui cuidar da minha saúde. Os dois Líderes vêm aqui cui
dar porque eu posso prejudicá-la, etc. Mas se eu prejudicâ-la eles ficam livres 

1 de um Senador que estã aqui perturbando os trabalhos normais do Senado. 
(Não apoiado! Não apoiado!) 

Sr. Presidente, agora é de Jacareí, São Paulo, o pedido de empréstimo no 
valor de CrS 362.934.000,00. 

. Sr. Presidente, estou atendendo, de ordem geral, à manifestação das 
maiores Bancadas aqui, no Plenário; jã que se combinou a votação da pauta 
de hoje, a minha obstrução apenas é para caracterizar minha posição con
trária a_os empréstiinos, depois de 150, 160 discursos este ano contra os mes
mos. Não tenho mais forças_ para impedir isso. Fico satisfeito em que o Sena
do cheio, vote em homenagem ao Município ou Estado que pede empréstimo. 

A Prefeitura Municipal de Jacareí, São- Paulo, destina esse dinheiro à 
execução de obras do Projeto Cura ·naquele Município. Segundo parecer 
apresentado pelo Banco do Estado de São Paulo, a oPeraÇão de crédito sob 
exame é viável econômica e financeiramente. Mas, os limites do endividamen
to do Município seriam ultrapassados.- diz o parecer do Banco Central
com esses CrS 362.934.000,00 . 

. Portanto, Sr. Presidente, é um empréstimo gracioso que o Senado vai au
torizar, porque-o-muniCípio não tem condições de tomar-esse emprêstimo ao 
prazo de 240 meses. SãO 20 anos, Sr. Presidente,· para pa8:ar, carência de 24 
meses e juros de 8% aO ano. Duzentos e qUarenta meses são vinte anos: cinco 
prefeitos depois do atual, terão a responsabilidade de pagar quotas desse em· 
préstimo ao longo de 20 anos de vida do município. 
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Portanto, essa operação de crédito vai enfeixar a resPonsabilidade dos 
cinco prefeitos que vierem depois do atual - veja bem o alcance dessa ope
ração. Mas como combinou a Maioria da Casa, votar favoravelmente, para 
que a pauta não seja obstruída, nós apenas nos ciframos em manifestar a nos
sa contrariedade e o nosso voto contra, porque qualquer empréstimo diminui 
o valor do dinheiro e sacrifica a população pobre deste País, a população que 
compra pão, compra leite-e não tem feijão. E, n1io, como disse o mocinho ali, 
a que paga Imposto de Renda, nem a que paga impostos ao Estado; é a popu
lação mais pobre que é sacrificada. Esta está arrazada de vez, Sr. Presidente. 
Esta, como diz o nobre Senador João Calmon, estâ à beira do caos, numa 
convulção social que já está se manifestando neste céü de gangrena que esta
mos vendo, Sr. Presidente. 

Hoje, a Bandeira brasileira esteve hasteada no mastro principal destes 
Três Poderes, rasgada, até o meio-dia de hoje. A grande Bandeira brasileira 
rasgada ao meio, até o meio-dia. Não houve um patriota, um soldado do Pla
nalto, que viesse a Bandeira rasgada e a pudesse substituir. 

Mas, Sr. Presidente, como jã vi também, aqui, a Bandeira brasileira sen
do hasteàda por uma pessoa cqm um cigarro na boca e o paletó aberto ... São 
momentos solenes da Pâtria, e-m que não se perdoam esses descuidos de ma
neira alguma. 

Portanto, Sr. Presidente, sou contra o empréstimo., também, a Jacareí, e 
com meu pedido de verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Está aprovado. 

O Sr. Dirc.eu Cardoso (ES)- Requeiro verificação de votação, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE \Luiz Viana)- V ai-se proceder à verificação soli· 
citada. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para a votação. 
(Pausa.) 

ta? 

A Presidência, iriicialmente, vai colher os votos da Liderança. 
O Sr. Líder do PDS, como vota? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O Sr. Udor do PMDB, comovo· 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - N!lo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Líder do PP como vota? 
O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Sim. 
Peço aos Srs. Senadores que votem. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alexandre Costa- Almir Pin· 

to- Aloysio Chaves- Amaral Peixoto- Arnon de Mollo- Benedito Ca· 
nelas - Bernardino Viana - Cunha Lima- Dinarte Mariz- Eunice Mi
chiles- Evelâsio Vieira- Gabriel Hermes- Helvfdio Nunes- Hugo Ra
mos- Jarbas Passarinho- J oi..o Calmon- Jorge Kalume- Benedito Fer
reira- José Guiomard- José Lins- José Richa- Jutahy Magalhães
Lenoir Vargas - Lourival Baptista Martins Filho - Maurício Leite -
Mondes Canale - Moacyr Dalla- Murilo Badaró -Orestes Quércia
Ozires Pontes - Passos Pôrto - Raimundo Parente - Roberto Saturnino 
- Tancredo Neves - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Dirceu Cardoso .....,... Lázaro Barboza - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM 38 Senadores, e 
NÃO, 3. 

Não houve abstenção. 
Houve quorum. foi aprovada a matéria. 

O prOjeto ·vai à Comissão de Redação. 

2 o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 155 DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarei (SP) a elevar em 

Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dofs milhões, novecentos e 
trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dfvlda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jacareí (SP), nos termos do art. 29 da 

Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 

elevar em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos 
e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à execução de obras do Projeto CURA, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESfiJENTE (Luiz Viana) - Item 1: 
Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n9 156, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n"' 1.181, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cosmópolis- SP, a elevar em Cr$ 23.204.176,93 (vinte o três 
milhões, duzentOs e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e no
venta e três centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nis. !.182 e 1.183, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o- nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Nossa posição de Senador independente nos exige uma certa dose de sa~ 
crificio, a fim de que cumpramos o nosso dever até o fim. Recordo-me que o 
Código de Manu, que alguns Senadores conhecem, inclusive o nobre Senador 
Murilo Badaró, que é versado nessa legislação oriental- o Código de Manu 
estabelece, Sr. Presidente, o ordálio, uma exigência que, cumprindo-a o ho
mem se exime de certas penalidades e de certos crimes cometidos. Essa exi
gência chama-se ordálio. O nobre Senador Aloysio Chaves que, na parte jurí
dica, é a chave que fecha esta Casa e que, também, a abre - o Código de 
Manu ou de Hamurabi. Então, Sr. Presidente, o ordâlio, estabelecido no Có
digo de Manu para o homem que cometia um crime, consistia no seguinte, Sr. 
Presidente- e chamo a atenção do Senado para que veja que disposição dra
coniana: havia um tacho alto, cheio de óleo quente, onde o homem deveria 
enfiar o braço até o ombro e retirá-lo sem queimaduras. Se assim procedesse 
ele estaria perdoado; ou, então, numa cesta na qual se jogava um anel no fun
do e ele mergulhava o braço, de olhos vendados, até o fundo da cesta, onde 
havia uma naja tripudians - a cobra mais venenosa que existe, cujo pescoço 
se espalha como uma raquete na hora em que ela ataca. 

Então, Sr. Presidente, o código de Manu estabelecia esse ordãlio bãrba· 
ro: ao homem que cometesse uma falta, punha-se-lhe na frente um cesto alto, 
contendo uma naja tripudians, a cobra mais venenosa que existe e no fundo 
do cesto colocava-se um aneL Ele, de olhos vendados, tinha que enfiar a mão 
no balaio e retirar âo fundo do balaio, sem ser picado peh .. cobra, o anel que 
ali se colocava. Nesse caso, ele seria perdoado da falta ou do crimeco~etido. 
Chama-se ordâlio, do código de Hamurabi ou de Manu- e aqui temos dois 
versados nele, o nobre Professor Aloysio Chaves e o nobre Senador Murilo 
Badaró, que não praticam esses ordâlios, quando chefiam a politica do Pará 
e do Estado de Minas Gérais. 

Não condeno ninguém a isto, mas nós, independentes, temos que levar 
até o fim a nossa missão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- (Fora do microfono) 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -O nobre Senador Jarbas Passari· 
nho está nos ajudando com uma achega na nossa ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- (Fora do microfone) 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, na filosofia andeja 
da rua, S. Ex-' está me dizendo que vou receber um presente porque estou com 
a gola virada. O presente, eu sei! Homem independente, que não está filiado 
às grandes correntes partidárias da Casa, eu sei o presente que me aguarda, é 
a antipatia dos interessados nesses projetas e a antipatia dos Senadores que 
também estão interessados, mas, impavidamente ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) Não apoiado! V. Ex• tom mais do 
que a simpatia, tem o respeito da Cása. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - ... caminho até o fim, vou enfiar a 
minha mão na cesta, tirar o anel, sem que a Naja tripudians, a cobra mais ve~ 
nenosa do mundo, pique o meu braço. 

Eu, Sr. Presidente, jâ fiz o exercício de mitridatismo - também uma fi
gura, um rei da Hébda, um rei à antiga, que treinava sendo mordido por 
cobras, com medo de que a sua corte o envenenasse com o veneno de cobra. 
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O mitridatismo é isso.-Ele foi O p-recursor da-vacina aO.tiofidiCâ, exefCitando 
os membros com mordida de cobra venenosa, até que chegasse à imunidade à 
mordida. Foi ele o precursor da vacina antiofidica. 

Sr. Presidente, o empréstimo em tela tem o meu voto contrârio, também. 
Cumpro o meu dever até o fim, não dou à- Prefeitura municipal de Cosmópo
lis, São Paulo, o empréstimo de Cr$ 23.204.176,93, que o Senado vai dar nes· 
ta votação e vou requerer verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o projeto.·.·, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer ,s~ntados: (Pau-

sa.) ' ' · ' 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço verificação· de votação.. . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se ptoceder à veriticáção re 
querida. 1 • 

1 
• 

Inicialmente a Presidência colherá os vqtos dos· Srs.' Líderes: 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Sim, Sr. Pi:esidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -·Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)'.,.- Não, Sr, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Peço aos. Senadores que votem 
(Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alberto Silva - Alexandre Costa - Almir Pinto 
- Aloysio Chaves- Benedito Canelas- Bernardino Viana -Cunha Lima 
- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Evilâsio Vieira- Gabriel Hermes-
Helvídio Nunes- Jarbas Passarinho- João Calmon - Jorge Kalume
Benedito Ferreira- José Guiomard- José Lins- José Richa- José Sar
ney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Lourival Baptista- Luiz Ca
valcante- Martins Filho~ Maurício Leite- Mendes Canale --Moacyr 
Dalla - Murilo Badaró - Orestes Quércia - Passos Pôrto - Raimundo 
Parente·- Tancredo Neves - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - 'Lâ:iiiiO Barboza- Paulo Brossard- Roberto Sa
turnino. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM 35 Senadores e, 
NÃO, 4. Não houve abstenção. Houve quorum, o p'tojeto estã aprovado. 

O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 156, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis (SP) a elevar em 
Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cento e 
setenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Cosmópolis- SP, nos termos do 
art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em CrS 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e qua
tro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos) o montante 
de sua dívida consilidada interna, a fim de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à exe~ 
cução de obras de infra-estrutura geral e de serviços, Programa 
FINC/FIEGE-FISEP, nos Conjuntos Habitacionais "30 de Novembro" e 
uvila CosmOs", naquele Muriicípio, obedecidas as condiçõe_s admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 157, de 
1980 (apresentado pela Comissão de -Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.184, de 1980), que autOrizii a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes- SP, a elevar em CrS 453.667.500,00 (quatro-

Cei:ttos e cínqlieiitá e três mlfhões, Séiscentos e séSsenta e sete mil e 
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.185 e 1.186, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici~ 

dade; e -
- de: Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Até que enfim chegou o projeto que concede empréstimo ao Município 

de Mogi das Cruzes e, desde segunda-feira, toda a sua Câmara Municipal está 
a postos aqui, acompanhando o desenrolar dos nossos trabalhos. E, felizmen
te, Sr. Presidente, a Câmara de Mogi das Cruzes não assistiu, hoje, ao assassí
nio do Senado se enfiãssemos cento e tantos projetes para votar em bloco. Aí 
está a representação supra partidária, com todos os Partidos, com os vereado
res eleitos por aquela Câmara e Que aqui se representam. 

Diz o nobre Líder Jarbas Passarinho, Sr. Presidente, que a Câmara de 
Mogi das Cruzes regressa a São Paulo com a imagem do nosso Senado, com a 
imagem que as outras Câmaras não tiveram há meses atrás, quando_ tentãva
mos votar aqui com apenas cinco Senadores presentes em Plenário. Hoje, V. 
Ex•s estão vendo, aqui, o Brasil com 39 Senadores e representando todos os 
Estados do País a prestarem esta homenagem a Mogi das Cruzes. Dar a Mogi 
das Cruzes, um Município com uma arrecadação de Cr$ 2.000.000.000,00 
com uma população de 200 mil habitantes, quase igual à população da minha 
Capital, com uma universidade, que manda a sua Câmara acompanhar avo
tação desse projeto e que, felizmente, assistiu nesta tarde, com o coração 
opresso, esperando que o Senado vote o empréstimo de Cr$ 453.667.500,00 e 
com a seguinte observação do Banco Central: 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida 
Prefeitura (intra + extralimite + operação sob exame) seriam ultra~ 
passados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do citado 
artigo 29 da ResoluÇão n9 62/75. 

Também, Mogi das Cruzes ultrapassa o limite de endividamento. 
Destinação dos recursos: implementação do Projeto Cura, no município. 
Sr. Presidente, de acordo com a combinação feita entre as grandes cor-

rentes partidárias da Casa, sem a minha audiência, porque não fui ouvido e 
nem cheirado, continuo na minha posição contrária ao empréstimo. Mas, 
creio que o Senado presta, agora, essa homenagem justa e merecida a M ogi 
das Cruzes. 

Durante esta semana, não ouvimos dos vereadores a mínima recrimi
nação. o mínimo murmurejo, a mínima queixa contra ninguém do Senado e 
nem contra o humilde e obscuro Senador que tem obstruído essas votações. 
Não reclamou de ninguém, porque sabe que o processo legislativo é assim 
mesmo. 

Sr. Presidente, não é a Câmara de Mogi das Cruzes, a que vou me referir 
e, sim a Câmara de uma região que eu não vou citar, e nem tampouco aquela 
Câmara que eu venho citando, aqui, sempre. O prefeito era um homem auto
ritário, atrabiliário e Violento, que até descambava, às vezes, para o crime, 
quando era contrariado como chefe político de uma zona que eu conheço. 

Sr. Presidente, esse prefeito mandava as mensagens para a Câmara e 
aguardava a votação e a Câmara, onde os Partidos dividiam a Câmara ao 
meio, tinha dificuldade, às vezes, de aprovar, na falta de um membro do par
tido do Prefeito e, nesses dias, o Prefeito tinha um argumento muito inteligen
te: ele ia para a sessão da Câmara e na hora em que se anunciava a votação ele 
puxava o seu argumento que era irresistível: era um 38. E ele começava a as
sobiar musiquinhas no cano do revólver e a Câmara, .então, por unanimida
de, concedia ao Prefeito aquilo que ele queria através daquela mensagem. 

Sr. Presidente, não se aplica a nada o que estâ havendo aqui na CaSa. O 
Senado vai votar em consciência livre e tranqUila e eu vou dar o meu voto 
contra, mas prestando uma homenagem a Mogi da.s Cruzes, ao contrârio do 
joveni da Paraíba que quis interferir e nos agredir com sua observação, de que 
pagava Imposto de Renda e outros impostos e, portanto, tinha direito ao em-
préstimo. · 

Mogi das Cruzes ouviu, nenl -tugiu e nem mugiu. 
O nobre Senador Orestes Quércia, Sr. Presidente, que é o padrinho des

ses Municípios paulistas que aqui vêm bater à porta do Senado e que vai se 
afastar nesse instante, S. Ex• não quer falar mais para não obstruir, manda 
que eu faça uma saudação a todos esses ilustres vereadores. Portanto, é a 
mensagem do homem mais votado do mundo; chama-se Orestes Quércia. 

Com 5 milhões de votos, este homem presta esta homenagem a Mogi das 
Cruzes, como prestou a Jacareí, a Cajamar e outros Municípios de São Paulo. 
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A esta ilustre Bancada que aqui veio e que não desanimou, e hora nenhu
ma eu via a fisionomia carrancuda contra nós," pelo contrãrio, sempre aquies
cendo, sempre aceitando os nossos argumentos e a nossa posição. Foram dig
nos da confiança do povo de Mogi das Cruzes. Digna assistência, na Bancada 
de honra do Senado, assiste aos nossos debates, e eu faço votos, como já rrz, 
que V. Ex•s ou que um de V. Ex•s, amanhã, represente o Município de Mogi 
das Cruzes no Senado e tenha, aqui, a oportunidade de votar aqui outros em
préstimos aos Municípios brasileiros do futuro. 

Essa é a saudação prestada e feita em nome de Orestes Quércia aos seus 
conterrâneos de .SãO Paulo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

P o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 157, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - SP, a 
elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e cinqUenta e. três mi~ 
Jhões, seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), o mou ... 
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes- SP, nos termos 

do art. 29 da Resolução n'>' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatroCentos e cinqUenta e três 
milhões,· seiscentOs e Sessenta e' sete mil e quinhentos cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêsti
mo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
implementação do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno único. o Projeto de Resolução n"' 158, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como fOnclusão de 
seu Parecer n• 1.187, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São Paulo- SP, a elevar, em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, 
novecentos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.188 e 1.189, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorâvel. 

Em votação o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami· 
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação, sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Até a Prefeitura Municipal de São Paulo ultrapassa sua capacidade de 
endividamento. A maior cidade do País, e a terceira cidade do mundo, a 
maior da América do Sul, a segunda da Amêrica Latina, ultrapassa os limites 
de endividamento. 

E a aplicação do dinheiro solicitado é para implantação do Programa de 
Erradicação da Sob-habitação - PROMORAR, do Programa de Financia
mento de Lotes Urbanizados e programas complementares do BNH. 

Sr. Presidente, ê um projeto inteiramente adiâvel. Mais necessârio do 
que essa falta de infra~estxutura é a inflação que temos de combater. Muito 
mais urgente, mais necessário, mais útil, ma:is patriótico, mas o acotdo das 
grandes Bancadas tudo dispensa. 

Sr. Presidente~ a minha manifestação ê contrAria ao empré:stimo, tam· 
bém, a ~o Paulo, de vulto imenso.-Este sim, Sr. Presidente, é um dinheiro 
que des~alO.ríza da noite para o dia o pobre cruZeiro jã tão desvalorizado. 

Sr,~ Presidente, de acordo eu me curvo diante das combinações das gran
des Bancadas. Sou contra o pedido de São Paulo de emprêstimo de 4 bilhões, 
em números redondos. 

Era o que tinha ·a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação. 

Os Srs. Sena!iores. que o aprovam queiram permanecer sentados~ (Pau ... 
sa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

.E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !58, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Monlclpal de Silo Paulo- SP, a elevar, 
em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bUhões, novecentos e trinta e um mi
lhões, setecentos e oitenta e cinco rnll cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de São Paulo - SP, nos termos do art. 

2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar, em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões. novecentos e trinta e um 
milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual va
lor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, ·destinado à implantação do 
PROMORAR, do PROFILURB e de programas complementares do BNH, 
naquele MunicípiO: obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência convoca uma ses
são a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, para apreciação de veto. 

Em seguida serã feita outra sessão extraordinária. 
Eu desejaria comunicar aos Srs. SenadoreS que amanhã, às 10 horas, serâ 

feita a sessão de encerramento dos trabalhos do Senado Federal no corrente 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex•. 

O SR. JOSll: RICHA (PMDB -PR. Pela ordem. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, considerando que jã estã se escoando o tempo desta 
sessão e como há um pedido de urgência para o Projeto de Resolução n'>' 146, 
que ê de autoria da própria Mesa Diretora c considerando que praticamente 
amanhã é o último dia de sessões, queria propor à Mesa uma prorrogação 
desta sessão por cerca de 15 minutos, para que a urgência ao Projeto de Reso· 
lução n'>' 146 pudesse ser votada agora, considerando que é um projeto que es
trutura os Gãbinetes, as Diretorias e as Secretarias do.Senado e seria total~ 
mente conveniente que fosse aprovado agora, antes do recesso, para que pos· 
teriormente. durante o recesso, se instala~~m. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Fariamos uma prorragação de 
meia hora, porque a urgência só poderã ser votada depois de esgotada a Or~ 
dem do Dia. Nós esgotaremos a Ordem do Dia e votaremos a urgência soliciM 
tada ou referida por V. Ex•. 

Estâ prorrogada a sessão por meia hora para conclusão, e, cm seguida, 
far-se~á a sessão que já havia sido convocada para o veto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Votação. em turno 11nico, do 1!fojeto de Resolução n'>' 159, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 _1.190, de 19.80), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cajamar - SP, a elevar. em Cr$ 55.000.000,00 ( cinqüenta e cinco 
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.191 e 1.192, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídici~ 

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. " 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, o municipio de Cajamar, em São 
Paulo. situado ao derredor da grande capital. de porte mêdio, pede um em
préstimo de 55 milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, faço wna indagação à Mesa: finda esta votação do 1 ~ 
item, nós continuaremos em votação ou discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Continuaremos com os 
. projetes que estão em pauta. E o projeto para o qual foi pedido urgência será 

'apreciado só depois da votação de todos esses projetas. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Mas, trata-se de discussão ou votação para 
os outros? 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Discussão e votação. En
cerrada a discussão e votação de todos esses projetas, entrará o que está em 
regime de urgência. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, findo este item, haverá 8 
itens mais para discussão e votação. A sessão foi prorrogada por mais quanto 
tempo? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Por meia hora. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, como estava dizendo, Caja
mar é um pequeno Município ao derredor da grande capital de São Paulo, e a 
destinação dos recursos é para construção de um ginásio de esportes, pavi
mentação e iluminação pública, naquele município. 

Sr. Presidente, homenageamos; pela manhã, quando discutimos o proje
to, o Município de Cajamar,mas a destinação dos recursos é um, pouco ras
cante para a nossa aceitação. ~ a construção de uma praça de esportes, que 
poqe ser adiada, com a pavimentação e a iluminação das vias públicas, que 
deve ser de mercúrio. 

Portanto, Sr. Presidente, nós achamos que são obras perfeitamente adiá
veis e que se poderia fazer isso quando se tivessem recursos próprios para po
der iluminar as ruas, pavimentá-las e construir o ginásio de esportes. Assim, o 
projeto não vai merecer a minha aprovação. Desejava que merecesse a minha 
aprovação, já que fiz essa homenagem a Cajamar na manhã de hoje, mas vou 
votar contra, porque a destinação dos recursos não justifica o empréstimo, de 
maneira alguma. São obras adiáveis, obras de Ostentação, e esse dinheiro po
deria ser empregado em coisa mais útil. Mas, como jâ destinamos nove em
préstimos na votação de hoje, Sr. Presidente, continuo a votar contra o proje~ 
to de Cajamar; embora não peça verificação de quorum, pois na votação ante
rior, hã pouco, já solicitamos esta providência. 

. O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
O pr_ojeto vai ã Comissão de Redação. 

11 o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 159, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar-SP, a elevar, em 
Cr$ SS.~Q...OOO,OO (cinqUenta e cinco milhões de cruzeiros), o mon~ 
tande de sua' dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, au

toriZada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e 
III do artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, modificada pela de n9 93, de 
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de 
crédito, no valor de Cr$ 55.000.000,00 (cinqUenta e cinco milhões de cruzei
ros), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinado à 
construção de um ginásio de esportes, pavimentação e iluminação pública, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 160, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.193, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campina Grande-PB, a elevar, em CrS 75.448.892,00 (setenta e 
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e no~ 
venta e dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.194 e 1.195, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau~ 

sa.) 
Aprovado o projeto, contra o voto do Líder da Maioria. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

11 o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 160, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, a 
elevar, em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos 
e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e dois cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Campina Grande- PB, nos termos 

do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a elevar, em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrO
centos e quarenta e oito mil e oitocentos e noventa e dois cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
aplicação em saneamento, transportes, educação, saúde, habitação e ilumi~ 
nação, bem como outras atividades sócio-econômicas naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

sa.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 12: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9l61, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.196, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Jacareí - SP, a elevar em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis mi
lhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e 
seis centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.197 e 1.198, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Estã ãprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 161, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarei- SP, a elevar, em 
CrS 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis 
mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos), o montante de SQ.a 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi~ 
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos co
munitãrios do Programa FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 162, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'< 1.199, de 1980), que autoriza o Governo do Estado 
do Maranhão a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove 
milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito 
cruzeiros e vinte e um centavos), o montante de sua divida consoli
dada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.200 e 1.201, de i980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Municípios, favorâvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra. encerro adis
cussão. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam· queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 162, DE ~980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar, em CrS 
119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e 
nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos), o 
montante de sua divida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• É o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da 

Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar, em CrS !19.999.838,21 (c.:nto e dezenove milhões, novecentos e no· 
venta e nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstismo de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na quali
dade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônica 
- FUNDURBANO, destinado à execução de obras de infra-estrutura urba
na em São Luiz-MA. obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

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

O S:R. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 14: 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n_q 1Ç3, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Econômia como conclusão de 
seu Parecer n• 1.202. de !980), que autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, qua· 
trocentos e trinta e três mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.203 e 1.204, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituci'onaiidade e juridici~ 

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, encerra a dis· 

cussão. -
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pau

sa.) Aprovado. 

O SR. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação de quo· 
rum. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - V. Ex• requer verificação 
de quorum? 

O SR. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, hâ uma perturbação, aqui, 
intencional. Agora há pouco, o Vice~Presidente da Câmara me chamou. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Vou solicitar aos Srs. Sena· 
dores que não perturbem V. Ex' 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, eu quero registrar a minha 
presença em todos os projetas. Não é nada, porque rebentado jâ estou. Eu 
quero falar até o fim. Seeuag-aentar, muito bem.~ um convencimento meu. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Aprovado o p~ojeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 163, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Parafba a elevar, em CrS 
77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mD 
cruzeiros), o montante de sua dfvtda consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• Íl o Governo do Estado da Parafba, nos termos do artigo 2• da 

Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar~ em CrS 77.4334000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta c 
três mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nor~ 
deste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desen· 
volvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado a comple· 
I'T1P.ntar recursos para a execução de obras de canalização do Riacho Estreito, 

na cidade de Souza-PB, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Ccn~ 
tral do Brasil, no respectivo processO. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 15: 

Discussão. em turno ónico, do Projeto de Resolução n9 164, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 1.205, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Britânia-GO, a elevar em Cr$ 2. 747.800,00 (dois milhões, sete· 
centos e quarenta e sete mH e oitocentos cruzeiros), o montante de 
sua dívida. consoHdada. tendo 

PARECERES, sob n•s 1.206 e 1.207, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíci-

dade; e 
- de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dlr<eu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra para 4Íscutir 
o projeto. 

O SR, PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
discutir o projeto, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu bom relacionamento 
Com os colegas motiva a minha aceitação dessas obstruções que fazem as mi
nhas manifestações, sem que eu fique contrariado. Fico, às vezes, Sr. Presi· 
dente, insatisfeito. quando_ fazem intencionalmente para que passe a matma. 
Quero que se registre este fato. 

Como sou cioso da minha posição, não quero cede-Ia a ninguém. Tam
bém não me abespinho, quando me perturbam e me fazem perder itens da 
pauta da Ordem do Dia. E legal, mas me atrapalha. Quero dar um aviso aos 
navegantes: às ve~es que eu perturbar alguém não tem o direito de se pertur· 
bar e de reagir, porque não me perturbo e não reagi contra ningu&n ainda. 

A Prefeitura de Britânia, Goiás, pede um emp~timo no valor de CrS 
2. 747.800,00 para elevar o montante de sua dívida consolidada, para a seguin· 
te destinação: 

Sr. Presidente, uma informação. A prorrogação dos trabalhos 6 por tem· 
po necessário à votação da pauta, ou por tempo limitado at6 a votação final? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Ésta pauta será votada at~ 
às 19 horas. Eu pediria a V. Ex• o seu apoio, a sua contribuição. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Para que? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Para a solução desses as
suntos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Qual a solução? Estamos votando ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Faltam trb itens, cminente 
~nador. Tem dois de urgência que V. Ex• tamb6m haverâ de compreender. 

O Slt DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, a minha posição, às 
vezes, ê muito vulnerável em virtude de pedidos de Bancadas, de colegas, de 
Estados, de prefeitos, de vereadores e a!! do Presidente. 

Assim, Sr. Presidente~ vamos votar com a mesma posição: contra o em· 
préstimo, sem tijuntar nenhum argumento. 

O Sr. Presidente estA me ajudando at~ com articulação- me auxiliando, 
para que vote rápido, embora contra. l'l o que eu vou fazer, Sr. Presidente, 
contra a aprovação do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram perman=r scntadoa. {Pauaa.) 
Estâ aprovado. 
Aprovado o projeto, contra o voto dos eminentes Senadores Paulo Bros· 

oard, Gilvan Rocha e Dirceu Cardoso. 
O projeto vai à Comissão de Redação. 

E o .seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 164, DE 1!180 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bri"nla - GO, • elerar, em 

CrS 2. 747,800,00 (dois mlll1ões, .. tecentos e qu1reata e,.,., aill e oJ. 
tocentos eruzelros), o montante de- divida eonsolld1d1 lntem1. 

O Senado Federal resolve: · 
Art. I • :e a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiás, nos ter· 

mos do art. 8• da Resolução n• 93, de I I de outubro de1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 2.747.800,00 (dois milh~, sete<:cntos e qua· 
renta e sete mil e oitocentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um emp~timo de igual valor, junto A 
caixa Econômica Federal, mediante a u\ilízação de recurso• do Fundo de 
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Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de guias, 
meios-fios, rede de esgoto pluvial e aquisição de trator, obedecidas as con
dições admitidas pelo BanCO Central do Brasil;"" nõ rcspCctiVo p-rocesso. 

sa.) 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação: 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 16: 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n9 165, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.208, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Cambê -PR, a elevar em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete mi· 
lhões, oitocentos e oilze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três 
centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.209 o 1.210, de 1980, das Comissõés: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado. 
Aprovado, o projeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 165, DE 1980 

Autoriza a Pre(eitura Municipal de Cambé - PR, a elevar, em 
CrS 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, vinte e 
sete cruzeiros e cinqüenta e três centavos), o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cambê, Estado do Paranã, nos ter

mos do art. 2• da Resolução n• 93, de II do outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e Sete nlilhões, oitocen· 
tos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprêsti
mo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Paranã S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da J:Iabitação, destinado à imple
mentação da segunda etapa de obras do Projeto CURA, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respecti
vo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Item 17: 

Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n9 166, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 1.211, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
do Lins- SP, a elevar, em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, tre
zentos e cinqUenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzei
ros e noventa centavos), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n9S 1.212 e 1.213, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não hevendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Estâ aprovado. 
Aprovado, o projeto irá à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 166, DE 1980 

Autoriza a Prereitura Municipal de Lins- SP, a elevar, em Cr$ 
30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatro
centos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos), o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal reSolve: 
Art 19 .E: a Prefeitura Municipal de Lins, Estado de São Paulo, nos ter

mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar, em CrS 30.351.469,90 (trinta rriilhôes, trezentos e cin-

qUenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centa· 
vos), o montante de sua dívida consolidada inteJ"p.a! _a fim_ de que possa con
tratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi· 
tação, destinado à execução de obras de infra-estrutura, Programa FINC/
FiEGE, no Conjunto Habitacional ''Monselhor Passetto", naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi~aÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Item 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 167, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 1.225, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da 
Paraíba a elevar, em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta mi· 
lhões quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dfvida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 1.226, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dado. 
Em àiscussãc;-o-projeto~ -(Pausa:) 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para dis· 
cutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ac 
nobre Senador Gilvan Rocha, para discutir o projeto. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE. Para discutir.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Senado assistiu hoje a uma sessão extremamente elucidati
va. no que diz respeito à colaboração entre adversãrios, quando existe o inte
resse público acima de qualquer partidarismo. 

Isso não significa, entretanto, uma quebra da necessãria vigilância, pela 
Oposição, de certos projetas que, em virtude do tlm do nosso ano legislativo, 
estão sendo aprovados num ritmo, pelo menos, fora da normalidade legi:dati-
va. 

Estas palavras, Sr. Presidente, vêm a propósito da Mensagem n9 311 (n'i' 
541/80, na origem), que abre condições para que a Prefeitura de João Pessoa 
contrate uma operação de crédito de 530 milhões de cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, conhecendo o Nordeste, como nós conhecemos, 
como esta Casa conhece, ê altamente salutar verificar-se que se estã conse
guindo algum recurso para aquela Região, cronicamente, doente. Vejamos, 
entr~tanto, a destinação dessa verba~ que ê muito maior de que meio bilhão 
de cruzeiros. 

Ora, Sr. Presidente, uma leitura rápida no projeto nos diz que esta quan
tia serã utilizada para a construção e instalação de um Centro Cultural em 
João Pessoa. Sabemos o grau de dinculdade que atravessa o Nordeste, inclu
sive, do ponto de vista médico, sabemos quão aterrador ê o quadro sanitário 
daquela região. Um recentíssimo estudo da Universidade de Pernambuco jâ 
admitia, para escândalo do resto do Brasil, que hã uma destinação, ao cemi
têrio, de 300 mil crianças/ano, em todo Nordeste, por falta de alimentação e 
de assistência médica. 

Por outro lado, a desnutrição de adultos é um quadro constrangedor, de 
tal maneira que os estudos antropológicos apontam que o nordestino estâ di· 
minuindo de tamanho, e, em conseqüência, diminuindo de peso e, em canse~ 
qüência, ainda, com um déficit cerebral que é irreversível na formação da sua 
inteligência. 

Ora, uma Região, num estado emergencial como este, não se pode dar ao 
luxo de construir um Centro Culturar, ainda mais, que a cultura nordestina ê 
eminentemente popular, que prescinde de um prédio que, pelo preço, quase 
meio bilhão de cruzeiros, serâ, certamente, um prêdio revestido de todas as 
comodidades tecnológicas, de auditórios refrigerados, de vidros fumées etc. 
Não podemos deixar passar este projeto, Sr. Presidente, porque ele significa 
uma visão deformada para os nossos problemas. 

E, ainda mais, a Paraíba ê conhecida, nacionalmente, pela alta qualificação 
de sua Universidade, pioneira em pesquisas de energia alternativa, com um 
grande centro mêdico e respeitável centro de ciência humanística, que passa 
dificuldades imensas, como, de resto, todas as universidades brasileiras, no 
sentido de manter aquele padrão duramente atingido por esses anos. 

Então, a bancada do meu Partido não pode, de maneira alguma, aprovar 
essa abertura de crédito, porque insistimos que o dinheiro público tem que ter 
uma destinação eminentemente Social principalmente para aquela Região 
brasileira. Não ine parece, Sr. Presidente, que mais um centro cultural ajude, 
em nada, as necessidades primeiras da região que são, infelizmente para este 
País tão grande e tão rico, aquelas de pura sobievivência. 



7676 Sexta~feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão lll Dezembro de 1980 

O Sr. Affonso Camargo (PP - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (PP- SE)- Pois não. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Queria lembrar a V. Ex•, além de 
concordar com o seu posicionamento em relação ao mêrito, que realmente o 
objetivo é o montante dos recursos. e_ chocante ou, pelo menos, surpreenden
te, e que também analisemos, na hora da negociação entre as Lideranças, que 
esta proposta, este projeto, tem uma diferenciação em matéria de prazo de 
tramitação com todos os outr~s que foram abordados, hoje, na pauta. Esta~ 
mos, inclusive, analisando que, pelo menos, 15 dias dC prazo p-a:rã -ã trami
tação é o minimo que<} Senado precisaria- para examinar um projeto deste, ê 
um número cabalístico, mas, pelo menos, seriam duas semanas. Então, estâ
vamos até conversando com o Líder da Maioria de que seria razoâvel que pu
déssemos acolher, hoje, examinar· e, até, aprovar aqueles empréstimos que ti
vessem sido pedidos por mensagem remetida à Casa até o dia 20 deste mês. 
Todos os outros projetas de e~préstin::xos vieram com-data de 18, e este está 
com data de 24. De mo·do que é mais uliifn.Otivo QUe leVS.inos, no ·mom-eritó 
oportuno, à Liderança da Maioria, para que este projeto fosse considerado 
fora do outro esquema, porque realmente ele recém.-ntrou na Ca:sa e hão hou
.ve tempo, certamente, p~ra ter aquele exame aprofundado que mereceria. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE)- V, Ex• estâ cobertode razão, 
nobre Senador. O projeto padece desses dOis erros fundariiCritW.S;- o primeiro é 
o erro do mêrito. Creio que não é preciso se perguntar ao Senado, ou ao País, 
qual a prioridade do Nordeste. Aliás, ê este erro fundamental, de se resolver 
problemas supérfluos na região, que trouxe esse quadro de quase insolvência 
numa região potencialmente das mais ricas do mundo. Para vergonha nossa, 
Sr. Presidente, o Nordeste que poderia, apesar dos rigOres climâticos, ser uma 
Região absolutamente auto-suficiente em alimentos, importa quase que todos 
os artigos alimentares do Sul do Pais. Percebe-se,. claramente, naquela Re
gião-,justamente por esse erro de ótica política do Governo, nos últimos anos, 
um sentido de justificado pessimisMo, mas, principalmente, uma nova visão 
das coisas com a conscientização da injUstiç8. que aquela Região vem sendo 
submetida. E, infelizmente, essa continua sendo uma demonstração de que o 
Góverno insiste em qbras faraõ:nicas, de f~~h~das, obras que não vão melho
rar, em nada, a situação extremamente agravada daquela RegiãQ. 

E, não venham dizer. por favor, que o Partido Popular é contra a cultura 
brasileira. Muito pelo contrário, Sr. Presidente. O nosso Partido, em seu pro
grama, claramente, advoga o fim da colonização cultural brasileira. Sabemos 
que este Pais estâ se tornando, culturalmente, informe. Não se sabe, depois 
destes erros repetidos durante estes últimos anos, onde estâ a verdadeira cul
tura nacional. As grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e mesmo 
algumas do Nordeste, se internacionalizam de uma maneira absolutamente 
veloz, enquanto se marginaliza a verdadeira culti.iiã: aüf6Ct0he, os nossos ver
dadeiros hâbitos, o nosso comportamento, o nosso folclore. Mas, para que 
isso seja conservado! não é necessârio que se desvie recursos para uma obra 
que, seguramente, vai tfazer tecnologia, e sofisticar. em vez de ajudar a cultu
ra nordestina. 

O segundo erro do projeto é o absurdo da pressa em examinâ-lo. Se hou
vesse uma prioridade para recursos para o Nordeste, evidentemente, Sr. Pre
sidente~ que esta teria que ser no sentido de se impedir que milhares de crian
cinhas que, hoje, a esta hora, estão condenacla~ à morte, fossem pelo menos 
atendidas no dia-a-dia de sua alimentação. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, o nosso Partido se posiciona, veemente
mente, contra esse crédito. E chamo a atenção desta Casa, principalmente 
para os representantes dos Estados nordestinos, que ê preciso que tenhamos a 
sensibilidade de perceber que aquela Região e aquela população não estão 
mais esperando construção de prédios, estão lutando, hoje, jâ visivelmente, 
hoje jâ rompendo com aquela modorra que foi fruto de um enganoso proces
so de desenvolvimento, estão hoje acordados, de olhos abertos, pedindo jus
tiça, para que o processo de desenvolvimento não se faça com artificialismos 
dessa naturezâ. 

O Sr. Murilo Badaró (PDS - MG)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
p~la ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Murilo Badaró_, pela ordem. -1! para requerer-a V. Ex• a prorrogação 
da sessão por mais sessenta minutos, até que se esgote a pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana - Se fizermos uma prorrogação de 
trinta minutos serâ o bastante para votarmos as duas urgências que esgotam a 
pauta. · 

O Sr. Alfonso Climargo (PP - PR) ....:. Sr. Présidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem V, Ex• a palavra para discu· 
tir. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o que desejamos, é clue de todas as 
ocorrências, principalmente, pelas quais atravessamos nestes últimos dias, 
com relação aos empréstimos, nos sirvam para uma série de providências. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, ê a necessidade de que o Senado Fede .. 
ral, que tem a competência constitucional de examinar e, depois de bem exa .. 
minados, aprovar ou não pedidos de empréstimos para Estados e Municfpios, 
possa fazê~ lo dentro de critérios e 'normas atualizados. Sabe V~ Ex• e a Casa 
também, Sr. Presidente, que o que tem -ocorrido nas comissões técnicas, an~es 
nas Comissões_de Finanças, Economia e, hoje, também, na Comissão de Mu
nicípios, é apenas unta rotina de homologação de todos os empréstimos que 
chegam a esta Casa~ porque, como não temos no~mas definidas, quando os 
empréstimos vêm; já vêm juntos. os apelos dramáticos, - dramáticos mesmo 
-, de Estados e municípios, com o recado de que se o empr~stimo não for 
aprovado e, geralmente, em urgência urgentfssima:,-os Estados e Municípios 
não terão condições nem de solver seus corilPrOinissos mais comezinhos e ele.;. 
mentares. · 

Este assunto, Sr. Presidente, foi levantado na Comissão de Finanças; por 
várias vezes chegamos a propor ao Sr. Presidente, Senador Cunha Lima, que 
constituísse um grupo de trabalho junto com a Comissão de Economia. para 
que reexaminâssemos as resoluções que fixam as normas para esses emprésti
mos, porque no caso dos empréstimos em moeda estrangeira, não existem 
normas, mas uma breve referência no Regimento da Casa. E as Resoluções 
n9s 62 e 93 disciplinam apenas os empréstimos internos. 

Com as normas, Sr. Presidente, a Casa cumpriria realmente a sua com
petência e os Srs. Goverriadores de Estados, Prefeitos, Câmaras e Assemble
ias, saberiam em que condições poderiam (azer o pedido de empréstimo, por
que jã saberiam, de antemão, em que cond{ções o Senado poderia aprová-lo. 

Por outro lado, o que também desejamos é que isto tudo que vem ocor
rendo, nesta Juta que foi feita, este ano inteiro pelo Senador Dirceu Cardoso, 
que muitas vezes votamos, aprovando empréstimos que o Senador Dirceu 
Cardoso, numa luta em que ele generalizou todos eles, porque julgava e julga 
que são todos inflacionários, nós votávamos, mas sempre reconhecíamos que 
a luta do Senador Dirceu Cardoso certamente daria frutos - como deu fru
tos nesses últimos dias, porque nesses últimos dias, os membros do Partido 
Popular estiveram junios com o Senador Dirceu Cardoso para evitar os em
préstimos externos, porque realmente temos consciência de que estâ ocorren
do - não dizemos que seja de mâ fé - uma ilusão dos Estados, uma ilusão 
que serve muito à União, porque o Governo Federal, na medida em que não 
tem propiciado aquela reforma tributária que nós todos desejamos, ameniza 
as pressões financeiras dos Estados e Municípios com empréstimos. 

Ainda hoje, vimos um Município de São Paulo recebendo empréstimo 
com juros de 12% e mais correção monetâria, cuja variação, daqui para fren
te, vai ser de acordo com o INPC. O que nós gostarfamos- e temos que lutar 
por isso -, ê que os Municipios possam cumprir os seus encargos sem preci
sar de empréstimos. Mas, na medida em que esses cruzeiros são carreados 
para os Municípios via emprêstimos, a União está atenuando a pressão que 
eles poderiam fazer pela reforma tributária; nós estamos convencidos disto. 

Sr. Presidente e Srs. Senad<:>res, o problema dos empréstimos externos, 
inclusive, ê mais grave, porque o Governo Federal precisa de dólares. Mas 
quem toma os dólares emprestados são os Estados, que não recebem em dó la~ 
res porque não pagam as suas despesas em dólares - recebem em cruzeiros. 
Com esses dólares se reso!vem problemas de déficit de balanço de pagamento, 
mas ao Estado cabe, amanhã, pagar estes cruzeiros com correções cambiais 
que, ao que tudo indica, serão muito grande no próximo ano. 

Portanto, o que nós gostaríamos, Sr. Presidente, é de registrar que, de 
tudo o que aconteceu nesses ültimos dias, no Congresso, nós deveremos, no 
próximo ano, procurar de uma maneira bastailte atual, bastante própria: para 
competência da nossa Casa, e muito na base do próprio interesse dos Estados 
e Municípios, flxar estas normas para a Comissão de Finanças, a Comissão 
de Economia e a Comissão de Municípios. E, de outro lado, um esforço para· 
que aquilo que foi conseguido este ano em matéria de reforma tributária, que 
todos nós sabemos que foi muito pouco, porque ê muito difícil descentralizar 
recursos neste País, porque quando se descentralizam recursos, se descentrali
za também poder político, mas a deinocr3.cia não se faz sem descentralização. 

Então, o que nós esperamos ê que este primeiro, primeiríssimo passo .que · 
foi dado em matêria de reforma tributária, de aumento de recursOs de Mu.:. 
nicípios e Estados, que foi feito este ano pelo Congresso, seja muito ampliado 
no próximo ano, para que hós possamos amanhã, ter aqui, shn, empréstinios, 
mas em casos especiais para investimentos e, não, empréstimos para cons
trução de Assembléia Legislativa Estadual, não emprêstimos com juros altos 



Dc7.cmbro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Scçào 11) Sexta~feira 5 7677 

para ginásio de esportes. Para tudo isso, os Estados e Municípios devem ter 
seus recursos próprios. Empréstimos para investimentos, poucos emprêsti~ 
mos e, não, a enxurrada de empréstimos que vimos entrar no Senado nesses 
últimos dias. Muito obrigado, (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir 
o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz (Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador DirceU Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos terminando na santa paz do Senhor, 
dos Evangelhos. Este é o último dos 18, e ocorre~me uma nota do folclore da 
Paraíba, que registrei na minha visita a Campina Grande, uma das cidades 
mais belas que jâ conheci na minha vida, terra do Senador Cunha Lima e 
onde o Senado esteve presente em tal número, que podia abrir uma sessão do 
Senado no banquete que a cidade de Campina Grande ofereceu a S. Ex• 700 
pesso-as, pagos os lugares a mil cruzeiros cada um, que a cidade ofereceu à S. 
Ex• Uma cidade com duas universidades, uma cidade que é o centro de con
vergência e de radiação do Nordeste, onde 5% da população são alunos de 
universidade. 

Sr. Presidente, este ê o último projeto da Paraíba. A Bancada do PP se 
manifestou violentamente contrârio à aprovação do projeto - e eu também 
me manifesto contra: 

Sr. Presidente, tinha que ser o Senador Saldanha Derzi, que me inter
rompia tantas vezes quando era do PDS e, agora, não podendo mais rne inter
romper e obstruir as minhas manifestações, tenta otitros expedientes menos 
honrosos do que aquele. 

Sr. Presidente, como se trata do último projeto da pauta de hoje, a asso
ciação da Bancada do PDS com a do PMDB, com divergência apenas da 
Bancada do PP, conduziram a votação de hoje. Estou com o meu pensamento 
tranqüilo, pois o que eu queria, pelo que sempre lutei, consegui. Não sou o 
Presidente da Casa, não sou membro da Mesa, não sou membro de Comissão 
alguma, porque o Presidente não permitiu que eu o fOsSe, mas, sinto-me reali
zado com a última sessão e a última votação. 

Estâ aqui o Senado. Mas que Senado está aqui Sr. Presidente? O Senado 
onde se assenta um homem que teve os destinos do seu País sob a sua respon
sabilidad\", Tancredo Neves; estão aqui 12 ex-Governadores de Estado; estão 
aqui 5 ex-Ministros, a começar por V. Ex•, Ministro do Governo vestibular 
da Revolução, do saudoso General Castello Branco, como Ministro da Casa 
Civil, e mais 4 Ministros, inclusive V. Ex• que foi Ministro em dois Governos 
diferentes. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E aqui estâ o Senado que conta 
com o Senador Dirceu Cardoso. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. DIRCEU CARI'OSO (ES)- Alêm desses Ministros e desses Go
vernadores, estão aqui duas figuras imortais. Nós temos o direito de morrer, 
V. Ex• e o Senador José Sarney nem direito de morrer têm, porque são imor
tais e estão aqui também. Hâ outros imortais menores das Academias de Es
tados, mas também imortais. 

Hã ex-Prefeitos, 15 ex-Secretãrios de Estado. Portanto, é este grupo, Sr. 
Presidente, de homens que, através dessa luta de tantos dias, nós conseguimos 
reunir para votar. E esta satisfação imensa eu devo aos ilustres colegas, que 
compreenderam que, sem o quorum não podiamos dar esses emprêstimos, e 
demos 18 hoje, contra o nosso voto, mas votando com 34 ilustres Senadores, 
de todos os partidos aqui na Casa. Portanto, o Senado cheio, dando às gale~ 
rias nobres um espetâculo cívico de grandeza, a que raramente nós tínhamos 
assistido. 

E encerramos, Sr. Presidente, coroamos a nossa Sessão Legislativa com 
18 projetes. Portanto, vou deixar de requerer a verificação de quorum, como 
minha homenagem ao último projeto. E embora, Sr. Presidente, esmagado 
cento e tantas vezes nas votações aqui, confesso-me feliz, tranqUilo e satisfei
to. Ainda que pisado por tantas Bancadas, (Palmas) mas ê o Senado que eu 
desejo, esse Senado de valores tão destacados, das cordilheiras dos homens 
públicos do meu País, que aqui comparecem, atendem ao pregão de V. Ex' e 
votam esses empréstimos. Confesso-me ainda assim satisfeito, Sr. Presidente. 
As nossas lutas, os nossos desacertos, aquele homem de quem eu tinha muito 
medo dele, e continuo tendo medo ainda, que é V. Ex•, terminamos bem, Sr. 
Presidente, porque V. Ex• tem encaminhado as últimas sessões, de acordo 
com o Regimento e com as praxes regimentais da Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, posso dizer: nós nos compreendemos afinal, de
pois de tantos desacertos, tantos atritos. Assim, Sr. Presidente, manifesto-me 
satisfeito com essa decisão. 

Mas, quero homenagear a Bancada da Paraíba, aqui, também, na minha 
última homenagem. Campina Grande homenageio em Cunha Lima, essa fi. 
gura singular, Sr. Presidente, que em pouco tempo granjeou tantas posições 
de relevo e destaque no Senado: Presidente da _Comissão de Finanças, por 
unanimidade; Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira por unani~ 
midade; Membro do Instituto dos Congressistas, também por unanimidade e 
palpabile l9~Secretãrio da Mesa, também por unanimidade, E, aqui, ao nosso 
lado, o nosso ilustre Senador e_colega Maurício Leite, que também lutou pela 
aprovação desse projeto. E outro membro está ausente, na ONU, represen
tando e dignificando esta Casa. 

Falando da ONU, Sr. Presidente, havia um projeto de resolução que eu 
ia apresentar, mas, muita luta, não foi possível. Era o de que todos os 
membros desta Casa, que representarem o Senado fora, devem, quando vol
tar, no prazo de 15 dias apresentar um relatório à Casa das suas atividades e 
das suas desincumbências. 

Então, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer na votação desse último 
empréstimo, no dia de hoje, em que o Senado se engrandeceu com a presença 
de todos para em homenagem aos Municípios e aos Estados, votarem esses 
empréstimos, contra os quais eu sempre me levantei e me levantarei, enquan
to o Brasil tiver que lutar contra essas dificuldades. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Maurício Leite (PDS - PB) -Peço a ,-olavra para uma decla
ração de voto, Sr, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Terr. a palavra, para uma decla
ração de voto, o nobre Senador Maurício Leite. 

O SR. MAURICIO LEITE (PDS- PB- Para uma declaração devo
to. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta tarde em 
que o Senado Federal aprova os empréstimos, a minha declaração de voto 
tem o sentido de deixar nos Anais do Senado Federal a minha intenção, em 
relação a esse projeto, de requerer um adiamento da votação por não ter co~ 
nhecimento do seu conteúdo e achar que o Estado da Paraíba tem maiores 
prioridades que o centro cultural. Mas, vou votar favoravelmente, atendendo 
a um apelo veemente do nobre Senador Milton Cabral, e para que eu me tor~ 
nasse coerente comigo mesmo, quando assegurei ao Senador Jarbas Passari
nho que não me filiaria a Partido mas que votaria com ele até o final desta Le
gislatura. 

Fico satisfeito erii pOder cumprir, meu compromisso nesta noite, votan
do favoravelmente este projeto, com esta declaração de voto, contribuindo, 
ao mesmo tempo, para que esses recursos sejam destinados ao Nordeste e à 
Paraíba. 

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peçu a palavra, para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gilvan Rocha, para urna questão de ordem. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Sr. Presidente, apenas para que 
a Mesa assinale, pois me parece que a Mesa não visualizou o meu voto, que o 
Partido Popular votou contra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Serâ assinalado e constarã da Ata 
da sessão que a Bancada do Partido Popular, bem como os Senadores Dirceu 
Cardoso e Paulo Brossard votaram contra. 

Aprovado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 167, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba, a elevar, em Cr$ 
530.480.000,00 (quinhentos e trinta rnllhões, quatrocentos e oitenta 
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 rl: 
Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada _ 
elevar em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oi
tenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica 
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social - F ASJ dest_inado à construção e instalaçãr. de um Centro 
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Cultural em João Pessoa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, no respectivo processo. -

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento n9 603, lido no Expe
diente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara--no;> 92, de 1980. 

Em votação o requerimento. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se a imediata apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n9 92, 
de 1980 (n' 3.361/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização 
da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, 
estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura, e dâ ou
tras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Agri
cultura e de Finanças). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, a fim de proferir pa
recer da Comissão de Agricultura. 

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS- SE. Para emitir parecer. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da Re
pública, nos termos do art. 51, da Constituição, encaminhou ao Congresso 
Nacional este Projeto de Lei que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes 
ou biofertilizantes destinados à agricultura. 

O referido projeto, Sr. Presidente, vem fazer uma revisão dos textos da 
Lei n• 6.138, de 8 de novembro de 1974. A referida lei estabelecia poderes de 
inspeção e fiscalização dos produtos, estendendo-os, apenas. à fase de pro
dução a que somente existiam na fase da comercialização. 

O presente projeto atende a todos os requisitos do processo de produção 
e comercialização de fertilizantes. E, ainda mais: ele estabelece, no campo das 
sanções administrativas, a elevação do valor das multas sobre o aumento ou 
valor dos fertilizantes. Ainda no que diz repeito às penalidades, a proposição 
legislativa inseriu a suspensão do registro, assim como a interdição, tempo
rária ou definitiva, do estabelecimento, esclarecendo, também, que o embar
go contemplado pela lei vigente somente se aplica ao produto.· 

Pelo exposto, Sr. Presidente, como este projeto ê uma revisão e am
pliação da Lei vigente n9 6.138, de 8 de novembro de 1974, e dá um novo ins
trumental ao Ministério da Agricultura para o exercício da fiscalização desses 
produtos, a Comissão de Agricultura é favorável na forma do texto encami
nhado pela Câmara dos Deputados. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para proferir o parecer da Comiss~o de Finanças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para emitir pare<er. Sem 
revisão -do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante do clamor públi
co que se tem levantado a repeito de problemas ocorridos com fertilizantes 
agrícolas e talvez, por esta razão, foi enviado este anteprojeto de lei, que dis
põe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizan
tes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à 
agricultura. 

Essa proposição determina que os estudos, exames, inspeções e fiscali
zação dos produtos sejam feitos, inclusive na fase de produção, porque na Lei 
vigente esta fiscalização era feita, apenas, na fase de sua comercialização. E, 
também, por imposição da tecnologia aplicada, são acrescentados estimulan
tes ou biofertilizantes no elenco dos produtos destinados à agricultura que a 
lei anterior também não contemplava. 

No campo das sanções administrativas o 3.nteprojeto prevê a· elevação 
das multas e deixa, assim, atingir ã. sua finalidade principal no seu aspecto 
coercitivo que jâ aqui, na maioria das vezes, tem sido preferível pagar as mul
tas do que adaptar os produtos às exigências legais~ porque na lei anterior a 
multa era tão ínfima que, muitas vezes, era preferivel pagar essa multa do que 
atender às determinações legais para a confecção do produto. 

No que diz respeito às penalidades, a proposição legislativa insere a sus
pensão do registro, assim comO a interdição temporária ou definitiva do esta
belecimento, esclarecendo também que o embargo contemplado pela lei vi
gente somente se aplica ao produto. 

Por estas razões, Sr. Presidente, respondendo pela Comissão de Finanças 
propomos a aprovação da presente Mensagem. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres são favorãveis ao 
projeto. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Orestes Quércia, pela ordem. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (PMDB- SP. Pela ordem, sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de solicitar a atenção 
de V. Ex• porque eu gostaria de obter um esclarecimento. 

Recebi, há dias, uma delegação da Associação de Agrônomos do Estado 
de São Paulo que trouxe diversas ponderações com relação a este projeto. 

Eu estou, através do IPEAC, pretendendo diversas modificações no pro
jeto através de emendas. Na Câmara dos Deputados, tambêm~ essa Asso
ciação de Agrônomos foi pega de surpresa, porque tambêm parece que foi re
querida urgência. 

Sei, Sr. Presidente, que a urgência foi requerida pela Liderança do 
PMDB e pela Liderança do PDS, mas consulto V. Ex•, tendo em vista ares
ponsabilidade minha - como Senador que atendeu esses representantes da 
Associação dos Agrónomos de São Paulo, que jã tinham tentado, anterior
mente, fazer ou tentar algumas modificações na Câmara, e não conseguiram 
em razão da urgência requerida na Câmara- gostaria que V. Ex", como Pre
-sidente da Casa, e no resguardo, também, evidentemente, da posição de um 
Senador que atendeu à Comissão no seu gabinete e que se prontificou a apre
sentar emendas, emendas essas que estão sendo elaboradas no IPEAC, ainda, 
porque esse projeto chegou aqui faz pouquíSsirilOS- dias, não sei bem qual o 
dia que chegou. Então, peço o socorro de V._ Ex•, Sr. Presidente, para ver se 
haveria alguma forma, nesta altura, não sei, para que fosse resguardada a po
sição deste Senador, que se comprometeu pela apresentação de algumas 
emendas e foi, evidentemente, pego de surpresa com o requerimento pedindo 
urgência~ agora no final da tarde. 

f: a consulta que faço a V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A resposta da Mesa jã estâ na 
pergunta de V. Ex•, que sabe, que a esta altura, aprovada a urgência pelo Ple
nârio, não terã mais cabimento a apresentação de qualquer emenda. 

Posterionhente V. Ex• poderá apresentar um projeto, com emendas, que 
será aprovado. 

Eu lamento, mas a Mesa não tem nenhum dispositivo regimental para 
atender à pretensão de V. Ex•, que eu compreendo perfeitamente. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Sr. Presidente, não quero, evi
dentemente, contestar a Mesa nem dialogar com ela, porque hâ um dispositi
vo regimental que proíbe tal. Mas quero salientara minha opinião de que a 
minha resposta não estava na minha indagação, e que eu lamento que um 
projeto que é muito importante, de características técnicas que deveriam ser 
analisadas com tempo, pelo Senado Federal, porque é um projeto e nós esti
vemos vendo rapidamente- mas bem profundo naquilo que ele pretendere
gulamentar. Só quero deixar assinalado a minha estranheza com o fato de se 
requerer a urgência. Eu desde já comunico que votarei contrariamente e que 
pedirei verifiCaÇão de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Ficarã assinalada a posição de V. 
Ex• 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
José Richa para discutir o projeto. 

O SR. JOSI!: RICHA (PMDB- PR. Para discutir o projeto. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mim tambêm causa muita 
surpresa que um projeto dessa importância, com tantas implicações de ordem 
técnica, tendo chegado a esta Casa no dia vinte e sete, portanto, nesse meio 
tempo tivemos um fim de semana- vinte e nove e trinta - praticamente ti
vemos cinco dias úteis Para analisâ-lo. E a mim me parece estranho, realmen
te, que esse projeto jã seja coloc~do em regime de urgência para ser votado, 
de acordo com a alínea que foi irtvocãda na -urgência, na mesma sessão. Fui 
procurar o Líder da minha Bancada e obtive dele a informação.- Gostaria 
agora, de saber do Líder J arbas Passarinho, se no acordo entre as duas Lide
ranças estã expresso que após analisarmos, com mais profundidade, este pro
jeto, se houver necessidade de _uma reformulação, a Liderança da Maioria vai 
realmente concordar conosco enl anali-sai- eventuais modificações que se fize
rem necessãrias, caso o estudo venha a apontar esta necessidade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 
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O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA. L!der da Maioria. Sem re· 
visão do orador.)- Sr. Presidente, permite V. Ex• que eu preste um esclareci
mento, principalmente ao nobre Senador Orestes Quércia e ao Senador José 
Richa, porque o projeto está com a solicitação de urgência na letra ud" com 
assinatura dos três Líderes dos Partidos e um deles que assinou, pelo Partido 
Popular, teve um gesto que a mim calou profundamente, apesar de não ter 
sido surpresa para mim, que foi o Senador EvelãsiO Vieira. S. Ex•, como se 
sabe., é Presidente da Comissão de Agricultura da Casa, e tinha uma resistên
'cia inicial semelhante a essa que o Senador José Richa apresentou c não exa
tamente aquela que o Senador Orestes Quércia dela fez referência nesta Casa, 
~mas entendeu que o projeto no todo é um projeto em beneficio do consumi
dor. E nós tivemos colegas nesta Casa que tiveram a oportunidade de sentir o 
lobby feito por multinacionais, tentando exatamente retardar a aprovação do 
projeto. Como eu tinha feito com o Senador Paulo Brossard e o Senador Gil
van Rocha um acordo que nós só pediríamos a urgência em comum quando 
houvesse consenso, a matéria foi inicialmente discutida com o Senador Gil
van Rocha, que se mostrou satisfeito com a colocação que a Maioria fazia e 
em seguida com o Senador Paulo Brossard que solicitou tempo para aderir ao 
projeto. Hoje, a nossa conclusão foi precisamente esta: se projeto que foi far
tamente discutido pela Câmara, embora aqui tenha tido realmente um peque
no prazo de tramitação, mostrar, evidenciar na colocação do Senador José 
Richa, que me parece bastante aceitãvel, que hã pontos no projeto que me
reçam ser reparados e refeitos, porque isto também entre nós, teria consenso, 
é evidente que conta com o Líder da Maioria, que na ocasião o for, para 
acompanhar a sugestão de um projeto de lei que corrija as deficiências ou as 
inconveniências do projeto. Mas a nós pareceu qUe, desde logo, conviria que 
não deixássemos passar mais tantos meses sem uma legislação que, em verda
de, fica ao lado do consumidor contra algumas empresas produtoras destes 
produtos fertilizantes que têm, repetidamente, sacrificado o produtos brasi
leiro. 

Então, esta é a colocação. E me dou por satisfeito que não tenha partido 
da minha Bancada, e nenhum companheiro meu haja discrepado da solução 
apresentada inicialmente. E mais satisfeito ainda por poder indicar ao Sena
dor José Richa, sobretudo, pela sua colocação, qual é a posição nossa- nos
sa de Maio ria,. do Senado - e lastimo que o Senhor Orestes Quércia jâ tenha 
antecipado que votaria contra o projeto, porque eu preferiria que realmente 
nos compuséssemos. E é ainda o apelo que eu faria a esse brilhante compa
nheiro de São Paulo. (Muito bem!) 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- SP)- Sr. Presidente, para di
zer duas palavras a respeito do Projeto de Lei n9 92. 

Creio que o que- foi dito jâ esclarece suficientemente o que aconteceu até 
aqui. Mas creio que eu poderia dizer alguma palavra a mais, pelo menos para 
justificar a minha adesão à proposta do Líder do Governo que tinha interesse 
em aprovar este projeto, ainda nesta Sessão Legislativa. 

Quando S. Ex• hoje me solicitou a assinatura, eu disse que não estava em 
condições de responder naquele momento, porque tinha corihecimento de 
que havia determinadas reservas em relação ao projeto. Um Deputado me fa
lara a respeito do assunto. Imediatamente, procurei esse Deputado que teve a 
gentileza de vir a esta Casa e me transmitiu as observações que havia recebido 
de interessados do seu Estado. E mais do que isto, pôs-me em contacto com 
alguém - creio que Presidente do sindicato ou mesmo que não seja, com al
guém versado nesses assunto que, a meu pedido, me indicou os quatro pontos 
a respeito dos quais ele fazia reservas. Um deles, feria exatamente a letra ud" 
do art. 3'?, quando fala em estimulante ou biofertilizante. 

Logo após procurei pessoas do Rio Grande do S ui que são competentes, 
e essas me esclareceram o suficiente para que eu, pelo menos, em relação a 
este ponto, tivesse as minhas dúvidas afastadas. Embora, em relação a outras 
observações, me parecessem prima facie., senão procedentes, pelo menos ra
zoáveis. 

Falei ao nobre Senador Evelãsio Vieira, e procurei o nobre Senador Jar
bas Passarinho, dizendo-lhe que estava inclinado a dar o meu assentimento à 
urgência, mas que solicitava exatamente isto: que revisássemos ou estudãsse
mos o assunto neste entretempo e, se fosse o caso, logo no mês de março to
maríamos a iniciativa de propor as alterações quC o texto, que viesse a ser 
aprovado, ensejasse. 

Creio que desta forma complemento o que antes foi dito. Sei que corro o 
risco de aprovar um projeto com defeito, coisa que não gosto de fazer. Mas,~ 
dos tais riscos que precisam ser resolvidos, e, no que diz respeito, assumo 
publicamente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Continua em discussão. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Itamar Franco, para discutir o projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para notar jã de pronto e lamentar 
também o regime de urgência, sobretudo numa matéria em que empresas 
multinacionais têm ação, eu diria até decisiva, no campo da comercialização 
de fertilizantes neste Pais. 

Escutei o nobre relator da Comissão de Agricultura, o eminente Senador 
Passos Pôrto, membro da Ordem do Paranoá, e só encontro, no seu art. 29, 
parágrafo úniCo, uma observação: 

"O Ministério da Agricultura poderá delegar a fiscalização do 
comércio aos Estados, ao Distrito Federal e aos Territórios." 

Por que não aos Municípios também? Eu não sei, inclusive, se há algum 
impedimento de ordem legal. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Se V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Este artigo, aliãs, repete o texto da lei 
anterior. Hã uma delegação de competência jã do Ministério da Agricultura 
aos Estados e às suas Diretorias para fazerem convênios com os Estados, vi~ 
sande justamente à inspeção e à fiscalização desses produtos. V. Ex• já deve 
ter sentido, no curso aqui do debate, que a reação que estâ se estabelecendo 
contra o projeto realmente parte de multinacionais que são produtoras de fer
tilizantes e que estão fraudando a produção de fertilizantes no Brasil. Hã uma 
necessidade urgente da aprovação deste projeto, porque _ele vai disciplinar e 
dar condições ao Ministério de exercer a fiscalização desde a produção até a 
entrega ao consumidor. Há ainda outros fatos novos que surgiram na tecno
logia agrícola como, por exemplo, inoculante, que não constava da lei ante
rior, o estimulante ou biofertilizante qUe são elenientos novos incorporados 
ao processo de fertilização e que não estavam sob controle de fiscalização do 
Ministério. Esta lei é profundamente do interesse da agricultura brasileira e 
ela vem justamente em defesa do consumidor e da indústria nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Permite-me o nobre orador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se· 
nador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Eu diria que este problema de 
fertilizantes é realmente da maior importância porque nem todos os produtos 
colocados à venda correspondem ao anunciado nos rótulos. Eu mesmo já me 
manifestei a respeito na Tribuna desta Casa jâ há bastante tcm1po, quando, 
creio, discuti o probl~ma da lavoura da soja e o que acontecia em matéria de 
fertilizantes. A Assembléia do Rio Grande do Sul realizou, uma vez, um estu
do, através de uma comissão especial, e pôde verificar que muitos dos adubos 
colocados no comércio e vendidos eram tudo, menos adubo. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - A composição não corresponde. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- f: um assunto da maior gravida
de. Eu suponho que o projeto vise a aperfeiçoar. Eu digo suponho porque, 
realmente, os meus conhecimentos nesta matéria são limitados. Quanto ao 
ponto levantado por V. Ex•- por que não estender aos Municípios a possi
bilidade de convênios?- creio que hã aí uma razão: é porque as análises que 
devem ser feitas dos produtos, dos fertilizantes, exigem laboratórios especiali
zados, que Estados como o Rio Grande do Sul possuem, mas creio que ne
nhum Município do Rio Grande do Sul possui. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Perfeito. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E o depoimento que posso dar 
em relação ao meu Esta_do. De modo que me parece, assim, superficialmente 
analisado o problema, razoável a limitação. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE)- As prefeituras não têm estrutura ad
ministrativa para exercer esse tipo de fiscalização, 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Passos Pôrto, 
eu continuo dizendo que não vejo aqui neste projeto, que estamos aprovando 
,em regime de urgência - e temos que respeitá-lo porque foi um acordo das 
Lideranças, vamos respeitar com o nosso voto, com a devida restrição - não 
vejo neste projeto e nã-o--encontrei, -sr. Presidente, Srs. Senadores, medidas as
sim mais complementares para a ação das multinacionais nesse campo. 

Se se buscou, como disseram os Senadores Passos Pôrto e Paulo Bros
-sard, aperfeiçoar este projeto, ele deveria ter sido melhor adaptado, tendo em 
vista, exatamente, a ação das empresas multinacionais. A afirmativa do Sena
._;or Paulo Brossard, porque na opinião dele, não se delegou atribuição aos 
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Municípios, não podemos aceitar, porque aqui se trata apenas de fiscalização 
do comércio. Evidentemente, se o fertilizante chegou ao comércio, vamos su
por que essa fiscalização jã foi exercida anteriormente pelo Ministério da 
Agricultura que, evidentemente, permitiu sua distribuição aos Estados e con
seqüentemente aos Municípios. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que queria fazer, votando o 
projeto pelo acordo da Liderança e com as restrições devidas no campo das 
multinacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Encerrada a discussão, vai-se pas
sar à votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer Sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)- Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli-
citada pelo Senador Orestes Quércia. -

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares para se proceder 
à verificação requerida. (Pausa.) 

A Presidência inicialmente tomará os votos dos Srs. Líderes. 
Solicito o voto do Líder do PDS. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito o voto do Lider do 
PMDB. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito o voto do Lider do PP. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Voto Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os Srs. Senadores podem votar. 
(Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Alberto Sil
va - Alexandre Costa - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Benedito Cano· 
tas - Cunha Lima - Dinarte Mariz - Dirceu Cardoso - Evelâsio Vieira 
-Gabriel Hermes- Helvídio Nunes- Itamar Franco -- Jarbas Passari
nho- João Calmon- Jorge Kalume- Benedito Ferreira- José Fragelli 
- José Guiomard - José Lins - José Sarney - J utahy Magalhães- Lâza
ro Barboza - Lenoir Vargas - Lourival Baptista - Luiz Cavalcante -
Martins Filho- Mendes Canale- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Ozi
res Pontes- Passos Pôrto- Paulo Brossard- Raimundo Parente- Salda
nha Derzí - Teotônío Vilela - Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Orestes Quércia. 

ABSTP:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Gastão M üller - José Richa - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Yiana) - Votaram Sim, 39 Senadores e 
Não. I. 

Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 43. 
Aprovado. 
Aprovado o projeto, irã à sanção. 

2 o seguime o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 92, DE 1980 
(N• 3.361(80, na Casa de origem) 

De inci'ativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a lnspeção e fiscalização da produçilo e do comércio 
de fertilizantes, corretivos, lnoculantes, estimulantes ou biofertlllzan .. 
tes, destinados à agricultura, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica estabelecida a obrigatoriedade da inspeção e da fiscali
zação da produção e do comércio de fertilizantes corretivos, inoculantes, esti
mulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura. 

Art. 29 A inspeção e a fiscalização previstas nesta lei serão realizadas 
pelo Ministério da Agricultura. 

Parâgrafo único. O Ministério da Agricultura poderá. delegar a fiscali
zação do comércio ao$ Estados, ao Distrito Feder~l e aos Territórios. 

Art. 39 Para efeitos desta lei, considera-se: 
a) fertilizante, a substância mineral ou orgânica, natural ou sint~tica, 

fornecedora de um ou mais nutrientes vegetais; 
b) corretivo, o material apto a corrigir uma ou mais caractedsticas dcsfa .. 

vorãveis do solo; 
c) inoculante, o material que contenha microorganismos fixadores de ni

trogênio e que atue favoravelmente no desenvolvimento das plantas; 
d) estimulante ou biofertllizante, o produto que contenha principio ativo 

apto a melhorar, direta ou indiretamente, o desenvolvimento das plantas. 
Art. 49 As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem 

fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes ficam 
obrigadas a promover o seu registro no Ministério da Agricultura, conforme 
dispuser o regulamento. 

§ }9 O disposto neste artigo não se aplica aos fertilizantes de origem na· 
cional que jâ tenham registro anterior. 

§ 29 Os produtos a que se refere este artigo deverão ser igualmente re· 
gistrados no Mi~istério da Agricultura. 

Art. 59 A infração às disposições desta lei acarretará, nos termos pre
vistos em regulamento, a aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa igual a 5 (cinco) vezes o valor das diferenças para menos, en

tre o teor dos macronutrientes primários indicados no registro do produto e 
os resultados apurados na análise, calculada sobre o lote de fertilizante pro
duzido, comercializado ou estocado; 

III- multa de até 100 (cem) vezes o maior valor de referência estabeleci-
do na forma da Lei. n• 6.205, de 29 de abril de 1915; 

IV - embargo do produto; 
V - suspensão ou cancelamento do registro; 
VI - interdição, temporâria ou definitiva, do estabelecimento. 

§ I• A multa poderâ ser aplicada isolada ou cumulativamente com ou
tras sanções. 

§ 2• A aplicação das sanções previstas neste artigo não prctiudicará a 
apuração das responsabilidades civil e penal. 

Art. 6• A inspeção e fiscalização serão retribuldas por taxas, calculadas 
com base no maior valor de referência resultante da Lei n• 6.205, de 29 de 
abril de 1975, de acordo com a tabela anexa. 

§ t• A inspeção serâ retribulda por preços públicos, sempre gue solici
tada pelas pessoas físicas ou jurídicas a que se refere esta lei. 

§ 2• Nos termos do regulamento, o Ministro de Estado da Agricultura 
estabelecerâ os valores e a forma de recolhimento dos preços públicos. 

Art: 79 O Poder Executivo determinará. as providências que forem nc
cessãrias ao controle da inspeção e da fiscalização previstas nesta lei. 

Art. 89 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9' Revogam-se a Lei n• 6.138, de 8 de novembro de 1974, e demais, 

disposições çm contrârio. 

ANEXO 
(Art. , 6.0 da. Lei n. 0 , de de de 1980) 

TABELA <DE 'l1AXJIS DIEl liN!lii'EÇAO E FISO.áUZ.AÇAO DA 
PRODUQAO E 00 OOM!ml.CIIiO DE Fl!lR.T:tLI:ZAm11l2, 
c~os, INOIO~E~ 

ou B!llOlilE:&TllLIZAN'IIES 

N.0 de 
Ordem Fato Gerado.r 

1. 

2. 

3. 

Registro de Estabele
cimento 
Registro de produto 

Exerc!clo de Jnspeção 
ou fiscalização, m~
dlante coleta. e análi
se de amostra de pro
duto para controle de 
garantia. da. qualida
de: 
- de fert!llzante 

2 MVR por unidade reg!lltra
da. 

l MVR por tinl!!àde reptra.
da 

1 iMVR por tonelada de nutrt-
165 entes contidos nos 

produtos flacallmdo.a 
ou lnspec!onados 
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N.0 de 
Ordem 

4. 

Fato Gerador 

- de !noculante 

- de corretivo 

- de biofert!IIzan te 
ou e.stlmulante 

Análise Pericial 

MVIR. - M3!or Valor de Referência 

1 .Miffi lJOr qu!lo de produto 
1.000 fiscalizado ou inspe

cionado 
1 MViR. lJOr tonelada de pro

L 000 duto fiscalizado ou 
in.speelonado 

1 MV(R. lJOr .tonelada de pro-
1..000 duto fiscalizado ou 

lnspeclonado 

MVR por determina
ção analítica reali
zada 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se passar, agora, à apreciação 
do Requerimento n~ 602, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Resolução n• 146, de 1980, assinado pelas Lideranças. 

Em votação o requerimento. 

o Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Qual ê a matéria, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• se refere à matêria em si ou 
ao requerimento? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A matéria. 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A matéria ê a discussão, em turno 
único, do Projeto de Resolução n~ 146, de 1980, da Comissão Diretora, que 
altera a lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Assessoria, 
cria Seções em Subsecretarias: c dâ outras providências, dependendo do' pare-
cer das Comissões de Constituição -e Justiça e de Finanças, sobre o projeto, e 
da Comissão Diretora sobre as emendas recebidas, nos termos d_o art. 442, § 
19, do Regimento Interno. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação do requerimtnto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: nós vamos, agora, envere~ 
dar pela organização da Casa. Tenho duas providências que solicitei à Mesa, 
em êpocas oportunas, e de que não obtive reposta. 

A primeira é o caso da Confederal. Hã 160 mul~eres, senhoras, que pres~ 
tam serviços à Casa- vou enunciar e, em seguida, V. Ex• responderá- 160 
senhoras que prestam serviços à Casa, ganham salário mínimo, descontam o 
INPS, descontam seiscentos cruzeiros de transporte, descontam do aluguel de 
casa dois mil e seiscentos cruzeiros; ficam reduzidas a mil e duzentos cruzei
ros ou mil e trezentos cruzeiros para se alimentarem. 

Sr. Presidente, houve uma reunião convocada pelo Sr. Diretor da Casa, 
Dr. Aiman Nogueira da Gama, com a direção da Confederal, segunda~feira, 
para que se desse uma solução ao caso. 

O nobre Senador Lourival Baptista está balançando a cabeça, contraria
do. Aqui, damos satisfação aos grandes; aos pequenos, cuspimos neles. Eu 
não cuspo. Eu não faço isto. Até hoje, a Mesa não me deu resposta sobre isto. 
Há gente sofrendo, passando fome, miséma, e o Senado explorando esses pe~ 
quenos, ·ou melhor, assistindo à Confederal explorar essas senhoras. 

Protesto, Sr. Presidente, contra isto. Estamos encerrando, vamos criar 
cargos, criamos cargos de Assistente de Senador, criamos uma situação para 
as assembléias legislativas, das vinte e duas assembléias do País, criamos uma 
situação para as câmaras municipais, de municípios com mais de cem mil ha
bitantes; tudo, em decorrência de um ato do Senado criando isso. 

A Mesa não me deu resposta. São senhoras,_ Sr. Pr~ideJ?.te -:-:-__ des~u_lpe
me V. Ex• a comparação; isto não humilha V. Ex•- coiDo a mlilha Senhora e 
como a Senhora de V. Ex•. Mas, ganham sâlario mínimo e o Senado assiste a 
isso hã anos, a essa exploração da Confederal. O Senado paga oito mil cruzei
ros à Confederal por essas criaturas c a COnfederal paga o salário mínimo. 

Sr. Presidente, tanto dinheiro que se dâ por isso aqui e essas infelizes se
nhoras não foram atendidas. Atê hoje, não tenho resposta; primeiro. Segun
do, hã o projeto n'~' 43, que não foi retirado de pauta e não tive também uma 
satisfação a respeito dele. É a respeito de outros funcionários, assistentes de 
plenário, de outros miúdos da Casa. Então, eu disejava, encerrando a sessão, 
ter uma informação, um dado sobre isso. 

Sr. Presidente, o que me comove é a insensibilidade do Senado com a ex
ploração das senhoras, que a Confederal explora, na limpeza da Casa. Cento 

e seSsenta senhoras, iguais a minha senhora, iguais a senhora de Senador, 
mas, iguais a ela. E nós assistimos a Confederal tirar delas o INPS, tirar seis
centos crÚzeiros. Sr. Presidente, vai buscã~Ias nos confins, nesses caminhões, 
às três h""oras da manh.ã, para virem trabalhar, descontando seiscentos cruzei
ros de transporte. 

Hã, Sr. Presidente, ainda, o desconto do aluguel de casa. De que vivem 
essas senhoras? Só têm a satisfação de dizerem: ''Trabalho no Senado." Mas, 
trabalham, como exploradas. E assistimos a isso, Sr. Presidente, o Senado da 
República, a cúpula do Poder Legislativo assiste a essa exploração desumana 
e não pode tomar uma providência. 

A lei não pode regular a CONFEDERAL. Então mande dar um reajus
te, uma gratificação para elas, p<;~rque estão passando fome. 

Sr. Presidente, estes são assuntos internos do Senado, mas isso precisa 
ser discutido. Isto aqui não ê a torre de luar da graça e da ilusão; isto ê uma 
torre de pessoas humanas, isto ê uma ilha de ventura. Aqui, vive a com unida-~ 
de mais bem paga do País, aqui no Senado e assistimos a essa exploração. 

Sr. presidente, hã meses, o pão custava Cr$ 0,60 hoje custa Cr$ 2,00 e 
elas ganham menos que o salãrio mínimo; o leite custava Cr$ 4,00, hoje custa 
Cr$ 22,00, e elas continuam ganhando o mesmo salário mínimo. 

Sr. Presidente, eram as informações que eu desejava de V. Ex• primeiro 
esta, e depois sobre o projeto n~ 43, que trata de outros funcionários da Casa: 
Vamos tratar de uma nova. categoria de funcionários, mas os outros têm di
reito a que se diga uma palavra sobre eles. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa deve comunicar a V. Ex• 
que, atendendo a uma solicitação antciror de V. Ex• - que a Mesa disse que 
iria atendei-- a Mesa prOvidenciou, com o Sr. !~-Secretário, Senador Ale
xandre Costa, uma reunião com a Confederal. Tivemos essa primeira reu
nião; a Confederal prontificou-se a trazer para o Sr. 1'~'-Secretârio" todos os 
dados que tem, com relação a pagamentos, salários, e de recebimentos. E, 
diante disto, a Mesa, colhendo esses elementos, irâ dar uma solução que, es~ 
pero, seja tão humana quanto V. Ex• deseja em boa hora. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, muito obrigado pela infor
mação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Passa-se à votação do requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permãitecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 146, de 
1980. da Comissão Difetófa, que altera a lotação dos Gabinetes dos 
Diretores de Secretaria e da Assessorias, cria seções em Subsecreta
rias e dâ outras providências (dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição e Justiça e de Finanças, sobre o projeto, e da 
Comissão Diretora, sobre as emendas recebidas_ nos termos dp art. 
442, parágrafo primeiro, do Regimento Interno). 

Solicito ao nobre Senador Almir Pinto o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir Parecer.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Comissão Diretora do Senado apresentou o presente 
projeto de resolução, que visa a alterar a lotação dos Gabinetes dos Diretores 
de Secretarias e da Assessoria, com as especificações enumeradas em seu art. 
1' 

São ainda criadas, respectivamente nas estruturas das Subsecretarias de 
Serviços Gerais e Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica, as Seções 
de Administração e de Projetas e Instalações Eletrônicas, definidas as compe
tências correspondentes, na forma dos seus arts. 3'~' e 5'i' 

Determina-se, em complementação, que a Subsecretaria do Pessoal reR 
publicará o Regulamento Administrativo do Senado, atualizando~o com as 
alterações defluentes do projeto. 

A proposição é amplamente justificada pela Comissão Diretora, sendo 
destacado o aspecto do aumento do volume de encargos atribuídos aos de
partamentos administrativos da Casa, os quais não sofriam alteração desde a 
edição da Resolução n• 58, de 1972. 

A matéria resulta de sugestão do Conselho de Administração do Senado, 
a que a Comissão Direfoia deu acolhida, na forma da proposição que ora é 
submetida a esta Comissão. 

Ao Projeto foram apresentadas cinco emendas, no prazo regimental, as 
quais nos reportamos a seguir. 
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Emenda n9 1 

O Projeto estabelece para a função de auxiliar a informação, a retri
buição do símbolo FG-3. 

A Emenda n9 I, considerando que essa função já existe no Regulamento 
Administrativo do Senado Federal, retribuída com o valor do símbolo FG-4, 
pretende corrigir a distorção, igualando o valor da retribuição dessa e de ou
tra função já existente e que possuem- o mesmo grau de responsabilidade. 

Pela aprovação da emenda. 

Emenda n"' 2 

Pretende esta emenda criar, na Subsecretaria de Taquigrafia, unia Seção 
de Revisão; uma função gratificada de Chefe de Seção FG-2; e 20 funções 
gratificadas de Taquígrafo-Revisor, FG-3. Esta emenda não pode ser acieta, 
pois, aumentando a despesa prevista, incide na vedação expressa na letra b do 
parágrafo único do art. 58 da Constituição Federal. 

Pela rejeição, por inconstitucional. 

Emenda n'i' 3 

Sugere a emenda sob exame a criação, na Subsecretaria de Serviços Ge
rais, de uma função grãtificada de Encarregado da Adminfstração das Resi
dêncías de Senadores, FG-2. Padece a medida do mesmo vício das emendas 
anteriores, uma vez que aumenta a despesa prevista, violando a preceituação 
inserta na letra b do parágrafo único do art. 58 da Constituição Federal. 

Pela rejeição, por inconstitucional. 

Emenda n"' 4 

Cogita-se, com esta emenda, de ampliar a estrutura administrativa da 
Subsecretaria da Biblioteca, mediante a criação de três Seções, criando 3 
funçõeS gratificadas de Chefe de Seção, FG-2; 10 furições gratificadas de En
carregado, FG-3; é 5 funções de Encarregado, FG-4. A proVidência, pelo que 
se vê, aumenta consideravelmente a despesa prevista, atingindo irremediavel
mente o disposto na letra b do parágrafo único do art. 58 da Constituição Fe
deral. 

Pela rejeição da emenda, por inconstitucional. 

Emenda n9 S 

Dois são os objetivos principais desta emenda: o primeiro é criar, na 
Subsecretaria de Edições Técnicas, o Serviço de Divulgação e Distribuição de 
Publicações; o segundo é instituir uma função gratificada de Chefe de Ser
viço, FG-1; duas funções gratificadas de Chefe de Seção, FG-2; e seis funções 
gratificadas de Encarregado, FG-4. Ainda nesta hipótese, é manifestO o au
mento de despesa prevista, o que inviabiliza a emenda, à vista -da preliminar 
da inconstitucionalidade, expressa na letra b do parágrafo único do art. 58 da 
Constituição Federal. 

Pela rejeição da emenda, por inconstitucional. 
Assim sendo, opinamos pela aprovação do projeto e pela rejeição de to

das as emendas, considerados os aspectos de inconstitucionalidade que apre
sentam. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridi.cidade do projeto, 
favorável à Emenda n"' 1 e pela inconstitucionalidade das demais emendas 
apresentadas. 

Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o pare
cer da Comissão de Finanças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para emitir o parecer.)
De iniciativa da Comissão Diretora, o ·projeto sob exame .. altera a lotação 
dos Gabinetes dos Diretores de Secretarias e da Assessoria, cria Seções em 
Subsecretarias, e dá outras providências''. 

Para tanto, recomenda a criação de funções gratificadas nos órgãos que 
especifica, determinando que a Subsecretaria de Pessoal republique o Regula
mento Administrativo do Senado, objetivando a sua atualização. 

A proposição é judiciosamente esclarecida, destacando-se que as alte
rações sugeridas se impõem em face do extraordinário aumento de tarefas 
que as Secretarias âa Casa vêm ten.Po de enfrentar, sem que se lhes aditem re
cursos em pessoal para desempenhar o correspondente acréscimo de encar
gos. 

Quanto às emendas, nosso parecer, considerando a conclusão da douta 
Comissão de ConstifuiÇão e Justiça, é favorâvel à Emenda n9 1 e contrário às 
demais emendas. 

De fato, as sugestões constantes das emendas oneram o orçamento do 
Senado, constituindo, como salientado no parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça, despesa não. prevista. 

Assim, opinamos em consonância com as Comissões de Constituição e 
Justiça e Diretora, pela aprovação do Projeto e da Emenda n"' 1 e pela re
jeição das demais emendas. 

Mas, Sr. P-reSidente; fugindo um pouco desse parecer e querendo acom
panhar o Senador Dirceu Cardoso, talvez sem a sua veemência mas, também, 
fazendo um apelo para que a Comissão Diretora olhe para aqueles funcio
nários assessores, que eles terão, nesse recesso, uma diminuição muito grande 
de seus vencimentos e terão, seu nível de vida muito aquém daqueles que eles 
levam conosco. 

Por isso, Sr. Presidente, é que eu saio um pouco desse parecer para, no fi
nal, pedir que se"ja aprovada essa resolução. (Muito Bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Solicito o parecer do nobre Sena
dor Alexandre Costa, que falará pela ComisSãO Diretora. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para emitir parecer.)
Sr. Presidente, a Mesa Diretora acata a decisão da Comissão de Constituição 
e Justiça, por não alterar os objetivos a que se propôs o projeto. 

De maneira que o parecer é pela rejeição das demais emendas e pela 
aprovação da Emenda n9 1. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O parecer da Comissão de Fi
nanças é favorâvel ao projeto e à Emenda n9 1 e contrária às demais emendas. 
E o parecer da Comissão Diretora é no mesmo sentido. 

Completando-se assim a instrução da matéria, passa~se a sua apreciação. 
Em discussão. (Pausa.) 

Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. Em votação. 
O Sr. Affonso Camargo (PP- PR) - Sr. Presidente, peço a palavra 

para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana).:.... Concedo a palavra ao nobre Se
nador Affonso Camargo, para encaminhar a votação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do _orador.) --Sr. Presidente. Srs. Senadores, evidente
mente, o projeto pretende atualizar os quadros da Casa para melhorar o seu 
desempenho. 

Partimos dessa premissa. 
Por outro lado, sabemos, Sr. Presidente, que os gastos públicos, hoje, de

vem estar na mira de todos os homens públicos, porque, indiscutivelmente, 
são inflacionários. Os órgãos públicos devem ser eficazes e produtivos, pro
dutivos no sentido de que devem produzir resultados pelo menor custo. Não 
tenho condições de discutir aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da conve
niência da reforma da estrutura, acredito que, com pareceres de diversas to
missões e fundamentalmente da Comissão Diretora, essa transformação seja 
conveniente p8.ra a Casa. 

Mas, aproveito a·oportunidade para fazer um apelo a V. Ex• A Casa 
sabe que apresentei, há pouco tempo, um projeto de resolução que pretende 
modificar a sistemática de uso de carros de representação no Senado, com o 
intuito de, sem criar qualquer tipo de prejuízo para eficiência e eficácia da 
atuação dos Senadores, diminuir gastos públicos. 

O projeto, infelizmente, não chegou a ter uma tramitação que desse con
dições de ser discutido nessa sessão legislativa, certamente será discutido, 
apreciado e votado nos primeiros dias da próxima sessão legislativa. 

Como sei que o Senado tem planos e, se não me engano, jâ está iniciando 
a modificação da frota de carios de representação, por carros Opala a álcool, 
se isso for verdade, pediria a V. Ex'" que sUstasse qualquer tipo de substituição 
de automóveis de representação até que, no próximo ano, a Casa possa deli
berar sobre esta matéria. 

Este é o apelo que faço a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• pode ficar tranqUilo que 
não está nas cogitações da Mesa nenhuma substituição de frota de automó
veis. É um assunto que preferimos deixar para a Mesa da próxima sessão le
gislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 146, DE 1980 

Altera a lotação dos gabinetes dos Diretores de Secretaria e da 
Assessora, cria Seções em Subsecretarias, e dá outras providências 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 A lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Asses
soria é acrescida das seguintes funções: 
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I- Secretarias Adiministrativa, Legislativa e de Informação e Documen-
tação 

I - Assistente Técnico ... , .. ~ ........... ~ •. ~ . . . • . . . . . . . . • FG-1 
1 -Auxiliar de Controle de Informação ......••............ FG-3 
1 -Auxiliar de Gabinete ................. _ -·-~ . . . . . . . . . . . • FG-4 
l-Contínuo ········~···~············---.~; .• ·-........•.. _.- .. * 
II - Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 

I -Assistente Técnico ........•....... ·-· ................... FG-1 
1 -Auxiliar de Controle de Informação .....•.............. FG-3 
2-Auxiliar de Gabinete .......... ······-····-·-······· .... FG-4 
1- Contínuo ..... ·- ........... ~· ... ··-----· .............•. * 
III- Secretaria de Sen·iços Especiais 

1- Assistente Técnico ................................... FG-1 
1 -Auxiliar de Controle de Informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FG-3 
4- Auxiliar de Gabinete ............... _.. .. .. .. . .. . .. . . . FG-4 
3-Contínuo ...... ~-: •.•. -.~·······--·-·-··-···-·-·--~---·-······· * 
I V - Assessoria 

2-Assistente Técnico ................................... FG-1 
I -Auxiliar de Controle de Informação .................... FG-3 
2- Auxiliar de Gabinete . . .. . . . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. FG-4 
l-Contínuo ......•....•.....•.......•.••..... -...........•. * 
Parágrafo único. Para cada Diretor de Subsecretaria haverã I (um) 

Contínuo, nas condições estabelecidas para funções idênticas previstas neste 
artigo. 

Art. 2~' É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a·Seção de Admi
nistração, com a correspondente função gratificada, FG-2. 

Art. 3• A Seção de Administração de que trata o art. 2• compete rece
ber, c~ntrolar e distribuir o material e o expediente do Serviço; executar os 
trabalhos datilográticos~ organizar a consolidação dos dados estatísticos; 
proceder ao controle interno do pessoal do Serviço; estabelecer escalas de 
plantão e distribuição dos locais de trabalho de seus servidores; encaminhar 
informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os ma
nuais de procedimento peitinentes, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 49 É criada, na Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção 
Eletrônica, a Seção de Projetes e Instalações Eletrônicas, com a correspon-
dente função gratificada FG-2. --

Art. S• A Seção de Projeto e instalações Eletrônicas, de que trata o art. 
49, compete desenvolver projetos, estudar _a atualização de equipamentos, 
emitir pareceres técnicos, fazer levantamentO de dados técnicos, efetuar me
dição de circuitos eletrônicos, p!'estar apoio técnico de manutenção à oficina 
técnica, elaborar normas e procedimentos para manutenção de equipamen
tos, fornecer especificações técnicas para elabor<!ção de Editais de Concor
rência, atualizar plantas e diagramas das instalações eletrônícas da Casa. 

Art. 69 A Subsecretaria de Pessoal republicará o Regulamento Admi
nistrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, 
atualizando-o nos termos das alterações estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 79 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário, -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação a Emenda n• 1. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 336 do Regimento, não 

serão submetidas a voto as demais emendas apresentadas, uma vez que rece
beram pareceres pela inconstitucionalidade. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

E a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• I 

Inclua-se no Projeto o seguinte artigo, após o 59, renumerando-se os de
mais: 

"Art. 6• Ãs Funções Gratificadas de Auxiliar de Controle de 
Informações e Auxi1iai de Coordenação Legislativa, de que tratam 
as Resoluções n9s 58, de 1972, e 60, de 1980,já existentes, correspon
d.:rá o nível de retribuição fixado no art. 19 desta Resolução para a 
função de Auxiliar de Controle de Informação." 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRE .. <;IJ)ENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra V. Ex• 

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

Mais de uma vez tenho ocupado a tribuna desta Casa para falar sobre o 
seqaestro, ocorrido em Porto Alegre, de dois uruguaios que naquela cidade se 
encontravam. 

SeqUestro que hoje é sabido, é incontestável, foi realizado por autorida
des uruguaias que irregularmente entraram no território brasHeiro e aqui 
prenderam os cidadãos uruguaios, e daqui os levaram para aquele país, tendo 
tido a conivência e a colaboração de autoridades brasileiras. Autoridades es
sas que foram processadas ou estão sendo processadas e chegaram a ser con
denadas criminalmente pelo Juiz de Direito, pelo juiz competente, em primei
ra instância. 

Agora, Sr. Presidente, recebo um jornal de Porto Alegre, Zero Hora, de 
hoje, edição de 4 de dezembro, que diz o seguinte: 

URUGUAIO COM PROBLEMAS POLITICOS DESAPARECE EM 
PORTO ALEGRE 

O fato foi comunicado, ontem, às autoridades policiais esta
duais e federais, pela companheira do homem desaparecido e pelo 
advogado Omar Ferri. Segundo ela tudo teria acontecido entre 
19:30h e 19:50h de segunda-feira, na frente do Edificio Santa Cruz. 

O Edifício Santa Cruz fica- na Rua da Praia, no coração da Rua da Praia, 
a_ alguns metros da Praça da Alfândega, da Praça Senador Florêncio. 

... onde ele ficara enquanto ela, que também é uruguaia, ia até a 
Comissão de Direitos Humanos que funciona naquele prédio. O 
caso estava sendo mantído em sigilo. 

Sr. Presidente, este é o fato do qual queria dar notícia ao Senado. Veja só 
V. Ex', se se confirmar, que estaremos assistindo alguma coisa muito seme
lhante àquela outra. 

Quer dizer, é um modelo especial e singular de extradição que está fun
cionando na Capital do meu Estado. Se isto se repetir se deve à cumplicidade 
do Governo no caso de Lilian Celibert que, sendo público e notório que foi 
seqüestrada em Porto Alegre, até hoje o Governo nada fez, deixando de cum
prir o seu--dever de exigir-o respeito à soberania nacional e às leis do Brasil. 

Quer dizer que a pessoa que se en;r:ontra no Brasil é'raptada, é seqUestra
da, e é daqui transportada por autoridades estrangeiras sem que o Governo 
brasileiro tome qualquer providência. 

----Era a denúncia que queria- fazer neste momento, nesta última, nesta hora 
.derradeira da sessão, com base em noticiârio do jornal do meu Estado, da Ca~ 
pita( do meu Estado, que acaba de publicar. (Muito bem!) 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mendes Canale. 

O SR. MENDES CANALE (PP - MS) - Sr. Presidente, apenas para 
encaminhar à Mesa um relatório da Comissão de Assuntos Regionais, rela
cionado com a viagem que fizemos ao Nordeste, para que conste dos Anais 
da Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MENDES CA
NALE EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

COMPONENTES DA COMISSÃO DE PARLAMENTARES SENADO
RES 

INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS DO 
SENADO FEDERAL EM VISITA AO NORDESTE 

Senadores: 

Mendes Canale 
EveJásio Vieira 
Valdon Varjão 
Alrnir Pinto 
Agenor Mafia 
Alberto Silva 
Dinarte Mariz 
Paulo Brossard 
Leite Chaves 
Mauro Benevides 

Acompanhantes da Comissão: 

- PP(MS (Presidente) 
- PP/SC 

-PP(MT 
-PDS/CE 

-PMDB/RN 
- PP(Pi 

- PDS(RN 
- PMDB/RS 
-PMDB/PR 
- PMDB/CE 

Ismar Buarque - Assessor de Imprensa do MlNTER 
Otto de Carvalho Jr.- Assessor da Coordenadoria Parlamentar do MIN
TER 
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Gelson Medeiros Barros 
Gilvanes de Lima Silva 
Gilson Eduardo Bezerra 
José Amauri Araújo 
José Raimundo Brasil Maia 

Jornalistas: 

- Assc:ssor da SUDENE/PE 
- Assessor :da SUDENE/PE 

- Assessor do DNOCS/CE 
- Assessor do DNOCSfCE 
- Assessor do DNOCS/CE 

Marcos de Faria- Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas 
do Senado Federal. 
Lúcio Pedrosa - Correio Braziliense 
Sêrgio Oliveira - O Globo 
Francisco Mascarenhas - Jornalista do Senado (Correio Braziliense) 
Osmar Assunção - Cinegrafísta de O Brasil em Notfcias 

RELATO RIO 

Configuração Geoeconômica do Nordeste 

I- Todo o Nordeste Brasileiro, situado no médio setentrião, tem uma 
superfície de 1.600.000 km2, com uma população aproximada de 35 milhões 
de habitantes. 

2 - Clima semi~árido - Pluviosidade irregular, numa média de 580 a 
600mm - por município - levando~se em conta a amostragem, do último 
decênio, onde se constata que a visão do Nordeste se coaduna perfeitamente 
com os conceitos emitidos pelo saudoso cientista - Guimarães Duque -
quando assim se expressou: uA história do Nordeste é visão do desequilíbrio 
ecológico. É a ãgua que arrasa culturas, destrói solos, arromba açudes e de~ 
sabriga populações. 

É o sol que seca os açudes, queima as plantações, acaba com as colheitas. 
Nesta história toda, Deus leva sempre a culpa, ou o diabo! 
O que o nordestino tem obrigação de saber é que todo desequilíbrio eco

lógico corresponde a uma depredação pelo homem do universo natural que o 
cerca. 

Um desmatamento na Amazônia, hoje, pode gerar uma região seca na 
Ãfrica, amanhã. 

O homem é Deus! O homem é o diabo! f: o diabo quando destrói dunas, al
terando nosso microclima. É o diabo quando aterra lagoas, agredindo a cida
de. É também Deus quando começa a pensar numa agricultura nordestina fir
mada mais no orgânico que no simplesmente mecânico. 

O ideal ecológico deve ocupar um lugar de dc:staque nos coraçõc:s e men
tes dos nordestinos, para que não se perpetue a fome, a miséria e a tristeza. 
Plantar e explorar com a ecologia. Jamais contra a ecologia". 

3- Flora- De pequeno e médio porte, esta - como é natural- v ice-
jante no litoral e regiões úmidas. O cajueiro, a carnaúba, umbuzeiros ejuazei
ros, por exemplo, são os heróis do médio porte que oferecem resistência ao 
solo semi~ãrido. De pequeno porte temos a oiticica, a favela, marmeleiro, mu~ 
fumbo, jurema (branca e preta), como as mais comuns. 

4- Fauna - O homem espingardeiro - o conhecido caçador nordesti
no, encarregou~se praticamente de sua extinção. Alguns espêcimens ainda são 
encontrados em zoos. resguardados, assim, da pontaria certeira dos andejos 
caçadores. 

5- Solo - Predominantemente cristalino, calcâreo e arenoso, na faixa 
litorânea. Rico em minérios. Se explorados, constituiriam a maior fonte de ri
queza do Brasil. O ouro, o ferro, o cobre, o manganês, o rutilo, a bauxita, o 
urânio~ entre os muitOs eXistentes, explorados e exportados promoveriam o 
equilíbrio da balança comercial do Brasil. 

6- Potamografia- Conta 6 Nordeste com poucos rios perenes, sendo 
na sua totalidade de curso temporãrio. 

7- Estações- Em todo o N ardeste só existem 'duas estações: Inverno e 
Verão. Quando bem distribuídas obedecem a seguinte ordem: de janeiro aju~ 
nho- época inverriosa; de julho a dezembro, o Verão - êpoca de estio. 

8- Agricultura - Fonte de renda do País, através da produção. No 
Nordeste ainda estâ longe de se atingir uma produção compensadora, face os 
meios arcâicos que ainda são utilizados. A mecanização da lavoura precisa 
ser incrementada pelo Governo, para evitar o desperdício de energia do ho
mem nordestino, em troca de uma irrisória colheita. 

Afloram como produtos essenciais: a cana~de~açúcar, o algodão, o café, 
oleaginosas, cereais, as fruteiras regionais. 

Pena, haver~se observado como lenta, estâ a irrigação no Nordeste. Dis
pondo de enorme massa líquida acumulada, é irrisória a superfície irrigada. 
Os pontos irrigados que foram visitados pela Comissão, e os a cargo do Pro~ 
jeto Sertanejo, deram a idéia nítida de que são extremamente positivos os re
sultados obtidos. No Cearã, foram visitadas as irrigações de Paraipaba, no 
vale do Curu e de Lima Campos, no Município de Icó. Nessa cidade estive
ram presentes dois membros da Comissão de Assuntos Regionais, quando da 
visita do Minstro Andreazza que inaugurou a válvula dispersara do Orós, pe--

renizando o Rio J aguaribe, o maior rio seco do mundo, ocasião em que" fo
ram também visitados 2 projetas sertanejos, com excelentes resultados. 

Posteriormente, daremos melhor e maior enfoque à irrigação do Nordes~ 
te e ao Projeto Sertanejo, ambos carentes de s~bstancial ajuda financeira do 
Governo Federal, isto se for o seu propósito de redimir á sofredora região. 

9 - Pecuária - E de admirar a coragem da brava gente nordestina, que 
se esforça para manter uma alentada criação de gado leiteiro, de excelente li
nhagem, se bem que predomina o rebanho mestiço e o chamado pé duro. entre 
os fazendeiros de pequeno porte financeiro, por serem tais espécies as que me
lhor se aclimatam às intemperies do clima regional. 

Comissão de Assuntos Regionais do Senado e a visita realizada ao Po/fgono 
das Secas. 

Uma Comitiva de 10 Srs. Senadores, pertencentes à Comissão de Assun
tos Regionais e dos Presidentes das Comissões de Finanças e Economia e 
mais o líder do PMDB, sob a Presidência do Exm• Sr. Senador Mendes Cana
te, visitou, em dias do mês de junho, o Polígono das Secas. executando uma 
programação, da qual participou o Ministério do Inteior, através dos órgãos 
que lhe são afetos: SUDENE, DNOCS e BNB. 

Partindo de Brasília a 24 de junho, foi diretamente a Fortaleza, onde 
chegou às 14h30 do mesmo dia. às 15 h, como estava programado, dirigiu-se 
a comitiva à Sede do Banco do Nordeste do Brasil, sendo recebida pelo presi
dente interino, jâ que o titular encontrava-se em Salvador. participando de 
um leilão do FINOR. 

Procuraram os Srs. Senadores obter as primeiras informações relaciona
das com amorosidade de liberação de crêdito destinado à "emergência", sa
bedores que eram das dificuldades com que vinham lutando os bancos parti
culares e mesmo os oficiais no atendimento de propostas formuladas e enga
vetadas pela falta de numerário. 

O Presidente do BN B esclareceu que o programa de crédito deste ano era 
igual ao do ano passado, destacando~se uma melhoria com a associação do 
''Crédito Direto" e ''Fundo Perdido", sendo este destinado aos proprietârios 
que possuíssem até 100 ha de terras; cabendo ao primeiro socorrer os rudco~ 
las com mais de I O I h a - Crédito Direto - a primeira parcela de I milhão e 
700 mil cruzeiros seria distribuída entre os agentes financeiros, na seguinte 
proporção: Banco do Brasil e do Nordeste 40%, para cada um, e 20% a cargo 
dos bancos particulares. Convém salientar que, até o dia da entrevista com a 
Comissão, não haviam sido alocados recursos para os 10 meses, isto ê, até 31 
de março de 1981 - e sim, dimensionados, apenas, para o trimestre - na im
portância de 880 milhões de cruzeiros. O Banco Central, a nível de Bando do 
Nordeste, já havia repassado 400 milhões. Em referência ao programa -
Fundo Perdido - ficou entendido que estâ afeto aos Governos Estaduais e 
SUDENE. Acredita o Presidente do BNB que o plano "Crédito Direto" tem 
aspectos mais positivos - técnicos e de trabalhadores - e correrá por conta 
da rede bancária: BB, BNB e bancos particulares. Esclareceu, ainda, que os 
suprimentos às agências bancárias do Banco do Nordeste têm sido regulares 
dos quais jã foram empregados 640 milhões de cruzeiros. 

Após a visita ao Banco do Nordeste, a Comitiva dirigiu-se à FACIC
Federação das Associações Cearenses da Indústria e Comércio, que tem 
como Presidente o Sr. José Leite Martins. Compareceu a essa reunião sua Ex
celência o Governador do Estado, Coronel Virgílio de Morais Fernandes Tã
vora. 

A saudação à Comitiva ficou a cargo do Dr. José Flâvio Costa Lima, 
Presidente das ~ndústrias, que em seu pronunciamento disse da esperança de 
ser o povo nordestino ouvido nos seus clamores diante do quadro de aflição e 
angústia por que vem passando. E afirmou: ua procrastinação na remessa dos 
recursos, para fazerem frente à terrível calamidade, causará inquietação e re
volta. ~ bom que os Srs. Senadores estejam conosco nesta oportuna visita, 
para sentirem as dificuldades e a justeza das medidas que estão sendo recla
madas, e precisam com urgência serem atendidas. ~'Presentes a esta reunião 
- continuou o orador- estão agricultores que matêm contato direto com o 
homem do campo e que, por isso mesmo, desejam discutir a solução reclama~ 
da pelas populações que não podem ficar esperando indefinidamente por pro~ 
messas falazes". Pelos exportadores falou o Sr. Manoel Machado, reivindi
cando junto aos visitantes que pleiteassem recursos para a calamidade exis~ 
tente, "já que os nossos direitos não estão sendo reconhecidos", afirmou. 

O Presidente da Comiss_ão de Assuntos Regionais, Senador Mendes Ca
nale, esclareceu, ao fazer uso da palavra, que os Senhores Senadores estavam 
em visita ao Nordeste, nesta hora amarga, justamente, mais para ouvir do 
que para falar. Sentirem de pert_o os anseios dos homens que trabalham na 
ãrea; ouvirem produtores e governantes para um ajuizamento real do que vi
ram, ouviram e sentiram, e oferecerem, ao Congresso Nacional e ao Exce~ 
lentíssimo Senh_or_Presidente da República, um relatório que expressasse, na 
verdade, os justos anseios das p-opulações sofridas no Nordeste brasileiro. 
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O Sr. Expedito Leite, representante da Federação da Agricultura do 
Ceará, começou por dizer que pensava que os agricultores da região já esti
vessem abandonados pelo Poder Político; mas infelizm~nte, para alegria sua, 
estão presentes a tão importanfês reunião ilustres coinponente da Câmara 
Alta do País, que nesta hora de incertezas vieram solidarizar-se com os que 
sofrem as agruras de um destino curei! Os Srs. Parlamentares trazem uma 
mensagem de esperança ao Nordeste que está desesperado, enfatizou o ora
dor. 

Chamou a atenção para a seca que estã começando agora, com a sua 
enorme fila de sacrifícios. O drama virá com rigor a partir de a&osto. E o que 
poderã acontecer, se as populações famintas não forem assistidas? Marcha
rão para as grandes cidades, em busca de auxílio de qualquer maneira. 
Realçou que o programa da assist.ência do Governo-te~ um objetivo certo; 
no entanto, foi suspenSo, de acordo com o que noticia a imprensa. Impõe-se a 
reinstalação de toda assistência prometida e que o prazo de propostas e pedi
do de crédito não se encerrasse a 31 de julho próximo, isto porque o trabalho 
de registro de propriedades junto aos cartórios demanda tempo. 

Usou da palavra o Sr. Afonso Sancho, Presidente da ASsociação de Ban
cos. Começou por dizer que nasceu na F ACIC o plano de combate ao flagelo, 
~·encampado, posteriormente, pelo Ministério do Interior, através da SUDE
NE, DNOCS e BNB. Agora, o referido plano está sendo posto em ação, a 
prestações, - afirmou - isto pela falta de colltinuidade das premissas por 
parte do Governo Central. Diz-se daqueles que não acreditam nas tais con
tratações de verbas, executadas em parte. A descontinuidade na execução é: 
patente, tanto isto é verdade que vem hoje em ordem ... e depois suspendem, 
porque a previsão de reCursos não foi suficiente"! 

O Deputado estadual Francisco Nogueira Diógenes criticou a manifes
tação pública do Ministro Amaury Stabile, quando da sua visita ao Cearâ e à 

' FACIC, em que afirmara que os recursos para o NordéStC:-estavain na d-epen
dência defluxo de caixa. Destacçu a importância Social do problema e à as
sistência que deverâ ser dada ao produtor. 

Acha que o assunto é também de Educação e incrimi.nou a destruição 
das reservas florestais feita predatoriamente, acabando com o que era segu
rança à pecuária do passado. Desapareceu a pastagem nativa jâ que apenas 
4% do solo cearence é irrigado. E os outros 96%? Apelou, em nome da As
sembléia Legislativa, para que não faltem recursos nesta oportunidade dificil 
em que o Nordeste luta para não sucumbir. 

Na manhã do dia seguinte - 25/6 - foi a Comissão recebida no 
DNOCS pelo seu Diretor, Dr. José Oswaldo Pontes, e pelo Superintepdente 
da SUDENE, Dr. Valfrido Salmito. Na oportunidade, foi feita u111a sucinta 
exposição sobre a atuação do órgão, baseado nos recursos jâ recebidos e dis
tribuídos e citados os municípios e propriedades assistidos. O número de mu
nicípios incluídos no Polígono das Secas é de 1.024, destes, 651 estão sob 
emergência com um tcitãl de propriedades assistidas, assim distribuidas por 
Estado: Piauí, 28.311; Ceará, 49.187; Rio Grande do J::lortc;; 23.763; Paraíba, 
25.000; Pernambuco, 43.279; totalizando 169.540. R"ecursos liberados pelo 
Governo Federal para o programa de emergênCia, erri 198Q, 1 bilhão novecen
tos e trinta e oito milhões. Estes dados correspondem ao dia que a SUDENE 
mandou parar o trabalho- 18/6. Agora, os da~os jâ ultrapassam, inc.lusive 
o Cearã com mais 6 mil propriedades incluídas na emergência. 

Quando da visita ao DNOCS, foi a Comissão infoimada que, dos 140 
municípios cearences, apenas 62 estavam, habilitados a recCberem auxnio
seca. 

Na oportunidade do encontro com o Superintendente da SUDENE, :qr. 
Valfrido Salmito, foi distribuído aos Srs. Senadores um documento com a se
guinte epígrafe: 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/ A ESTIAGEM/80 

Cuja xerox anexarrioS a~este -r-e]atório. 
Documento n~ I. 

ESTADO/ 

B1.NCO DO HO~_D~-~~ _DO BRASil:- _S!~ 

ESTii\GE!.:/E.Q 

N9 DE AG:~N~C~I~A=S_l~~l-------~-----L----------~--_L ____ _ 

CEAAA 

18 Agências 

PIAU! 

~o Agências 

86 60.860 

62 34.820 

301 315.9.96 3B7 37.6.B56 

209 178.365 271 213.les 

R.G. -~ORTE 

13 Agências 

PA~ÍBA (*) 

05 Agências 

57 Agências 

74 56.530 337 302.277 411 Jse go7 

(*}Faltam dados atualizados spbre operações contratada~ e proposta em 
carteira. O valor registrado na coluna total corresponde aos recursos distri
buídos às Agências dos dois Estados. 

Encontro com o Superinten.dente da SUDENE no DNOCS 

Em sua explanação o Superintendente da SUDENE, Dr. Valfrido Salmi
to, declarou que a seca se repete na mesma área que fOi afetada pela estiagem 
no ano anterior, u1979", não tendo sido possível a recuperação da lavoura; 
daí, não contar coln estoques de sementes para atender às populações exauri-: 
das e, por isso, carentes de pronta ajuda. A seca de 1980, se não ê das mesmas 
proporções da de 1979, se afigura pior! 

A frustração da lavoura da região assolada deveu-se, sobretudo, a uma 
queda pluviomêtrica por demais irregular. Houve municípios no Estado do 
Cearâ - Apuiarés, e por exemplo - em que o pluviômetro aCl,ISOU apenas 
30mrn. A SUDENE, então, achou por bem classificar as situações dos mu-. 
nicípios quanto à sua pluviosidade em: a) irrecuperáveis; b) irregulares; e c) 
em observação. Em relação aos "irrecuperáveil~ o Governo autorizou desen
cadear assistência imediata, reservando à categoria "irregulares" a assistência 
creditícia. :e preciso que se frise que na primeira catego'ria·estão 48% da popu
lação pobre do País. O Governo do Ceará decretou emergência em todo o Es
tado, se bem que as zonas serranas, Baturité e Ibiapaba, foram as menos atin
gidas. A assistência prestada pelo Governo Federal às populações flageladas 
é feita com recursos: a "Fundo Perdido" e a .. Crédito Direto". Até o dia da vi
sita à SUDENE, em Fortaleza, segundo informes do Sr. Superintendente, jâ 
existiam 400 mil homens pagos a conta do "Fundo Perdido" e 190 mil (que 
chegará a 200 mil trabalhadores) assistidos pelo "Crédito Direlo". 

Segundo, ainda, informações prestadas pelo mesmo órgão, Ílão estão 
computados os recursos a cargo do Banco Nacional de I:Iabitação- BNH, 
que desta feita participa da ~~batalha contra o flagelo", no meio rural, cons
truindo casas no alto sertão, com a previsão de 40 mil unidades. Estimando
se 5 homens na construção de cada unidade, ter-se-ia mais 200 mil homens 
empregados; isto, sem se falar nas obras a cargo do DNOCS, DNOS e Prefei
turas, ocupando possivelmente, segundo a mesma fonte, mais ISO mil ho
mens, o que dará um total de I milhão de pessoas engajadas na atv.al emer
gência. 

O salãrio é da ordem de CrS 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
cruzeiros) mensais, o que equivale ao salário minimo da região, considerando 
que o trabalhador não sofre qualquer desconto, nem despesas com desloca
mento para o local de serviço. 

"A ajuda atravês do "Fuhdo Perdido", ASUDENE recebe do MINTER 
e repassa às EMATER estaduais. Estes órgãos. segundo nos foi possível de
preender, têm prestado relevantes serviços, havendo, porêm, críticas à forma 
de pagamento, que deveria ser efetuado diretamente ao trabalhador e não ao 
fazendeiro, como se vem processando. Hã, ainda, reclamações no tocante a 
falta de observação de feriados. dias santificados e repouso semanal; bem,. 
como sugestões hã de que os sindicatos dos trabalhadores ê que deveriam fis
calizar as obras de uemergência". 

A verdade é que a SUDENE não controla a produção dos trabalhadores 
a .. Fundo Perdido'\ o que para isto seria exigida uma soma avultada para pa
gamento de fiscais, compra· de veículos e combustível! 

Após a palestra do Dr. Valfrido Salmito, Superintendente da SUDENE, 
a Comitiva, em ónibus esPecial, dirigiu-se ao Municfpio de Petencoste. a IOO 
quilômetros de Fortaleza, para uma visita à Estação de Icticultura, uma das 
mais importantes atividades do DNOCS, no No~~este. 

Foram os Srs. Senadores informados de que 102 açudes públicos do Polí
gono das Secas têm a sua pesca controlada pelo DNOCS, chegando, a mes· 
ma, em 1979, a atingir a I5.702 toneladas de pescado, em cuja atividade 
destaca-se o Estado do Cearâ. 

Em documentos, em poder da Comissão de Assuntos Regionais do Sena
do, vamos nos deparar com uma alentada relação de tipos de pescado, não só 
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'"regionais" como "aclimados", por exemplo: tilápia do Congo e a tilápia do 
Nilo. 

Após a visita àquela .. Estação", a comitiva dirigiu-se ao Município de 
Paraípaba, para conhecer o '"Projeto de Irrigação" Curu - Paraipaba. 

m'. 

Nesta região existem três grandes açudes a saber: 
Pereira de Miranda, com 395 milhões de m 3• 

General Sampaio, com 322 milhões de m3• 

Caxitoré, com 202 milhões de 1J1 ', perfazendo um total de 919 milhões de 

Irrigação do Nordeste 

Não obstante estarem espalhados pelo Nordeste grandes reservatórios 
d'ãgua, a irrigação, podemos dizer, ainda é irrisória se não simbólica. 

Basta que se saiba que a área a irrigar em toda região nordestina, segun
do dados do DNOCS, é de .. 800 mil hectares. 

De uma superficie de um milhão e 600 mil quilómetros quadrados a área 
irrigada não ultr<;tpasSa a casa dos 35 mil hectares; não obstante conhecer-se 
os resultados positivos que a irrigdção oferece, modificando, como por mila
gre, o quadro econômico e sacia'! da Região. 

Tod'!: a irrigação existente no Nordeste ê trabalho do Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas (DNOCS). · 

A Comissão na visita feita aos Projetas de Irrigação em Paraipaba, no 
Ceará, e São Gonçalo, na Paraíba, pôde constatar a exuberância das culturas 
e o padrão de vida dos "irrigantes". Aqueles quejã contam cinco anos de tra
balho, ou seja, os mais antigos, jâ possuem um certo status de vida: - re&ula
res moradias, pequenos criatórios e renda líquida de Cr$ 150.000,00 (cento e 
cinqUenta mil cruzeiros) a Cr$, 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) anuais. 

Não vivem os "irrigantes" com niaiores preocupações com o seu plantio, 
porque a âgua acumulada é farta e distribuída de maneira racional para a irri
gação das terras. 

Não se compreen-de a desídia dos Governos em não incrementarem, tor
nando obrigatória, a irrigação das terras que são beneficiadas com a con
trução de pequenos e médios açudes, a já que os de grande porte, como o de 
Orós, no Ceará, deveriam, de há muito, estar irrigando as terras aluviqnais do 
Nordeste, produzindo riqueza e não servindo, apenas, de uma coisa contem
plativa. 

Para que foi criado o PPI - Programa Plurianual de Irrigação·; senão 
para estudar a possibilidade de irrigação em todo o N ardeste? Executando, 
também, a colonização e a delimitação do lote familiar? 

Os Srs. Senadores foram. cientificados pelo Dr. José Oswaldo Pontes, Di
reter do .QNOCS- de que o Projeto de Irrigação "Morada-Nova", no Cea
rá, já estã consolidado, o primeiro, talvez, em toda a área nordestina. 

Os técnicos, que acompanhavam a comitiva, explicaram que a irrig!=J:ção 
deverá obedecer a uma técnica toda especial, em relação ao solo a ~er irriga
do. 

Para "solos leves", a irrigação deverá ser feita por aspersão; enqu~nto 
que, para os "solos aluvionals", por gravidade, embora se saiba do desperdício 
d'água que este processo oferece. 

Foi, ainda, abordado o problema da salinização. ~abc-se que a insolação 
e a evaporação são fatores que, contribuindo para a diminuição da massa 
líquida nos mananciais, depositam "sais" tra _superficie, sendo necessários 
cinco anos para recuperar a ârea, atravês de corretivos e preventivos, quando 
esta acontece. É certo, no entanto, que, de regra, em "solos aluvionais" e de 
'"encostas" não acontece tal problema. 

A irrigação do projeto- ucuru- Paraipaba" serâ desenvolvida em duas 
etapas: 

!• Etapa- Em 1978, foram irrigados 2.120, com 509 famllias, num total 
de 3.710 pessoas, com 2.120 empregos diretos. 

2fl Etapa- Previsão de 4.420 ha a implantar, com 1.080 famflias, com 
4.240 empregos diretos. Operação total: 6.840 ha, com 1.689 famílias e 11.720 
pessoas com 6.440 empregos diretos, indiretos - 12.880, com tendência a 
crescer. 

Ocupação na área: Desapropriação: 12.346 ha -lote agrícola, 3,00 ha
lote habitacional- 0,80 Jza. O plantio da cana-de~açúcar ê a tôn_jca encontra~ 
da no terreno irrigado, cuja produção ê convcniada com urna importante e 
próspera indústria açucareira. Obras e serviços executados: Edificações: 1.578 
unidades. Estradas: 225 km. Investimentos: Cr$ 226.565.077,40 (duzentos e 
vinte c seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setenta e sete cruzeiros 
c quarenta centavos). 

Foi constatado, pelos componentes da comitiva, como positivo o projeto 
de irrigação ex.C'Cutado, Jamentando que o Governo Central não se tenha ad
vertido da importâÍlcia que representa para o N ardeSte a irrigação e o Projeto 
Sertanejo, do qual nos ocuparemos a seguir. 

Inegavelmente, constitui o Projeto Sertanejo a grande esp-erança da gente 
nordestina. Construir pequenos e médios açudes; poços artC:sianos c amazo
nas, cacimbões, barragt;ns, enfim ... âguar. Este, o grande problema do Nor
de.ste. Os recursos hídricos são os maios reclamados para assegurar a sobrevi
vência na região, do ser humano, da flora e da fauna, que não podem prescin
dir do precioso líquido. 

Foi visitado pela Comissão{ em "Fronteiras", no Estado do Piauí, uma 
área atendida pelo Projeto SertaitcjO e se pôde recolher a impressão são do 
bom desempenho do trabalho executado. Não se encontra justificação no 
proceder governamental em nãp alimentar com melhores verbas a ação do 
DNOCS nesse setor tão importante para a economia nordestina. Alêm dos 
ccre.ais, encontramos a cana-de-açúcar, fruteiras e criatório, com excelente 
bacia leiteira, concorrendo, assim, para minimizar as dificuldades da popu
lação, no setor alimentício. Que o Governo se redima dos grandes descasos 
relacion_ados com a Irrigação e.o Projeto Sertanejo. para que, des~a forma, 
possa redimir, econômica e socialmente, o Nordeste. 

Parti~ de Fortaleza rumo ao Estado do Rio Grande do Norte 

Encerrada a visita ,à Capital ccarence e à regiã9 ond~ instalados estão os 
Projetas de lcticultura e de Irrigação, a comitiva demandou à cidade de Mos~ 
soró, no Estado do Rio Grande do Norte, com urna parada intermediária na 
cidade de Aracati, ainda em território cearense, para que os Srs. Senadores ti
vessem um ligeiro contatQ com o artesanato desenvolvido na região, fonte de 
renda para as populações pobres e classe média, do baixo Jaguaríbe. 

Ao chegar à cidade Potiguar, foi a Çomissão recebida pelo Excelentissí
mo Senhor Governador do Estado, Dr. Lavoisier Maia, o Prefeito Municipal 
de Mossoró e edis de municípios circunvizinhos, Gerentes do Banco do Brasil 
e Banco do Nordeste, representantes da EMATER e do empresariado regio
nal, além de uma grande massa popular. 

A reunião foi aberta pelo Excelentíssimo Senhor Senador Mendes Cana
Ie, Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do Senado, que disse aos 
pre!entes da missão atribuída a este órgão técnico do Congresso Nacional, 
que não era outra senão a de ouvir as autoridades locais, agentes de casas de 
crédito e o homem do campo, para que fosse passivei à Comissão formar uma 
idéia real, do transe difícil por que passa, no momento, a brava gente da área 
do médio setentriãó brasileiro, que tem a habitá-lo um terço da população de 
todo o País. Vêm aqui os Srs. Senadores da República atendendo ao urgente 
reclamo desta sofrida gente, que merece respeito, pelo apreço que todos têm à 
dignidade humana. Ouvirão os Senhores representantes do povo brasileiro as 
reivindicações que lhes forem feitas, na certeza de que os nordestinos poderão 
ter, do desempenho honesto da tarefa que a todos cabe, de propugnar junto 
ao Congr~so e ao próprio Presidente da República, em favor de uma assis
tência urgente e condigna às populações, que sofrem resistindo e resistindo 
sofrem ás intempéries que .assolam a região mais brasileira da Nação. 

Após a s~a plena manifestação de solidariedade ao povo potiguar, o Pre
sidente Mendes' Canale ofereceu a· palavra a Sua Excelência o Governador 
Lavoisier Maia, .que, visivelmente emocionado, disse da alegria em receber 
tão luzida caravana senatorial e da sua tristeza de recebê-la, num momento 
em que os seus 'overnados sofrem as conseqUências de uma estiagem voraz. 

A tónica das palavras do Governador não foi outra senão de desolamen
to com a faltà de l"!CUrsos para enfrentar a catástrofe, já que o Estado pôr si 
só, pobre como só i ~con~ecer çom os demais da região do Polfgono das Secas, 
não tem a mínima condição (i~ arcar com as enormes despesas que o flagelo 
cstâ a exigir. 

Não é admissi"el !i não so pode compreender a perversa procrastinação 
na remessa de recursos (ederais ll, SIJDENE e às casas de crtdito, municiado
ras da EMATER estaC11.1al, respon:;Avel pela assistência a "Fundo Perdido", 
cabendo aos bancos a di~ttribuiçãQ- ÓM empréstimos mediante a aprescntaçip 
das '"cartas propostas". 

O registro de terras no !NCll.A_o o reconhecimento em cartório é uma 
tarefa penosa, que deveria ser &lmplificada, para não se perder tanto tempo 
na obtenção de recursos que minimizarão a aflitiva tituação do homem do 
campo. 

Como~ sabido, o Governo Federql adotou, para a emergência deste ano, 
o mesmo critério adotado em 1979. l:Iá os qu~ consiP.:..r.sm o d'CBtc ano mais 
aperfeiçoado: Propriedades até 100 hectares serão ~.,i.!ildas atrav~s doo recur• 
sos a "Fundo Perdido", para agilizar a assi11tencia aos mais carentes; Proprie
dades de 101 até 500 hectares serão atendida~ pelo "Credito Dircto", feito 
pelo prazo de 12 anos com 4 anos de carência, a juros de 7% ao ano. 

O Sr. Governador informou que, até aquela data (26f6), o Estado do 
Rio Grande do Norte havia recebido para o uPrograma de Emergência" 126 
milhões de cruzeiros, com recomendação expressa de liberar no mllximo 50% 
para o mês em curso (junho). Hã oito dias atrâs, informou o governante, a si· 
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tuação era a seguinte: 714 proposta~ de crédito, totalizando, quase 300 mi
lhões de cruzeiros. Propostas contratadas: 114, num montante de 28 milhões 
em números redondos,, para atendimento pelas 24 agências do Banco do Bra
sil. 

A situação de emergência era, exatamcnte, a segui}lte: 
Propriedades até 5(}() hectares: 1.363 cadastradas, com 3.997 pessoas. 
Propriedades de 51 a /(}() ha.: 418 cada'ltradas, com 1.953 pessoas. 
Total de propriedades: 1.781 com o total de 5.950 pessoas. 
A proCiução agrícola oferece o seguinte quadro: 
milho: uma perda aproximada de lfO% a 90%. 
feijão: uma perda aproximada de 85%. 
arroz: não houve plantação. 
algodão seridó: fibra longa -, possivelmente, 40% aproveitâvel. 
Síntese da situação no Estado: Rio Grande do Norte, com este, enfrenta 

o segundo ano de seca, com dois terços do território atingido pela inc.lemên
bia. 

O Governo decretou _emergência em 33 municípios, devendo, porém, ser 
estendida a todos os municípios do Estado. 

O Rio Grande do Norte, com os d:emais Estados do Polígono das Secas, 
necessita de recursos hídricos para que sejam instalados, satisfatoriamente, o 
"Projeto Sertanejo", atê bem pouco com minguados recursos, e a Irrigação 
salvadora. 

O número de municípios em situação crítica: 62. Uma nova listagem de
monstra que a calamidade envolve, praticamente, todo 7· Estado. 

Consenso Geral: agilização dos recursos, o Dl\{OCS precisa de meios fi
nanceiros para o início do trabalho da açudagem reclamado por todo Nor
deste. Perfuração de poços na Chapada do Apodi; Construção do Açude San
ta Cruz e a perenização dos Rios Apodi c Mossoró. 

A S U D EN E, por seu turno, necessita ser fortalecida com os recursos a 
que faz jus, para o cumprimCntó -de sua missão primordial- o desenvolvi
mento' da Região. 

Da cidade de Mossoró, a Comitiva continuou viagCni em-ônibus, através 
dos sertões comburidos, rumo à Cidade de Caic6, com paradas interme
diárias nas cidades de Angicos, Serro Corâ e Currais Novos. No trecho per
corrido, a Comissão, já trafegando em estrada de terra, andou um bom trecho\ 
a pé, visando entrevistar o homem sofrido do sertão e sentir-lhe a paciência e 
a resignação com o infortúnio. E, aos poucos, foi se certificando da vida su
bumana daquela gente digna de melhor sorte. 

Entrevistada uma professora primária, ela ofereceu o quadro triste por 
que passam os habitantes daquele chão agreste. Basta dizer que a fome reina 
impiedosamente, vendo-se muitas pessoas se alimentarem com o nosso "so
dorno" - nome dado ao xiquexique -, temperado com sal!. .. 

Lutam todos com a dificuldade do precioso líquido, indo buscá-lo em 
pequenos açudes distantes que, por obra do acaso e pela vontade de Deus, 
ainda se conservam COil) uma quantidade de âgua que vai dando para mitigar 
a sua sede, atê não se sabe quando. ~ uma situação terrível, só presenciada 
pelos que assistiram a grande seca de 1958, uma das maiores do Nordeste. Jâ 
noite, chegou a comitiva à cidade de Currais Novos, tendo sido recebida pelo 
prefeito municipal e colegas seus, de municípios vizinhos, alêm do represen
tante da EMATER e gerentes de bancos oficiais. 

Deve-se de logo esclarecer que o ritmo da toada era o mesmo, ouvido por 
todas as localidades visitadas pela comitiva senatorial. 

Os componentes da Comissão de Assuntos Regionais e os Presidentes 
das Comissões de FinanÇas c de Agricultura do Senado Federal e o ilustre 
líder do PMDB, jâ que a Comitiva era intcrpartidâria, ouviram, atentamente, 
os veementes apelos dirigidos ao Governo federal, no sentido de agilizar a 
ajuda financeira prometida à Região, tão carente de recursos, jâ que o núme
ro de propostas encaminhadas pela EMATER às casas de cr~dito, apenas, 
um reduzido número havia sido atendido, ficando em carteira dezenas e deze
nas delas, à guarda de financiamento. Esta situação, já encontrada em Mos
soró, agora, em Currais Novos, iria se repetir, como puderam sentir os Srs. 
Senadores, nas outras cidades, posteriormente, visitadas: Caicó, no Rio 
Grande do Norte; Pombal, Souza e Cajazeiras, na Paraíba; Juazeiro do Nor
te, Caririaçu, Nova Olinda Araripe (na Chapada do Araripe) e Campos Sales, 
no Cearâ; Fronteiras, Picos e Teresina, no Piauí. 

A região rio-grandense do Norte, conhecida por Seridó, ê a grande pro
dutora do algodão batizado com o nome regional: ou seja, o arbóreo seridó, o 
melhor do Nordeste, pela sua fibra longa, e que se apresenta este ano com a 
sua safra prejudicadíssima, não ultrapassando, talves, 14 mil toneladas, em 
pluma. A média de produção nos anos normais varia entre 50, 60 e atê 70 mil 
toneladas. 

Os gêneros alimentícios não tiveram, comO jâ foi dito, melhor sorte. 
Os prefeitos dos muncípios vizinhos ao de Currais Novos lembraram a 

necessidade de que fossem modificados os incentivos fiscais que não têm conw 

corrido para o desenvolvimento do setor primário do Nordeste- o agrope
cuãrio; quando se sente mais voltado para a indústria. Foi, ainda, lembrada a 
neces~idade das autoridades, que não atentaram que mister se faz planejar um 
progrâma de ação assistencial ao Nordeste, uma vez que o "Projeto Sertane
jo" é a grande alternativa para os problemas nordestinos, com a irrigação dos 
vales úmidos, criando oãsis, em regiões de .aspectos tipicamente agreste. 

Encerrada a Reunião em Currais Novos, partiu a comitiva para a Cidade 
de Caicó, onde chegou por volta das 4h 30min da manhã do dia 27. 

Após rápido repouso, jã às 8h da manhã, nOva reunião tinha início no 
foro local. · 

O quadro pintado por Parlamentares federais e estaduais e pelo prefeito 
do Município em nada cjifcriu daquele revelado nas cidades anteriormente vi
sitadas: necessidade de àgilização da ajuda financeira destinada à "Emergên
cia"; recursos hídricos; ativação do "Projeto Sertanejo" c de "Irrigação", 
para isto sendo necessâria a construção de açudes, poços'profundos c amazo
nas; barragens dos rios, ~·para que a âgua não corra toda para o mar". 

Ainda presentes à Reun~o os gerentes dos bancos oficiais, o represen
tante da EMATER, empresários e grande número de ruralistas, estes confian
tes no êxito de missão a cargo da comitiva senatorial. 

Da cidade de Caicó. a comitiva dirigiu-se às cidades de Pombal, Souza a 
Cajazeiras, no Estado da Paraíba, com passagem em São Gonçalo, para uma 
visita ao projeto de irrigaÇão implantado pelo DNOCS, na região. Os prefei
tOs das referidas cidades pintaram o mesmo quadro de desespero, e a ansieda
de pela ajuda governamental, sempre, como se vê, o problema da procrasti
nação dos recursos, impedindo uma regular assistência ao flagelo. 

Como o de ','Paraipaba", o Projeto de Irrigação de .. São Gonçalo'• im
pressionou os Srs. Senadores éomponentes da Comitiva, servindo o fato para 
que fosse firmado o consenso de que, numa região semi-ârida ·como é o Nor
deste brasileiro, deve o Governo Federal, de consciência, utilizar os meios 
que, ·comprovadamente, influirão no~ processo ecológico da região, no caso, o 
seu florestamento e reflorestamento, incentivando a açudagem e aguadas, 
para o amanho racional dO solo aluvional e agresfe, provocando, dessa for
ma, o desenvolvimento econômico e social da região problema: o médio se
tentrião brasileiro. 

Nas cidades paraibanas acima referidas, foi a comitiva senatorial recep
cionada pelos prefeitOs-dos respectivos municípios, autoridades creditícias e 
povo cm geral, principalmente, vindo da zona rural. Os temas aventados não 
diferiam dos que foram abordados nas reuniões das demais cidades visitadas. 
Rumando daí a comitiVa para a Cidade de Juazeiro do Norte,no Estado do 
Cearã, onde se deu o pernoite. 

No dia seguinte, 28/6, pela manhã, a Comitiva participou de reunião, no 
edifício da Câmara Municipal, com a presença do prefeito local, vereadores, 
representantes das casas de crédito oficiais: BB e BNB, representantes da 
EMATERCE, e alentado número de agricultores. 

Deve ser aqui consignado um fenômeno raro acontecido na história das 
secas no Cearã. A região do Cariri, a mais ubertosa do Estado, foi pela pri
meira vez atingida por terrível estiagem, exatamente, por haver ocorrido um 
veranículo - 45 a 50 dias sem chuvas - o que ocasionou grande prejuízo a 
lavoura, vendo reduzida, a uma quarta parte, toda a produção prevista. A 
principal reivindicação: construção imediata do açude .. CARÁS", com um 
sistema de barragens no leito do Rio do mesmo nome. 

Mas, pelo que foi possível observar, por onde a comitiva passou, o Esta
do onde a situação pareceu ser mais difícil foi a do Rio Grande do Norte. O 
Cearâ, pelas informações colhidas, ainda poderá ter uma safra, de regular 
para boa, de algodão e de castanha de caju. Os cereais, conquanto escassos 
em determinadas regiões, noutras teria dado para o gasto, se não fora a difi
culdade de cilagem, que obrigou o rurícola a se desfazer por preços irrisórios 
de sua modesta colheita, neste cruel 1980. A chegada à CiÇade de Campos Sa
les, ponta sul da região dos Inhamuns, a mais atingida pelas estiagens, foi a 
comitiva recebida pelo prefeito c autoridades locais, além dos edis das comu
nas vizinhas. Realizada a reunião, no salão de um Centro Social, as reivindi
cações foram as mesmas. Era grande o sofrimento d;a população angustiada 
pela falta de água, vinda de 2léguas de distância, do açude que alimenta a ir
rigação do DNOCS, na localidade- Fronteiras. no Estado do Piauí, visitada 
logo a seguir e onde existe, em franco progresso, um ~'Projeto Sertanejo" do 
DNOCS. 

Da localidade de Fronteiras, a comitiva dirigiu-se à Cidade de Picos, 
tambêm no Piauí, onde se deu o pernoite. 

A reunião foi realizada por volta das 20h30min, com a presença, como 
sempre, do Prefeito Municipal, Deputados Estaduais, Vereadores, gerentes 
de bancos oficiais, representante da EMA TERPI, empresários e rurícolas. 

Os Srs. Sena_dores membros da Comissão foram saudados pelo Sr. Pre~ 
feito que apresentou as suas reiVindicações, lamentando não ter podiçlo fazê-
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las ao Exm9 Sr. Ministro do Interior, na râpida visita àquela cidade. Falou a 
seguir o representante da Associação Comercial e Industriill de Picos, 
lembrando a necessidade de mudança de estrutura da região, a exemplo de 
como foi feito em Petrolina, Estado de Pernambuco, onde o homem uapren
deu a conviver com a seca". Abordou o uso vezo do Governo Federal de reti
rar o pouco dinheiro destinado ao POLONORDESTE e ao PROTERRA. 
Reportou-se à Irrigação, afirmB.ndo ser a forma da agricultura garantida. Á
gua existe no subsolo do Piaui. O necessário é dar instruções adequadas ao 
homem, para que ele possa buscá-la e irrigar as suas terras. Outros oradores 
ainda se fizeram ouvir, entre estes o Vigário Ger~.l da Diocese e dois Deputa
dos representantes do Municipio de Picos, na Assemblêia Estadual, repetindo 
as mesmas colocações feitas nos demais municlpios visitados, cuja constante é 
o problema hídrico, para que s~a possível a irrigação do solo dadivoso do 
Piauí. 

Na manhã ~o dia 29, a Comitiva deslocou-se para Teresina, sendo rece
bida por S. Ex• o Governador Lucidio Portela, que participou do almoço ofe
recido aos Senhores Senadores, _não podendo, porém, permanecer pof mais 
tempo, pelo fato de ter que Viajar ao Recife, para a reUnião do Conselho Deli
berativo da SUDENE. No entanto, para substituí-lo, pre~ente estava o Sr. 
Vice-qovernador que, com Secretários de Estado, participou dos debates, os 
quais cõntaram com as presenças de gerentes de Bartcos oficiais, representan
tes da EMATERPI e empresários. Durante a reunião, em que os problemas 
relacionados com a seca eram debatidos, foi apresentado à Comissão de Se
nadores pelo Sr. Secretário da Agricultura d,o Estado, telex em que era comu
nicada a liberação de verba de 140 milhões de cruzeiros, pâra- fazer face às 
despesas com a "emergência", recurso este reClamado na Reunião de Picos, 
tendo em vista a grave situação do pessoal que trabalha em regime de a "Fun
do Perdido", e dos proprietârios que laboram utilizando o "Crédito Direito". 
Foi, não reyta dúvida, uma excelente qotícia, que marcou o encerramento da 
peregrinação dos Srs. Senadores, pelos sertões __ com~~~i~os do Nordeste. 

Sumário 

De tudo que nos foi dado a observar e sentir, uma verd~de _cristalina pO-
voou de logo a nossa mente, confirmando o que pensam os estudiosos da ecO
logia Nordestina: "O clima, fator de diferenciação, constitui a tôniCa do Nor
deste; as secas são um reatar e têm revelado e dado a conh_~er a Região comó 
uma tela de fundo geográfico, em que vislumbramos o des.afw-resposta às 
tentativas de desenvolvi~nto". ,. 

O desafio · estâ mais uma vez lançado e c,omo ele. responder? 

Relatório Sobre o Nordeste 

É evidente que, após uma viagem que durou cinco dias~ em que a Corili~ 
são de Assuntos Regionais percorreu cerca de 2.000 km da região nordestina 
mais afetã.da pela seca, tivesse a oportunidade de ouvir os principais dirigen
tes do DNOCS da SUDENE, especiálmente convidados a Brasília para este 
fim, para um complemento de informações e esclarecimentos que se dizessem 
necessârios ao oferecimento das sugestões por parte da Comissão. 

Do que foi dado a conh§cer aos Senadores, que percorreram aquela re
gião, a impressão colhida é da necessidade urgente de ser adotada uma políti
ca única, por parte do Governo Federal, visando evitar dispersão de recursos 
e de programas. 

Com efeito, após visitar- projetes de irrigação, acampamentos de flagela
dos, diversas prefeituras daquela área, onde foram ouvidas autoridades esta
duais, municipais e federais, bem como líderes sindicais, políticos, homem do 
povo, teve a Comissão nítida impressão de improvisação nas ações empreen
didas pelo Governo Federal para minimizar os efeitos da .seca. 

Como já foram feitas constantes reclamações da falta de recur§os, que 
eram anunciados pela SUDENE, evidenciam-sé um desentrosamento ~entre as 
medidas adotadas pelo órgão planejador e coordenador e o real cumprimento 
das medidas a serem tomadas por parte dos ministérios da área econômica. 

Além destas reclamações, pôde a Comissão observar que, apesar do lou
vável esforço de técnicos do DNOCS e da SUDENE, para controlarem e cir
ct.mscreverem os efeitos da calamidade a números por eles levantados,-a reali
dade pareceu ser outra, dando a impressão que, depois de tantos anos que o 
fenômeno vem ocorrendo, as coisas se passam como se fossem um fato novo, 
gerando indecisões e sliperpoS:ição de providências entre as autoridades locais 
e as dos diferentes Ministérios. 

Por outro lado, durante a visita que a Comissão fez aos excelentes proje
tes de irrigação do DNOCS, alguns dos chamados Projetp SertanejO, ficou a 
impressão de que este caminho, apesar de válido, muito lOnge estâ de se cons
tituir como solução definitiva, para uma calamidade cíclica, envolvendo vasta 
região do Nordeste, trazendo_fome e misêria para mais de um milhão de pes
soas, cada vez que acontece o fenômeno. 

O Projeto Sertanejo, por exemplo, quando adriiinistrado pelo DNOCS, 
obedece, sempre, a rígidas diretrizes cientificas, quer quanto ao número de 
têcnicos, quer quanto ao gabarito e competência ~xigidos. . 

Mas num consenso geral, pareceu à Comissão que muita coisa do que 
está sendo feito no Nordeste por parte do Gove.rno Federal, visando reduzir 
os eféitos da seca, terâ que ser revista com urgência, e adotadas mé:éiidas con
cretas, objetivas e práticas,· que economizem os escassos recursos nacionais e 
que tragam resultados palpáveis de curto e mêdio prazo. 

Visita ao CTA 

Não podemos nos furtar de referêilcias a visita feita pela Comissão de 
Assuntos Regionais ao CTA, carente de recursos, para realizar importante ta· 
refa cientifica a seu encargo. 

Assim, quer no.s pareceres que a liberação de rec~rsos, para que aCTA 
implante imediatamente seu Projeto MODARTE, é medida que se impõe 
com urgênciá e sem qualquer discussão acadêmica por parte de pseudotêcni
cos, que nada vão acrescentar ao _excelente trabalho da gabaritada equipe da· 
quele Centro Têcníco do Ministério da Aeronáutica em São Josê dos Cam· 
pos. · 

Também devem'ser reservados recursos para que o Projeto MOCLIMA 
sCja -cOntinuado e, áfinal, testado, como solução definitiva para o Nordeste. 

Enquanto isso, Uma política séria, embasada nos conhecimentos e levan
tamentos jâ exiStentes de todos os dados indispensáveis a sUa execução, deve 
ser adotada, visando afinal dar Condições aos milhões de brasileiros que vi
vem na zona rural do semi-árido nordestino, sem necessariamente se transfor
marem ~iclicamente em miSérãveis flagelados, vivendo à custa de reçursos da 
União. 

O Nordeste e seu Potencial Hídrico 

·O Nordeste tem água acumulada na superflcie, em volume suficiente e 
djstribuída em vádos Estados daquela região, sob a forma de grandes, médios 
e pequenos açuQes, em sua maioria públicos. · 

Mesmo levando em consideração o louvável esforço do DNOCS com 
seu programa de irrigação em vários desses açudes, geralmente a água a ju· 
,sante da barragem, longe estâ este programa de atender às necessidades dos 
milhões de brasileiros ,que residem no interior nordestino. 

Basta Citar um exemplo, Para que se tenh3. idéia da dimensãó do proble
ma. 

Consideremos o vale do Jaguaribe, o chamado maior "rio seco" do mun
do. Depois da construção dos açudes Orós e Banabuiú, todo o vale que fica a 
jusante desses açudes pode ser perenizado, atraVés da alimentação permanen-
te de determinado volume d'águá. · 

Isto já.vinha acontecendo hâ anos, fã.o logo as compo-rtas do Banabuiú 
começaram a alimentar o rio, na época da estiagem. 

Qual o resultado para a população que residia naquela área? Cerca de 
50.000 pes~óas viviam nas margens do rio Jaguaribe, fazendo cultura de va· 
zantes no verão e suas tradicionais roças de subsistência na estaçã6 chuvosa, 
n& parte alta das margens. · 

' O que aconteceu depois que o DNOCS desapropriou toda a área e afas
tou dali todos esses 50.000 habitantes? 

Como o projeto não pôde ser implantadO de uma vez, principalmente 
por falta de recursos, foram beneficiadas, até hoje, no máximo 400 famílias, 
ou 2.400 pessoas. Para onde; foram os restantes 47.600 rurícolas'? ~ claro: ou 
migiaram, ou vivem nós arredores do projeto de irrigaçãO, na mãis completa 
miséria! · 

Qual teria sido a melhor solução? E intuitivo que, através de um judicio· 
so estudo, ter-se-ia..aproveitado a calha do rio em toda sua extensão, e ali um 
programa de vazan'tes tecnicamente orientado, aliado a um outro. aprovei
tando as margens laterais através de utilização de pequenas motobombas, te
ria resolvido o pro?lema de'todo~ os 50.000 habitaptes que ali residiam há de
zenas de anos. É bt;:m Verdade que, a essa altura dos acontecimentos, a si
tuação.se modificou_para melhor com a instalação da válvula dispersara çio 
Orós, que perenizou o .Jaguaribe, numa extensão de 220 quilômetros, o que 
concorrerâ para h. ativaçâo daqueles instrumentos de bombeamento. Não se 
teria violentado a organização da família rural existente, e com recursos infi- · 
nitamente menores poder-se-ia ter encontrado a solução lógica e consetânea 
com'"os escassos recursos~ nacionais. 

Por outro lado, e-~imultaneamente, seria recomendâvel o levantamento 
de todas as várzeas e terrenos planos adjacentes ao perímetro molhado dos 
açudes públicos existentes'ilO Nordeste. 

A área disponível é tão grande, que entende a Comissão: só esta áreas~ 
ria capaz de absorver mais da metade da população geralmente atingida cicli
camente pelas secas. 
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Bastaria que fosse construída uma eStrad,a tipo vlcinal,, contornando 
todo esse perímetro, e ao longo dela implantadâ .. uiria rede. de eletrificação em 
13.800 volts, monofásico, altamente econõmicb e viãVel. 

A indústria nacional já es~á capacitadà a fornecer transformad~res e mo
tores, com potência adequada\ a um programa de pequenos·.projetos de irri
gação, por aspersão, ao longo de todo este perímetro. 

No açude Araras, por exemplo, poder-se-ia dispor de n.o mínimo 200 km 
de várzeas para uma adequação de que ora é proposto. 

Com isto, haveria, de saída, uma vantagem inicial dupla: à medida que 
as águas do açude baixam, enormes áreas úmidas já estão disponíveis para 
uma ucultura de vazantes". 

Por outro lado, extensa área desse contorno detém um clima de intensa 
umidade, proveniente da evaporação das águas do açude, evaporação essa 
que, tangida pelos ventos dominantes, garante todas as condições para man
ter uma vegetação, que seria estudada, e que permaneceria sempre verde em 
todo o período das secas, ou de verões prolongados. Só isto garantiria pasta
gem verde durante todo o ano, para enorme rebanho bovino. 

Da mesma forma a Comissão, depois de ter ouvido centenas de pessoas 
entre técnicos, proprietários e políticos, chegou à conclusão que a solução 
mais viável, económica e tecnicamente correta para a imensa região assolada 
pela estiagem, onde residenl pelos menos um milhão de brasileiros, sujeitos 
permanentemente aos efeitos da calamidade, é mapear com precisão, em cada 
Estado, os núcleos habitados por determinado número de famílias, em peque
nas ou mêdias propriedades, e que estão sujeitas à calamidade periódica. 

Nestes núcleos seriam abertos poços tubulares (apenas um por núcleo), 
não importando nem a vazão horária, nem a qualidade da água. ~ 

Quando o núcleo fosse de dez famílias, bastariá contruir-se um reserva
tório tipo piscina coberta, implantada na superficie do terreno, com capaci
dade para armazenar 1.000.000 (um milhão) de litros d'água. 

Nos núcleos de mais de dez famílias, o reservatório seria de 2.000.000 
(dois milhões) de litros de capacidade. 

Se a âgua for de mã qualidade, instalar-se-ia um dessalinizador do tipo 
largamente usado em Israel e nos Estados Unidos. 

Com a assistência têcnica dos órgãos federais e estaduais, em cada um 
desses núcleos a terra seria examinada, e determinado o tipo de adubo que 
nela deveria ser usado para garantir alta produtividade dessa terra. 

Assim, cada família seria induzida a fazer uma roça de dois hectares, mas 
em distância nunca superior a 500 metros do~reserVat6rlo mencionado. 

Estã provado que uma família de seis pessoas tem condições de molhar 
sua roça de dois hectares em caso de estiagens prolongadas, garantindo a co
lheita do que plantou. 

O processo de molhar os dois hectares ê o que foi usado pelo Senador Al
berto Silva, membro da Comissão de Assuntos Regionais, em sua proprieda
de, em região seca do norte do Piauí, adaptando os conhecidos equipamentos 
de pulverização manual de inseticidas. 

Aproveitou ele o fato desses equipamentos poderem produzir uma pres
são interna por meio de bombeamento manual, e, em-lugar 4eJ2_ico pulveriza
dor, imaginou um dispositivo simples, que permite injetar a água diretamente 
na raiz de cada planta, evitando o desperdício de âgua por evaporação. 

Os Senadores Almir Pinto e José Lins constaram a utilidade do processo, 
em um Projeto Sertanejo, no Município de Icó- Ceará, comprovaildo as efi
ciências do mêtodo. 

O passo seguinte ou simultâneo com a implantação dos poços e reserva· 
tórios, em todos os Estados do Nordeste, seria o de uma assistência têcnica 
permanente, levando o rurícola, já que sua piodução não fica mais sujeita a 
perdas, a instalar pequenas indOstrias de beneficiamento e aproveitamento de 
~·sobras" da cultura agrícola. _ 

Cremos serem estas as soluções adequadas à imensa extensão da área su
jeita às secas, e a expressiva população de 1.000.000 (um -ffiilhãC?) de pessoas 
permanentemente ameaçada em pelo menos seis dos oito EstadOs do Nordes
te, sem prejuízo do que já vem sendo feito ali. 

Aproveitamento das Águas do São Francisco 

Idêia de canalizar o São Francisco, para perenizar algun_s, !'iOs do Nor
deste, não há dóvida que é lógica e trará resultados apreciáveis. 

Mas, para transpor o divisor de águas, são necessárias obras de-engenha
ria de grande porte e de alto custo. Alêm disso, em cada caso, o excedente d'á
gua das enchentes do São Francisco que transpuser o mencionado divisor te
rã que ser acumulado em grandes reservatórios a serem construídos em cada 
rio ou afluente do Nordeste. 

Estas obras tambêm não são baratas. Só o estudo estâ orçado cm 50 mi~ 
Jhões de cruzeiros. 

Assim, entende a Comissão que a idêia de aproveitar o excedente das en
chentes do São Francisco, anunciada pelo Governo, ê válida, mas de custo 

altíssimo, e alêni disso só vai beneficiar áreas adjacentes e estes rios e alguns 
afluentes apenas, e que, comparadas com ,o restante da imensa ârea seca do 
semi~árido nordestino, representa pouco pára a solução do desafiante proble
ma. Mas não resta dúvida ê fatora ser considerado se levarmos em conta que 
o problema do Nordeste ê água r 

Mais lógico, prático c econômico será o aproveitamento - como já se 
fez sentir- de todo o perímetro molhado dos milhares de açudes públicos do 
Nordeste, com pequenos projetes de irrigação de cultura de vazantes e a aber~ 
tura de poços tubulares em pequenos núcleos habitacionais e sujeitos a cala* 
midade cíclica de estiagem prolongadas. 

Estas providências, aqui sugeridas, aliadas ao apoio ao CTA, parecem à 
Comissão um passo avançado para a solução do problema. 

É lógico que a SUDENE e o DNOCS devem ser apoiados principalmen
te com recursos financeiros, um como órgão p/anejador e supervisor do pro
grama, e o outro como órgão executor, ajudando Estados e Municípios na 
consecução do objetivo comum, que é a redução gradativa dos efeitos sobre a 
população nordestina da área rural, de um fenômeno que há dezenas de anos 
vem transformando o Nordeste em uma ilha de pobreza. 

Os investimentos para um programa como aqui sugerido são relativa
mente pequenos, se comparados com os bilhões de cruzeiros que o Governo 
vem gastando anualmente, apenas para não deixar morrer milhares de nor
destinos, cada vez que a calamidade se instala naquela área. 

Conclusões 

Em vista das considerações e sugestões jã descritas teremos nós - os in· 
tegrantes da Comissão de Assuntos Regionais do Senado - de apresentar 
conclusõeSfundamentadas no que vimos e assistimos e que poderão ser de ca
ráter imediato e caráter mediato. 

Como solução imediata, apontamos, em primeiro lugar, a pronta libe* 
ração de recursos pelo Governo Federal, agilizando a sua distribuição, para 
não acontecer o que mais a Comissão de Senadores ouviu por onde passou: a 
demora na recepção do dinheiro, quer a ufundo Perdido", quer o distribuído 
a .. Crêdito Direto", causando, com isto, o desespero natural entre uma coleti* 
vidade que tem, permanentemente, diante de si, o aspecto do desespero e da 
fome. 

Em segundo lugar, seja banida a terrível burocracia nos repasses dos re
cursos do Banco Central para os Bancos do Brasil e Banco do Nordeste Bra
sileiro, e destes para as agências interioranas. O número de cartas-propostas 
.. penduradas" nas agências bancárias o.ficiais e mesmo particulares é de tal 
monta que impressionou de maneira negativa, quantos compunham a Comi
tiva Senatorial. A procrastinação, na entrega dos recursos, gera inquietação e 
desespero. 

Como providências mediatas perfilaríamos aqui as ~ecomendadas por 
capacitados técnicos conhecedores dos problemas ecológicos do Nordeste: 

a) solução hidráulica, adotando-se a açudagem e a irrigação; 
b) solução florestal, mediante reflorestamento ou florestamento racio

nal, sistemático e atê mesmo intensivo do território; 
c) solução pelo refinàdo aproveitamento do solo (dry-farming -lavou

ra seca); 
d) solução pela provocação de chuvas (mediante formações de nuvens 

- se necessârio: projeto CTA) e previsão do tempo; 
e) solução conservadorista dos recursos naturais, aproveitamento racio* 

nal do solo e da água; 
f) solução ecológica pela cultura e aproveitamento das plantas xerófilas 

resistentes às secas e animais adaptados ao meio; 
g) solução cornpósita ou de Agronomia Social, mediante o adequado 

ajustamento do meio fisico e social a situação novas, que impliquem'no me
lhor rendimento e produtividade~,_distribuição da renda com base nas refor
mas estruturais, tendentes ao deSenvolvimento humanista. 

O fato é que nenhuma destas soluções poderão ser recomendadas em li
nha de exclusividade, se levarmos em \conta que o Nordeste requer uma ação 
conjunta pa:fa a sua exploração económica, evidenciando-se, no entanto, os 
excelenteS resultados que advirão com a Irrigação e o Projeto Sertanejo, me* 
recedores do apoio integral do Governo Federal. 

Da mesma forma, a Comissão encampa alguns dos itens relacionados à 
dinâmica do órgão executor dos programas de combate às secas - Departa~ 
mento Nacional de _Obras Ço11tra as S~_cas- DNOCS, que são os seguintes: 

I - que se cOnsolidem e se ampliem os estudos e a implantação de proje
tos de aproveitamento integrado de recursos hídricos, envolvendo, precipua
mente, a irrigação praticada a partir de perímetros irrigados, aquicultura de 
ãgua doce e pontos hídricos de ârea de sequeiros; 

2- que seja atribuída ao DNOCS a responsabilidade de execução de 
toda a política de aproveitamento de recursos hídricos do Governo Federal 
dentro do Polígono das Secas, na sua área de jurísdi_ção; 
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3 - as ações relacionadas com o aproveitamento dos recursos hídricos 
compreendem: 

a) levantamento e avaliação dos recursos hídricos superficiais e subter
râneos; 

b) projeto e construção de obras hídricas, compreendendo açudes, 
poços, canais, barragens subterrâneas e outras; 

c) execução de Projeto Sertanejo com o objetivo de promover o desen
volvimento hidro-agrícola das propriedades rurais, tornando-se mais resis
tentes ao efeito das secas. 

4- que sejam assegurados recursos financeiros capazes de permitir a 
s:Ibstancial aceleração do desenvolvimento dos atuais programas a cargo do· 
DNOCS, de modo a tornar estes progç3;mas voltados para o desenvolvimento 

regional, tais como Programa para o Desenvolvimento da Agroindústria, 
Projeto Sertanejo, POLONORDESTE e outros. 

Participação do Minter 

N~o poderíamos deixar de fazer constar deste Relatório uma palavra de 
agnidecimento ao Exm9 Sr. Ministro Mário Andreazza, titular do Ministério 
do Interior, que, através da SUDENE e do DNOCS, pelos seus dignos titula
res Drs. Valfrido Salmito, José Oswaldo Pontes e corpo técnico respectivo, 
emprestou todo apoio técnico·e logístico à Comitiva Senatorial, sem o que, 
acreditamos, não seria, talvez, possível o excelente desempenho que julgamos 
haver obtido, no cumprimento de tão importante missão. 

/ TER<SINA 

\ ,.,,,.,, 
SOUSA 

O Sr. Oziris Pontes (PMDB - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex• 
O SR. OZIRIS PONTES (PMDB....:. CE)- Como hoje é a última ses

são que assisto nesta Casa, como suplente do Senador Mauro Benevides ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Com pesar nosso, porque dese
jávamos que ambos estivessem aqui. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- ... então, quis enfocar as
sunto da mais alta importância da vida econômica e social do meu Estado. 

Porque, apesar de não exercer mandato legislativo, ainda exerçO uma lide-
rança na minha região, oriunda dos meus ancestrais, que foram Deputados e 
Senadores, e não podérei, como empresãri'o que sou, cõmo criador e fazendei
ro, me afastar da problemãtica dos assuntos nacionais. 

Sendo assim, quero agradecer, inicialmente, o discurso de saudação que 
me foi feito pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, quando aqui prestei o com
promisso, as deferências, o carinho, a- dedicação do eminente Líder do meu 
Partido, e, sobretudo, de todos os colegas, do PMDB, e dos Partidos que 
compõem a vida partidária desta Casa. 
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Então, ao·me despedir, quero agradecer a V. Ex• as considerações a mim 
dispensadas, e aproveitar a oportunidade para dizer ao povo do Cearâ, que, 
quando aqui estive, nada mais fiz do que cumprir com o meu dever. 

Sr. Presidente, eis a íntegra do meu discurso: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: retorno a esta tribUna, ao aproximar-se o 

término da presente Sessão Legislativa, para as despedidas formais aos meus 
eminentes Pares, com os quais tive a honra de conviver de perto, durante o 
breve exercício do mandato senatorial e deles recebendo as mais gratificantes 
demonstrações de apreço e estima inexcedíveis. 

Desde o primeiro instante em que tomei assento neste Plenário, fui alvo 
de continuadas atenções - iniciadas com a saudação do preclaro Senador 
Dirceu Cardoso e as intervenções de colegas ilustres, pertencentes às Banca
das partidárias que aqui se representam. 

Para um antigo parlamentar, distanciado das tarefas legislativas porra
zões jâ aqui amplamente explicitadas, o reencontro com o Congresso Nacio
nal, numa fase-de abertura política, tem sido motivo para a renovação de es
peranças, embora as prerrogativas deste Poder não hajam sido ainda restituí
das~ como conseqüência inadiável do estágio de normalização institucional a 
que se chegou, e que vinha sendo insistentemente reclamado pelo meu Parti
do e por pond~râveis segmentos da opinião pública brasifeira. 

A experiência que passei a viver no Senado revitalizou as minhas ener
gias cívicas, obrigando-me a continuar lutando em prol dos ideais democráti
cos, de modo a poder visualizar, sem mais tardança, o advento de um clima 
realmente propício às práticas salutares do regime democrático. 

Para quem enfrentou- e a isso já me referi em anterior pronunciamento 
- aos ominosos tempos da legislação excepcional, é profundamente desesti
mulante assistir à vigência despropositada de normas restritivas ao desempe
nho de mandatos populares, quando estes- muito ao contrário - deveriam 
ser resguardados por franquias amplas, a começar pelo In~tituto da Inviolabi
lidade e a assecução de outras garantias que permitissem a sua exemplar dig
nificação. 

Ao lado de considerações político~institucionais, trouxe a debate, nos 
dois meses de minha atuação, outros temas de conotação regional, sobretudo, 
os relacionados com o melhor atendimento, por parte do Governo federal, 
':ias justas aspirações do N ardeste e do Ceará. 

Ainda ontem reportei~me, especificamente, a velhas pretensões da Zona 
Norte do meu Estado, que aguardam, para a sua concretização, a boa vonta
de daqueles que detêm o mando decisório da Nação. 

Analisando as potencialidades econômicas do Vale do Acaraú, defendi o 
aproveitamento dos seus recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, para o 
assentamento dos projetas de irrigação, piscicultura, lavoura de sequeiro e 
agro-indústria. 

Apontei, por outro lado, dois projetes executivos- o aumento da capa
cidade irrigatória do açude Araras e a construção do açude '"Serrote" - de 
exeqüibilidade dependente apenas da alocação de dotações expressivas, que 
os viabilize, sem as tradicionais interrupções nos respectivos cronogramas li-
beratórios. -

Hoje, sinto-me no dever de alertar os setores govern>· mpeten-
tes- com razoãvel antecedência- quanto à flXação do Tew c. ,:amentârio 
do Fundo de Investimento do Nordeste, para que se não repita a deplorável 
ocorrência deste 1980, quando se registrou uma redução inexplicável, que o 
situou em menos de 12 bilhões, suscitando incisivos protestos em nossa re
gião, que levaram a Secretaria do Planejamento a majorá-lo em quatro bi
lhões, totalizando, porém, apenas 16 bilhões de cruzeiros! 

Destaque-se que, na época própria, a SUDENE, pelo seu dinâmico Su
perintendente, Dr. Valfrido Salmito Filho, estimara em 34 bilhões a proposta 
orçamentária do FINOR, sem o que o desenvolvimento nordestino não se 
processaria com a celeridade exigida para a cor~ção dos gritantes desníveis 
regionais. 

Aqui mesmo, coube ao Senador Mauro Benevides, com o valioso apoio 
dos parlamentares nordestinos, profligar a decisão do Poder Executivo, clas
sHicada, na época, como "autêntica subestimação dos legítimos interesses" 
daquela faixa do território nacional. 

Diante de tal precedente, não é de mais, agora, alertar as lideranças do 
Polígono para uma tomada de posição vigilante e constante, capaz de impedir 
que se minimize um justo anSeio de milhões de irmãos nossos, sequiosos por 
melhores dias de paz e tranqUilidade sociais. 

A elaboração orçarnentãria do FINO R deve, pois, ser cuidada com mais 
flexibilidade pelos tecnoburocratas, a· fim de que não incidam sobre aquele 
Programa reduções inadmissíveis, atentat6rias aos nossos interesses desen
volvimentistas. 

Em contacto que irei manter com o Ministro do Interior, Mário An
dreazza, farei cheg~r ao seu conhecimento a nossa apreensão, levando-o a im
pedir que a insensibilidade governamental volte a imperar no trato de um 
problema de inquestionâvel relevância para 9 Unidades da Federação. 

O brado de alerta, em favor do FINO R, que torno público, na tarde de 
hoje, deve ser secundado pelas lideranças políticas, comunitárias e empresa
riais da Região, inibindo os Ministros da área econômica a negar a consig
nação de verba expressiva, com desembolso em prazo certo. 

Do Cearã- imerso, corno outros Estados, em adversidade climática de 
largas proporções- sairão apelos veementes dirigidos até o Presidente João 
Figueiredo, para que o FINO R não venha a experimentar, como neste ano, a 
drasticidade da diminuição de recUrSos orçamentários, tão prejudicial à con
cretização dos planos de crescimento do Nordeste. 

Sr. Presidente, quis, deliberadamente, que o meu último pronunciamen
to, nesta Casa, tivesse como temática básic-a a defesa das aspirações nordesti~ 
nas. 

Sei que são muitos os que, como eu, não tergiversarão em erguer a voz, 
em qualquer tribuna, para apontar as disparidades que continuam a nos dis
tanciar de outras regiões mais adiantadas do País. 

Pode ser que, diante de tão obstinada resistência, o Poder Central se dis~ 
ponha a melhor atender às nossas reivindicações. 

Terâ valido assim, o nosso esforço, direcionado para o desejo maior de 
servir, com seriedade e devotamento, ao Nordeste e ao Brasil! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca uma ses
são extraordinária a realizarMse hoje, às 20 horas e 15 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno únicO, da parte vetada do Projeto de Lei do Senado 

n9 267, de 1980-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir crédi
tos suplementares até o limite de Cr$ 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, sete
centos e dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros), e dá outras providên
cüis, tendo 

Relatório, sob n"' 1, de 1980, da Comissão do Distrito Federal. 

Parte vetada: art. SY e seu parágrafo único. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 203~ SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1980 
i• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDENCIA DOS SRS. LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 20 HORAS E./5 MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira --Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa- José Sarney- Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -José Lins
Oziris Pontes- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon -

Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Roberto Saturnino -
Itamar Franco- MuTilo Badaró - Tancredo Neves- Amaral Furlab -
Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique S'an
tillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Milller - Vicente 
Vuolo - José Fragelli - Mendes Canale- Saldanha Dorzi- Affonso Ca
rnargo- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto
Lenoir Va~gas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
cqmparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 
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Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO DA AGRICULTURA 

N9 GM 843, de 4 do corrente~ encaminhando esclarecimentos daquele 
Ministério acerca da área do Território Federal de Rondônia, cuja alienação 
à Agropecuâria Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda. foi solicitada 
pela Mensagem n• 47/80, da Presidência da República. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL 
DA PRESIDl!:NCIA DA REPÚBLICA 

N• 622-SUPAR/80, de 4 do corrente, encaminhando informações do 
Ministério do Interior acerca da Mensagem n9 47/80, que propõe seja autori
zada alienação de terras públicas no Território de Rondônia à Agropecuária 
Industrial e .Colonizadora Rio Candeias Ltda. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

OF{CIO DO GOVERNADOR DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DE RONDÚNIA 

N"' 291/G, de 19 do corrente, encaminhando o· parecer da Secretaria de 
Agricultura daquele Território acerca da alienação de terras à Agropecuária 
Industrial e Colonizadora Rio CanOeías Ctda.-, solicitada através da Mensa
gem n• 47, de 1980, da Presidência da República. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 1.345 E 1.346, DE 1980 
PARECER N• 1.345, DE 1980 

Da Comissãõ de Finanças. Sobre o Ofício "8" n94l, de 1980, do 
Senhor Governador do Estado de Goiás, solicitãndo autorizatão do 
Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo, no 
valor de USS 35,0 milhões de dólares, para aplicação em Programa de 
Apoio aos Setores Agropecuários dC Infra-estrutura Energética do Es
tado. 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Senhor Governador do Estado de Goiãs solicita ao Senado Federal, 
com o presente oficio, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a com· 
petente autorização para que aquele Estado possa contratar uma operação de 
emprêstimo externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas~ para apli
cação em Programas de Apoio aos Setores AgropecUârios de Infra-estrutura 
Enérgética do Estado. 

2. Para atender às disposições do Ré'gimento Interno e da legislação 
pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n•8.772, de 15 de janeiro de 1980, autorizando 
o Estado a contratar operações de créditos externos até o valor de US$ 35,0 
milhões; 

b) Aviso o• 1.014, de li de novembro de 1980, da SEPLAN, reconhecen
do o carãter prioritário da operação e a capacidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n• 285, de 18 de novembro de 1980, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, favorãvel, enviada ao Senhor Presidente da 
República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins 
do art. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FJRCE- CREDE- 80/201) do Departamento de Fiscali· 
zação e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a operação em pau
ta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. n• 65.071, de 27-8-69 e pelo 
Dec. n' 84.128, de 29-10-79. 

3. O Senhor Governador do Estado de Goiás, enviou um Plano de 
Aplicação para USS 100,0 milhões, constante do Plano de Ação 1980-83 com 
base na plena integração de suas metas às Diretrizes Básicas do III Plano Na
cional de Desenvolvimento "objetivando primordialm.ente a otimização de 
esforços e recursos para a elevação do nível de desenvolvimento econômico e 
social do Estado e do Pa.ís". Foram escolhidas as seguintes prioridades: 

4. A leitura do Plano de Aplicação demonstra a ênfase nos projetas 
agrícolas, que participam com 73,1% em segundo lugar os projetas, de infra
estrutura econômica de energia e transporte, com 15,4% e finalmente, o proje
to de expansão industrial e mineral, com 11 ,5%. Os primeiros projetas são 
conforme descriminação constante no plano de aplicação: 

••a) Projetas Agrícolas Integrais uss 73.136.349 73,1% 
a.l. Projeto Rio Formoso US$ 28.625.624 28,6% 
a.2. Projeto Rio doS Bois uss 3.195.343 3,2% 
a3. Projeto Rio do Sono uss 10.417.126 10,4% 
a.4. Projeto de Alto Paraíso uss 30.898.256 30,9% 

b) Projeto de Expansão 
Industrial/Mineração uss 11.475.056 i1,5% 
b.l. Distrito Mínero-Industrial de 
Catalão uss 351.684 0,4% 
b.2. Complexo Mineral de 
Americano do Brasil uss 11.123.372 11,1% 

c) Infra-estrutura Econômica USS 15.388.372 15,4% 
c.l. Sistema Ge_ração Energia 
ElétriCa uss 6.880.799 6,9% 
c.2. Rodovias Vicínais US$ 5.517.546 5,5% 
c.3. Pavimentação da Rodovia 
G0-060 (trecho !porá-Piranhas uss 2.990.250 3,0% 
TOTAL uss 100.000.000 100% 

1.1 -Expandir a produção agrícola. com vista a auxiliar o 
combate à inflação através do incremento da oferta de produtos ali
mentares. 

1.2- Implantar Projetas Integrados a Micro Áreas Potenciais, 
objetivando a compatibilização de recursos escassos a elevados efei
tos multiplicadores da renda e emprego. Neste contexto temos o 
Projeto Rio FormosO, -Projeto Rio do Sono, Projeto Rio dos Bois e 
Projeto de Alto Paraíso. 

1.3 - Fomentar o desenvolvimento da agroindústria e da ex
ploração mineral, calcado nas excepcionais vocações naturais dare
gião, mediante o estabelecimento de uma política que estimule e via· 
bilize a construção de Distritos Industriais nos pólos de desenvolvi
mento. Destacam-se a implantação dos Distritos Agro Industriais 
de ltumóiara, Araguaíria, Gurupi e o Distrito Mínero Químico de 
Catalão. Em termos de Mineração o Projeto de Americano do Braw 
sil contribuirá para a economia de divisas, auxiliando o País a equi
librar a Balança Comercial. 

I .4 - Ampliar o sistema de transporte rodoviário, com ênfase 
nas. estradas vicinais, tendo por objetivo assegurar rapidez e eficiên
cia no escoamento da produção agrícola e pecuária. 

1.5 - Ampliar o sistema de energia elêtrica através da cons· 
trução de usinas e expansão de linhas e subestações, com vistas a 
cobrir as necessidades dos setores produtivos e assegurar o cresci
mento do Estado. Entre as usinas constantes do Plano de Governo 
constam as de Fecho da Onça, Corumbâ, São Domingos e Balsas 
Mineiro. 

1.6 - A implantação dos Projetas Agroindustriais já mencio
nados, acoplados à ação de natureza social (saúde, educação, assis· 
tência, saneamento, habitação), auxiliará inevitavelmente a solução 
dos problemas de fixação da população rural, evitando as migrações 
para os centros urbanos (eixo Brasnia-Goiânia) que têm gerado 
uma pressão incalculável sobre os equipamentos urbanos. 

O planejamento estadual-espera, através destes Projetas Inte
grados, solucionar de forma simultânea tanto os problemas de or· 

_ dem econômica quanto social, pois conjugando as metas de aumen· 
to da produção, da renda e do emprego na zona rural, se estará 
criando condições para inversão dos fluxos migratórios para os cen
tros urbanos, além de tornar os projetas, jâ atrativos do ponto de 
vista financeiro, também em condições ·de gerar elevados benefícios 
de natureza s_ocial.n 

5. O exame-das condições creditícias da operação serã efetuado pelo Mi· 
nistério da Fazenda, e.m articulação com o Banco Central do Brasil, nos ter
mos do art. 1', inciso II do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de: 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato com o grupo financiador 
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6. No caso, foram cumpridas as exigências do art. 403, alíneas a, b e c e, 
na forma do art. 108, item VI, ambas do Regimento Interno, opinamos favo
ravelmente à solicitação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 201, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco 
milhões de dólares norte-americanos) destinado a financiar Progra
mas do Estado. 

O Senado Federal re_solve: 

Art. 19 É o GoveriiO do Estado de Goiás autorizado a realiza, r, com a 
garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indi
cado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do Bra
sil, destinado a financiar__Qs Programas de Apoio aos Setores Agropecuârio e 
de Infra-estrutura Energêtica do Estado. 

Art. 2"? • A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ·ser 
efetuado pelo Ministério--da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do artigo 19, item II, do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômicO-financeira do Oovetno-Fecieral, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n• 8.772, de 15 de janeiro de 1980, publicada no Diário Oficial do 
Estado. do dia 24 de janeiro de 1980. 

Art. 3'? Esta Resolução entra em vigor na data- de sua publicação. 
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Cunha Lima, Presidente 

- Raimundo Parente, Relator - Tancredo Neves, com restrições - Lázaro 
Barboza, vencido, com voto em separado - Teotônio Vilela, com restrições 
-Vicente Vuolo- Martins Filho- Amaral Peixoto- Jutahy Magalhães
Jorge Kalume - José Guiomard. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO 

Pedi vista do processo em que o GovernO do Estado de Goiâs solicita au
torização do Senado para contrair empréstimo externo de 35 milhões de dóla
res, processo que devolvo agora com o seguinte voto: 

De hâ muito, iniciou-se um processo de comprometimento dos Estados e 
Municípios em função da pletora de empréstimos externos e internos contraí
dos que, dia a dia, vêm tornando nosso País cada vez mais dependente nas 
suas finanças, ao ponto de se prever até mesmo uma intervenção externa na 
administração- de nossa economia. 

A rigor, não hã Estado ou Município cujas finanças não-estejam em de
sordem, pondo a nu uma situação perigosa que urge encontrar um paradeiro. 

O que é pior - e isto não favorece a imagem do Senado - é a forma 
como tais pedidos de autorização aqui chegam: quase sempre no apagar das 
luzes, jã às portas do recesso parlamentar. 

No caso específico do processo de Goiâs, a tramitação pela SEPLAN 
iniciou-se em março do corrente ano, e apenas há três dias chegou ao plenãrio 
da douta Comissão de Finanças. Mesmo assim, o proCesso é distribuído ao 
Relator, com a falta de peças consideradas emprescindíveis ao seu estudo e 
apreciação. Não contida ele qualquer menção ao perfil da divida interna e ex
terna e como demonstração de receita, trazia somente uma xê.rox de um pe
daço de jornal (fls. 56), dando conta de que a arrecadação do !CM em todo o 
Paí~ cresceu apenas 1,3% e na parte em que menciona Goiâs, três linhas subli
nhadas que transcrevo: .. Os melhores resUltados foram apresentados por Es
tados como Goiás, cuja arrecadação de ICM $C expandiu em 19,4%, seguido 
do Piauí com 17,9%, e Espírito Santo, com 17,7%". Nada mais. 

Quanto ao plano de aplicação, se refere a 100.000.000 de dólares para 
vãrios projetes quando o empréstimo ora a ser autorizado é de 35.000.000 de 
dólares. 

Tal procedimento representa um descaso para com o Senado, que é leva
do assim a conceder autorização ou não, sem qualquer exame desses pontos 
tão importantes para não dizer imprescindíveis ao bom ajuizamento da ques
tão. 

Entretanto, alguns minutos após o pedido de vista, recebi das mãos do 
Secretário de Estado Múcio Teixeira alguns quadros analíticos da evolução 
da Receita Pública de Goiãs e do perfil de endividamento, o que em parte, su
priram as deficiências do processo. Lamentavelmente, no que toca ao plano 
de aplicação, nenhum detalhe ou reordenamento foi oferecidO. 

No ofício que acompanhou a entrega dos documentos que acabo de 
mencionar, esclarece o Secretário ser a SEPLAN a responsável pela falta de~
ses documentos, de vez que teriam sido juntados originariam4?nte. 

Não vejo, Sr. Presidente, como poderia o Senado e em particular a Co
missão de Finanças decidir sobre o pedido do Governo de Goiãs, com base 
num plano de aplicação de 100.000.000 de dólares quando vârios são os pro
jetes contemplados no plano, e os recursos previstos de apenas 35.000.000. 

Dir-se-á que a Lei Estadual autorizativa ê de 250.000.000 de dólares e o 
montante ora deferido pela SEPLAN, Banco Central e Ministério da Fazen
da, significa apenas a I• parcela do montante global. fi. o caso então de se per
guntar: _o Senado vai decidir agora sobre os 250.000.000 de dólares, sobre 
100.000.000 constantes do plano de aplicação ou sobre o caso concreto de 
uss 35.000.000? 

Creio que de 35 milhões e não de 250 milhões nem de 100.000.000. Por
tanto, onde ou em quais dos projetes mencionados serão gastos esses USS 
35.000.000? Ê portanto imprescindível do ponto de vista técnico e regimental 
do Senado, que se junte um novo plano de aplicação ajustado ao caso concre
to. 

Comó se isso não bastasse, é conveniente lembrar que o Estado de Goiãs 
é de longe o Estado proporcionalmente mais endividado do País. Basta que se 
recorde que, no ano passado, para cada 1.00 de dívida interna e externa, o Es
tado arrecadava no total de suas receitas, apenas Cr$ O, 70 (setenta centavos). 
Se o Estado de Goiás vier a contrair o montante global dos emprê.stimos que 
o Governo pretende, se tornará um Estado ingovernável. 

Aliás, creio que não laboro em exagero ao afirmar que a anomalia nas fi
nanças goianas já- se aproxima do caos, pois não faz ainda duas semanas, o 
próprio governador enfrentava os vídeos da televisão, para dizer que não 
cumpriria a lei do reajuste salarial, pois o Estado não tem condições, ao ver 
de S. Ex• 

Assim, não posso endossar tal empréstimo, que sem dúvida, viria a com
prometer ainda mais ·as finanças de Goiã_s, e jã aí de forma irremediável. As
sim, o meu voto ê contrãrio à sua conCessão. 

Sala das Comis_s_ões, 4 de dezembro de 1980. - Lázaro Barboza. 

PARECER N• 1.346, de 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n9 201, de 1980, da Comissão de Finanças que "autoriza o Go
verno do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, 
no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), destinados a financiar Programas do Estado". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, apres.entou o presente 
Projeto de Resolução, que, na forma do art. lO?, autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar, com a garantia da União, uma operação de emprésti
mo externo, no valor deUS$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, destinado a financiar os Programas de Apoio aos 
Setores Agropecuários e de Infra-estrutura Energética do Estado. 

2. Pelo artigo 29 do projeto "a operação realizar-se-â nos termos apro
vados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das condições credití
cias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n9 
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos en
carregados_da execução da política econômico-financeira do Governo Fede
ral, e, ainda, o disposto na Lei Estadual nO? 8.772, de 15 de janeiro de 1980, 
publicada no DiáriO Oficial do Estado do dia 24 de janeiro de 1980". 

3. Do exame do processado, verifica-se que foram obedecidas as exi
gências e trâmites legais estabelecido pelo Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 
1974, para pedidos de exame para cOntratação de empréstimos, operações de 
créditos ou acordos externos, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, para fins da manifestação .do Poder Executivo Federal, de 
que trata o art. 42, item IV, in fine, da Constituição. 

4. O mêrito do pedido já foi ampla e detidamente examinado pela ilus
trada Comissão de Finanças, que concluiu pela concessão da medida pleitea

- da, nos termos do presente Projeto de Resolução. 
5. Nada hã que possa ser argUido contra a proposição, no que compete 

a esta Comissão examinar, e estâ corretamente formulada sob os ângulos 
constitucionais e jurídicos, razão pela qual entendemos possa ter tramitação 
normal. 

Sala.das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Aloyslo Chaves, Presi
dente em exercício - Raimundo Parente, Relator - Lenolr Vargas - Ader ... 
bal J urema - Almir Pinto - Bernardino VIana - Moacyr Dalla - MorDo 
Badaró- Orestes Quércia- Helvídio Nunes- Hugo Ramos- Cunha Lima.-
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PARECERES Nos 1.347, 1.348 E 1.349, DE 1980 

PARECER No 1.347, DE 1980 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 265, de 1980 
(n9 498, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senador Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas-MG, a elevar 
em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentOs e quarfnta e 
dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Taneredo Neves 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita de Caldas-MG, que objetiva contratar,junto à Cai
xa Econômica do Estado, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

Operação I 

A- Valor: 
Cr$ 36.293.400,00 (correspondentes a 60.000 UPC de 

Cr$ 604,89, em julj80); 
B- Prazos: 

I - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
I - juros: I% a.a.; 
2 - correção monetária: trimestral conforme variação da 

UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFH/BNH; 

D - Garantias: 
Primeira e especial hipoteca dos lotes de terreno e das habi

tações a serem edificadas, bem como caução das quotas de 
!CM; 
E - Destinação dos recursos: 

Construção de 200 unidades hasbitacionais de interesse saciai, 
com valores unitários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas 
a trabalhadores com renda familiar de até 3 salârios mínimos, aos 
quais o financiamento serâ transferido após a comercialização dos 
imóveis. 

Operação II: 
A- Valor: 

Cr$ 6.048.900,00 (correspondentes a 10.000 UPC de 
Cr$ 604,89, em julf80); 
B- Prazos: 

l - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -juros: 5% a.a. (4% + I% pelo repasse); 
2 - correção monetária: trimestral conforme variação da 

UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFH/BNH; 

D - Garantia: -
Vinculação das quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer

cadorias - ICM; 
E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras de infra-estrutura urbana necessârias à 
construção das 200 unidades habitacio~ais, objeto da operação I. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do por entendê-lo técnico e financeiramente viâvel, não devendo seus encar
gos gerar maiores pressões na execução orçamentária .dos próximos exercí
cios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes e objetivos do 
Plano Nacional, no tocante a infra-esti'Utura habitacional, das médias e pe
quenas cidades, visando o ordenamento especial das migrações interna~ 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 202, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas-MG, a 
elevar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 10 É a Prefeitura Úunicipal de Santa Rita de Caldas-MO, nos ter

mos do art. 2o da Resolução no 93, de II de outubro de 1976, no Senado Fede-

ral. autorizada a elevar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, tre
zentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto à Caixa E~onômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banço Nacional da Habitação, destinado a financiar 
a construção de 200 unidades habitacionais de interesse social e execução de 
obras de infra-estrutura necessárias, naquele município, obedeéidas as con· 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de suas publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi

dente- Tancredo Neves, Relator- José Lins- Benedito Canelas- Lenolr 
Vargas - Bernardino Viana - Luiz Cavalcante. 

PARECERES Nos 1.348 E 1.349, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n9 202, de 1980 da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de 
Caldas- MG, a elevar, em Cr$ 42.342,300,00 (quarenta e dois mi
lhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montan~ 
te de sua dívida consolidada. 

PARECER No 1.348, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu parecec sobre a Mensagem n9 265/80, autori
za a Prefeitura Municipal de Santa Rita -de Caldas - MG, a contratar em
préstimo no valor de Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) destinado a financiar a construção 
de 200 unidades habitacionais, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bérii do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável técnica e financeiramente, coricluindo pelo presente Projeto de Reso
lução. 

Em face ao exposto, verifica~se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
'nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloyslo Chaves, Presiw 
depte em exercício~ Murilo Badar6, Relator- Lenoir Vargas- Hugo Ra
mos- Leite Chaves- Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Aderbal Jurema 
- Almir Pinto. 

PARECER No !.349, DE 1980 
Relator: Senador J utahy Magalhães 
Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado 

Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas- MG, 
a contratar empréstimo no valor de Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois mi
lhões, trezentos e dois mil e trezentos cruzeiros) destinado a financiar a 
cnstrução de 200 unidades habitacionais naquele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela presente operação 
de crédito é de grande interesse sócio-econômico para o município em ques
tão, até mesmo porque se caracteriza como um investimento reprodutivo. 

Ante 9 exposto, concluimos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezs::mbro de 1980. - Almir Pinto, Presidente 

em exercício- Jutahy Magalhães, Relator- Lázaro Barboza- Aderbal Ju~ 
rema - Lenoir Vargas - Raimundo Parente - Amaral Furlan - Benedito 
Canelas - Moacyr Dalla - José Sarney. 

PARECERES Nos 1350, 1351 E 1352, DE 1980 

PARECER No 1350, DE 1980 

Da Comissão de Economia, sob~e a Mensagem n9 270, de 1980 
(no 503, de 1980, na origem) do Senhor Presidente da República, su"" 
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto~ 
rizada a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa-M G, a elevar, em 
Cr$ 21.171.150,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Taneredo Neves 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
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Municipal de Virgem da Lapa-MG, que objetiva contratar, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financei
ro do 1Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

"Características das Operações: 
Operação I 
A- Valor: 

Cr$ 18.146.700,00 (correspondentes a 30.000 UPC de Cr$ 
604,89, em Julj80); 
B -Prazos: 

1 - de carência: atê 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
I - juros: 1% a.a.; 
2 - correção monetária: trimestral conforme variação da 

UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFH/BNH; 

D - Garantias: 
Primeira e especial hipoteca dos lotes de terreno e das habi

tações a serem edificadas, bem como caução das quotas do ICM; 
E - Destinação dos recursos': 

Construção de 100 unidades habitacionais de interesse social, 
com valores unitários limitados ao máximo de 300 UPC, destinadas 
a trabalhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos, aos 
quais o financiamento sCrá transferido após a comercialização dOs 
imóveis. 

Operação II 
A- Valor: 

Cr$ 3.024.450,00 (correspondentes a 5.000 UPC de Cr$ 604,89, 
em Julf80); 
B- Prazos: 

I - de carência: até 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
l -juros: 5% a.a. (4% + l% pelo repasse); 
2 - correção monetária: trimestral, conforme variação da 

UPC; 
3 - seguros: previstos pelo SFJ.i/BNH; 

D - Garantia: -
Vinculação das quotas do Imposto sobre Circulação de Merca

dorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras de infra-estrutUra urbana necessárias à 
construção das 100 unidades habitacionais, objeto da operação I. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios. 

No mérito, o empreeridimento se enquadra em casos análogos que têm 
merecido a aprovação da Casa, até mesmo porque se trata de investimento re
produtivo que faz retornar aos cofres públicos grande parte dos capitais em
pregados. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO n• 203, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa-MG, a 
elevar, em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e 
um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l• lô a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa-MG, nos termos 

do art. 2• da Resolução ti• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a elevar, em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta 
e um mil. cento e' cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a cons
trução de cem unidades habitacionais de interesse social e execução de obras 
de infra-estrutura necessárias naquele município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980, - Teotônio Vilela, Presi

dente - Tnncrcdo Neves, Relator-José Lins - Benedito Canelas- Lenoir 
\'argas - Bernardino Viana - Luiz Cavalcante. 

PARECERES N•s 1.351 E !.352, DE 1980 

Sobre o Prejeto de Resolução n9 203, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Munici~al de Virgem da Lapa 
- MG, a elevar, em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e 
setenta e um mil, cento e cinqUenta cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada". 

PARECER N• 1.351, De 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Dada ró 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 270/80, autori
za a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa- MG, a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, 
cento e cinqUenta cruzeiros), destinado a financiar a construção de uniddes 
residenciais para faixas poPulacionais de baixa renda. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso· 
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do Senado Federal. 

No mêrito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente projeto de reso
lução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sa]a __ d_as Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Murilo Badaró, Relator- Lenoir Vargas- Hugo Ra
mos- Leite Chaves- Moacyr Dalla- Bernardino Viana- Aderbal Jurema 
- Almir Pinto. 

PARECER N• 1.352, De 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Sob exame, Projeto -de Resolução da Comissão de Economia do Senado 

Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa- MG, a 
contratar emprêstimo no valor de Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cen
tO e: Séfenta C um mil; CCnto e cinqUenta cruzeiros), destinado a financiar a 
construção de cem unidades habitacionais, naquele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se favoravelmente à 
pi-oposição, quanto aos aspectos de contitucionalidade, juridicidade e têcnica 
legislativa. 

No mêrito, a matéria se 'enquadra nas diretrizes que têm norteado a 
análise desta Comissão. --

Assim, concluímos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 

em exercício- J'utaby' Magalhães, Relator- M_oacyr Dalla- Lázaro Bar
boza - AderbaJ Jurema- Lenoir Vargas- Raimundo Parente- Amaral 
Furlan - Benedito Canelas - José Sarney. 

PARECERES N•S 1.353, 1354 E 1355, DE 1980 

PARECER N• .1.353, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 271, de 1980 
(n• 504, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo ã aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Votuporanga - SP, a elevar, em 
CrS 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e oito cruzeJros e setenta e seis centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Votuporanga- SP, que objetiva contratar,junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da J:Iabitação, a seguinte operação de crédito: 

Característica da operação: 
A- Valor: 

Cr$ 10.564.538,76 (corresponaente a 15.921 UPC de Cr$ 
663,56, em outubro de 1980); 
B-Prazos: 

I - de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
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C- Encargos: 
I -juros de: até 8% a.a. (atê 7% a. a. BNH e I% a.a. Agente Fi

nanceiro); 
2 - correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

da ORTN (UPC); - - -
3 - taxa de administração do BN H: 1% do empréstimo; 
4 - despesa de fiscalização de obras: 4% do empréstimo; 

D -Garantia: 
Vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras de infra--estrutura no Conjunto J:labitacio
nal "Parque CECAP". 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se, favoravelmente, ao pe
dido por entendê-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes_ e objeiivos do 
Plano Nacional de DeSenvolvimento, no tocante ao reaparelhamento urbano 
das médias e pequenas cidades, visando a desconcentração espacial das ativi
dades econômicas. 

Ante o exposto, acolhemos a mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 204, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votuporanga - SP, a elevar 
em Cr$ 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro 
mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seJs centavos), o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Votuporanga- SP, nos termos do 
art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar, em CrS 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destina
do à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional "Parque 
CECAP'', naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônio Vilela, Presi

dente -Orestes Quércia, Relator- Luíz Cavalcante- Benedito Canelas
Tancredo Neves - Bernardino Viana - Lenoir Vargas- José Lins. 

PARECERES N•S 1.354 E 1.355, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n• 204, DE 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Votuporanga -
SP, a elevar, em Cr$ 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e sessen
ta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seis cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada". 

PARECER N• 1.354, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Amaral Furlan 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem nfil 271/80, autori
za a PrefeitUra Municipal de Votuporanga- SP, a contratar empréstimo no 
valor de Cr$ 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seis centavos), destinado & fi. 
nanciar obras de infra-estrutura em conjunto habitacional, naquele Municí
pio. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Reso
lução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposiçãO foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais apJicâveis à espêcie merecendo, por isso, 

o- nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio~ 
nalidade, j uridicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício - Lenoir V argas, Relator - Bernardino Viana - Almir 
Pinto - Moacyr Dalla - Aderbal Jurema - Helvídlo Nunes - Raimundo 
Parente - Murilo Badaró - Lázaro Barboza. 

PARECER N• 1.355, DE 1980 
Da Comissão de Municípios. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado 
Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votuporanga-SP, a contra
tar empréstimo no valor de Cr$ 10.564.538,76 (dez milhões, quinhentos e ses
senta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito cruzeiros e setenta e seis ccnta~ 
vos), destinado a financiar obras de infra-estrutura em conjunto habitacional 
naquele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronuncia-se favoravelmente à 
proposição, quanto aos ·aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. 

No mêrito, o empreendimento é relevante para a economia e de grande 
impacto social para o Município em questão. Ante o exposto somos pela 
aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente 
em exercício- Amaral Furlan, Relator- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema 
- Murifo Badaró- Raimundo Parente- Jutahy Magalhães- Benedito Ca
nelas - Moacyr Dalla -José Samey. 

PARECERES N•s 1.356, 1.357 E 1.358, DE 1980 

PARECER N• 1.356, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 296, de 1980 
(n• 529(80- na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Santo André, a elevar, em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e no.ve mi
lhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito 
centavos )t o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral na forma do art. 42, item VI, da Con~tituição, proposta no sentido de 
que seja a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, autori
zada a elevar, em Cr$ 49.070.232.88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, 
duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprêstimo junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de ~gente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinado à aquisição e 'urbanização de 
ãreas, Programas Profilurb; e financiamento da infra-estrutura geral, infra~ 
estrutura de serviços industriais de utilidade pública e equipamentos comuni
tários com as seguintes condições gerais; 

"I - Programa Profllnrb 
Característica da operação: 
A- Valor: 

Cr$ 3!.800.235,36 (correspondente a 58.174 UPCs de Cr$ 
546,64, em abril de 1980); 

B- Prazos: 
I - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C- Encargos: 
I -juros de 1% a.a. para o Agente Financei~o; 
2- correção monetária; variação trimestral da ORTN (UPC); 

D- Garantia: 
Vinculação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E - Destinação dos Recursos: 
Aquisição e urbanização de áreas, lotCadas ou não, ou de áreas 
ocupadas por aglomerados de subabitações e conceder finan
ciamentos para a aquisição de lotes urbanizados, pelos mu~ 
tuários finais, naquela cidade. 

H- Programas FINC e FINEC. 

Características da operação: 
A- Valor: 

Cr$ 17.269.997,52 (correspondente a 3!.593 UPCs de Cr$ 
546,64, em abril de 1980); 
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B- Prazos: 
I - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de até 7% a.a. o montante de 6.843 UPCs, para o 
BNH, e 1% a.a. sobre o montante de 31.593 UPCs, para o 
Agente Financeiro; 
2-correção monetâria: variação trimestral da ORTN (UPC); 
3- taxa de administração do BNJ:I: -i% do valor do emprésti
mo; 

D - Garantia: 
Vinculação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
(!CM); 

E - Destinação dos recursos: 
Financiamentos de infra-estrutura geral, infra-estrutura de ser
viços industriais de utilidade pública e equipamentos comuni
tários públicos, naquela cidade." 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado de São Paulo 
S.A., a operação de crédito sob exame ê variâvel econômica e financeiramen
te. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador as operações-
de crédito sob exame são viâveis econômica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 

a) Lei n9 5.658, de 12 de dezembro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 252/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm'i' Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetârio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 
com Títulos e Valores Mobiliârios, favorâvel ao pleito. 

5. Trata-se de operaçao extra/imite a que, por força das disposições 
contidas no art. 29 daRes. n9 93, de 1976, não se aplicam os limites- (itens I, 
II e III)-, fixados no art. 2• daRes. n• 62, de 1975, ambas do Senado Fede
ral, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habitação. 

6. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Re· 
gimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na 
forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 205, DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André-SP, a elevar, 

em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, duzentos 
e trinta e dois cruzeiros e viteDta e oito centavos), o montante de sua 
dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• J;. a Prefeitura Municipal de Santo André, Estado de São Paulo, 

nos terrqos do art. 29 da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove mi-. 
lhões, setenta mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar 
emprés\jmo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualida"Cie de agente financeiro do Banco Nacional da Habitaçã~o, destina
do à aquisição e urbanização de áreas, Programa Profilurb; e financiamento 
de infra-estrutura de serviços industriais de utilidade pública e equipamentos 
comunitârios públicos, Programa FINC e FINEC, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Teotônlo Vilela, Presi

dente - Orestes Quércia, Relator - Lulz Cavalcante - Benedito Canelas -
Tancredo Neves- Bemardino Viana- Lonoir Vargas- José Lins. 

PARECERES N•S 1.357 E 1.358, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n• 205, de 1980, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André-SP, 
a elevar, em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta mil, 
duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante 
de sua dívida consolidada interna". 

PARECER N• 1.357, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro 
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em 

.exame autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Andrê:, Estado de São Paulo, 

nos termos de art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1979, do Sena
do Federal, a elevar, em Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove milhões, setenta 
mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante 
de sua dívida consolidáda interna, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, com o fim que especifica. 

2. A operação estã relacionada com o disposto no art. 29 da Resolução 
n9 93, de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de 1975), pois, os recursos serão 
provenientes do Banco Nacional da Habitação, e, dessa forma, considerada 
extralimite. 

3. Anexo ao processado, encontram-se: 
a) Lei n• 5.658 de 12 de dezembro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda; en

caminhamento do pleito ao Senhor Presidente da República; 
c) parecer do_ Conselho Monetârio Nacional, favorâvel; e, 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminhamen

to, ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da Re
pública e ao Senado Federal. 

4. Hâ a ressaltar que o projeto obedece:u o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n'i's 62, de 1975 e 93, 
de 1976}, e, ainda o estabelecimento do Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente em exercício - Franco Montoro, Relator - Tancredo Neves- Helví
dio Nunes - Almir Pinto - Leite ChaveS - Hugo Ramos - Murilo Badar6 
-Bernardino Vlan~- Lenoir Vargas- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 1358, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Aderbal J urema 

Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'i' 296, de 1980, do 
Senhor Presidente da República, a Comissão de Economia apresenta projeto 
de resolução que, na forma do artigo 19, autoriza a Prefeitura Municipal de' 
Santo André, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2'i' da Resolução n9 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em 
Cr$ 49.070.232,88 (quarenta e nove rriilhões, setenta mil e duzentos e trinta e 
dois cruzeiros e oitenta e oito centavos), o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinado à aquisição e urbanização de 
áreas. Programa PROFILURB; e financiamento de infra-estrutura de ser

-viços industriais de utilidade pública e equipamentos comunitários públicos, 
Programa FINC e FINEC, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Na forma do art. 2•, item IV, da Resolução n• 132; de 1979, do Sena
. do Federal, as ••proposições que envolvam operações de crédito internas e 
externas, de qualquer natureza, em que um ou mais Municípios sejam parte 
interessada", deverão merecer estudo e parecer desta Comissão. 

3. O projeto em pauta está relacionado com os Programas PROF!~ 
LURB, FINC e FINEC, todos do Banco Nacional da Habitação, relaciona
dos com obras de infra-estrutura em geral, em áreas urbanizadàS e infra
estrutura de serviços industriais de utilidade públiCa. · · 

4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução 
de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame. . 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980- Almir Pinto, Presidente, 
em exercício - Aderbal J urema, Relator - Lenoir Vargas - Raimundo Pa
rente --Amaral Furlan - Jutahy Magalhães- Benedito Canelas- Moacyr 
Dalla - Lázaro_ Barbosa - José Samey. · 

PARECERES~N•S 1.359, 1.360 E 1.361, DE 1980 

PARECER N• 1.359, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 361, de 1980 
(n<? 593, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS, a elevar, em 
CrS 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentoo;; :. "'~te-u
ta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Benedito Canelas. 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Pfesidente 
da Repúbtica encaminha ao exame do Senado Fede..:al pleito da Prefeitur·J 
Municipal de Nova Andradina-MS, que objetiva contratar, junto à Cai:\· 
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Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social, a segyinte operação de Crédito: 

A- Valor: 
Cr$ 845 .980,00; 

B - Prazo de amortização: 
05 anos; 

C- Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária de 40% do índice de variação das 

ORTNs; 
D - Garantia: 

Vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Merca
dorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Aquisição de equipamentos para coleta de lixo. 

O Conselho Mo-rietârio Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do, por considerá-lo técnica e financeiramente viá.vel, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios. 

No mérito, o empreendimento é altamente significativo para a cidade em 
questão e se enquadra nas normas operacionais do F AS. 

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 206, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS, a ele
var, em Cr$ 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, novecentos 
e oitenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Seçado .Federal resolve: 
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS, nos termos 

do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro do 1976, do Senado Federal, 
autorizada a elevar, em CrS 845.980,00 (oitocentos e q-uarenta e cinco mil, no
vecentos e oitenta cruzeiros), o montáhte de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Eco
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social, FAS, destinado à aquisição de equipamentos para co
leta de lixo, para aquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Ban~ 
co Central 'do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolsução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Teotônio Vilela- Presi

dente - Benedito Canelas, Relator - Luiz Cavalcante - José Lins - Tan~ 
credo Neves - Bernardino Viana - Lenoir Vargas. 

PARECERES N•S 1.360 E 1.361, DE 1980 

Sobre o Projeto de Resolução n'il 206, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina
MS a elevar, em CrS 845.980,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da". 

PARECER N• 1.360, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 /80, do 
Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal- de Nova 
Andradina-MS a contratar empréstimo no valor de CrS 845.980,00 (oitocen
tos e quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), destinado a finan
ciar a aquisição de equipamentos para coleta de lixo, para aquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2• da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando por conseguinte, a não~ 
observância dos limites flxados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável técnica e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Reso
lução. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por is
so,o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Aderbal Jurema, Relator- Bernardino Viana- Moa~ 
cyr Dalla - Lázaro Barboza - Tancredo Neves - Helvídio Nunes - Almir 
Pinto - Lenoir Vargas. 

PARECER N• 1.361, DE 1980 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Cançlas 

Sob exame, Projeto de Resolução da Comissão de Economia do Senado 
Federal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradina - MS, a 
contratar empréstimo no valor de CrS 845.980,00 (oitocentos e quarenta e 
cinco mil, novecentos e oitenta cruzeiros), destinado a financiar à aquisiç.o 
de equipamentos para coleta de lixo, para aquele Município. 

A Comissão de Constituição e Justiça pronunciou~se favoravelmente à 
proposição, quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técili
ca legislativa. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédito 
objeto de exame se enquadra nas normas operacionais do F AS e tem grande 
repercussão s_ocial para o Município. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 

em exercício- Benedito Canelas, Relator- Amaral Furlan- Lenoir Vargas 
- Murilo Badaró- Aderbal Jurema- Jutahy Magalhães- Raimundo Pa~ 
rente - Moacyr Dalla - José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A Mesa se associa às ho
menagens prestadas pelo eminente Senador Paulo Brossard ao insigne gaú
cho Gaspar Silveira Martins. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para comunicação. Som 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos chegando ao 
recesso parlamentar e não poderia decair da oportunidade para, em rapidíssi
mas palavras, tratar de um tema da maior significação, 

Hã cerca de aproximadamente oito meses tive oprtunidade de denunciar 
ao Senado um dos casos mais escabrosos que vinha ocorrendo no Brasil, pra~ 
ticado, Sr. Presidente, por algumas empresas multinacionais atuando no setor 
de minérios qUe- têm centenas de emprésas fantasmas a elas ligadas. A denún~ 
c'ia que fiz alcançou larga repercussão na imprensa do País, e mereceu as con
siderações de quase todos os Srs. Senadores. 

Quero, nesta minha rãpida passagem pela tribuna, Sr. Presidente, apenas 
comunicar à Casa que algumas pessoas, com base nas denúncias que formula
mos aqui, entraram na Justiça pedindo que se decretasse a nulidade dos alva~ 
rãs de pesquisa do Grupo BRASCAN e das empresas fantasmas ligadas a 
esse grupo, na ãrea de minério. 

E, agora, o Diário da Justiça. que circulou ontem, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, traz a sentença de um corajoso juiz federal que conclui o seu des
pacho, decretando a nulidade dos alvarás concedidos àquela empresa Multi
nacional, condenando~a às custas processuais, a honorários advocatícios, de
pois de considerar aquele magistrado que, infelizmente, é preciso atentar-se 
para uma dura realidade. A cada dia que passa, diz S. Ex•, o Brasil ê menos 
dos brasileiros. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -Congratulo-me com V. Ex• por
que ocupou a tribuna para fazer esta denúncia que agora judicialmente foi 
desfeita, foi comprovada a procedência da sua denúncia e desfeitos os atos 
administrativos por V. Ex• denunciados. Faz quantos anos, nobre Senador, 
que V. Ex• falou sObre isso? E, por incrível que pareça, até hoje, nenhuma pa
lavra foi dita em defesa, na justificação da série documentada de denúncias 
feitas por V. Ex• V. Ex• é um vitorioso nessa causa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente Líder Paulo 
Brossard, perambulei pelos gabinetes ministeriais de Brasília, tentando sensi
bilizar as autoridades do Executivo para que, administrativamente, decretas
sem a nulidade daqueles alvarás. Nada conseguimos. 

Desta tribuna fiZemos cerca de dez denúncias, dez discursos, apresentan
do fatos concretos com documentação capaz de resistir a mais pormenoriza
da análise. Agora, graças à pertinácia do Sr. Filogômio Ribeiro, um dos bra
sileiros duramente atingidos pelas multinacionais ligadas ao Grupo BRAS
CAN, ao seu grupo de mais de 60 empresas fantasmas e que têm alvarás de 
pesquisas em quase um terço do território nacional e os alavâs questionados 
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na Justiça Federal, mereceram do magistrado, num despacho fulminante, a 
declaração de nulidade. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Muito bem! 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- 1:. para me congratular 
com o Brasil, Sr. Presidente, com aquele magistrado, com o Sr. Filogômio Ri
beiro. e com os garimpeiros de mãos calosas do Brasil inteiro, que eu venho 
nesta breve comunicação, tecer uma ligeira análise, prometendo, Sr. Presi
dente, posteri.ormente, após o recesso parlamentar, trazer para a Tribuna e 
para os registres do Senado toda a sentença daquele juiz, que é um libelo e 
que merece estar guardada nos anais desta Casa. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, redação final 
que será lida pelo Sr. l'"'~Secretârio. -

E lida a seguinte 

PARECER N• 1.362, DE. 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 146, de 1980. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de Resolução n9 146, · 
de 1980, que altera a lotação dos Gabinetes dos Dirctores de Secretaria e da 
Assessoria, cria Seções em Subsecretarias, e dã outras providências. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. -Adalberto Sena, Presi
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 1.362, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução nO? 146, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , presidente, 
nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1980 

Altera a lotação dos Gabinetes dos Dlretores de Secretaria e da 
Assessoria, cria Seções em Subsecretarias, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I<~ A lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Asses~ 

soria é acrescida das seguintes funções: 
I- Secretarias Administrativas, Legislativa e de Informação e Docu-

mentação 
l -Assistente Técnico ................................ . 
1 -Auxiliar de Controle de Informação ................ . 
1-Auxiliar de Gabinete ......................... H •• 

1 -Contínuo (Art. 508 Reg. Ad. Res. n' 58/72) 
II- Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 
l -Assistente Técnico ......................•.......... 
I -Auxiliar de Controle de Informação .. 00. 00 •••••••••• 

2- Auxiliar de Gabinete ... 00 ............. 00 •• 00 ... .. 

1-Contínuo (Art. 508. Reg. Ad. Res. n' 58/72) 
III - Secretaria de Serviços Especiais · 
1-Assistente Técnico ............. ~ ..•. -.......•....•.. 
1 -Auxiliar de Controle de Informação .............•..• 
4- Auxiliar de Gabinete ............................ . 
3- Contínuo (Art. 508. Reg. Ad. Res. n• 58/72 
IV- Assessoria 
2- Assistente Técnico ................................... . 
1-Auxiliar de Controle de Informação ...........•..... 
2- Auxiliar de Gabinete ..... ~ .•.... ·-·-·--·-·. ·-·--· ....... . 
I- Contínuo (Art. 508 Reg. Ad. Res. n• 58/72) 

FG-1 
FG-3 
FG-4 

FG-1 
FG-3 
FG-4 

FG-1 
FG-3 
FG-4 

FG-1 
FG-3 
FG-4 

Parágrafo únicc. Para cada Diretor de Subsecretaria haverá I (um) 
Contínuo, nas condições estabelecidas para funções idênticas previstas neste 
artigo. 

Art. 2<~ É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a Seção de Admi
nistração, com a correspondente função gratificada, FG-2. 

Art. 39 À Seção de Administração de que trata o art. 29 compete rece
ber, controlar e distribuir o material e o expediente do Serviço, executar os 
trabalhos datilogrâficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; 
proceder ao controle ihterno do pessoal do Serviço; estabelecer escalas de 
plantão e distribuição dos locais de trabalhos de seus servidores; encaminhar 
informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os ma
nuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas correlatas. 

Art. 49 É criada, na Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção 
Eletrônica, a Seção de Projetes e Instalações Eletrõnicas, com a correspon
dente função gratificada FG-2. 

Art. 5<~ A Seção de Projetes e Instalações Eletrônicas, de que trata o 
art. 4<~, compete desenvolver projetes, estudar a atualização de equipamentos, 
emitir pareceres técnicos, fazer levantamento de dados técnicos, efetuar me
dição de circuitos eletrônicos, prestar apoio técnico de manutenção à oficina 
técnica, elaborar normas e procedimentos para manutenção de equipamen
tos, fornecer especificações técnicas para elaboração de Editais de Concor
rência, atualizar plantas e diagramas das instalações eletrônicas da Casa. 

Art. 6• Ãs Funções Gratificadas de Auxiliar de Controle de Infor
mações e Auxiliar de Coordenação Legislativa, de que tratam as Resoluções 
n9s. 58, de 1972, e 60, de 1980, já existentes, corresponderá o nível de retri· 
buição fixado no art. 19 desta Resolução para a função de Auxiliar de Con-
trole de Informação. , 

Art. 1º A Subsecretaria de P!!Ssoal republicará o Regulamento Admi
nistrativo do Senad9 Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 10 de no
vembro de 1972, atualizando-o nos termos das alterações estabelecidas nesta 
Resolução. 

Art. &9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. . 

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Achando-s~ em regime de 
urgência a proposição cUja redação final acaba de ser lida, deve esta ser sub
metida imediatamente à apreciação do Plenário. 

sa.) 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. .._r 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
tos que serão lidos pelo Sr. }'?-Secretário. ., 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 609, DE 1980 

Requere~os urgência, nos terinos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o PLC n9 76, de 1980, que dispõe sobre a contagem do tempo de 
serviço prestado por extranumerãrio, diarista ou tarefeiro, bem como, pelo 
pessoal retribuído à conta de dotação global, na forma que especifica, e dã 
outras providências. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980.- Gllvan Rocha- J arbas Pas
sarinho - Dirceu Cardoso. 

REQUERIMENTO N• 610, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Resolução n9 95, de 1980, que regulamenta, na Ad
miilistraÇão do Senado Federal, os In~titutos da progressão Funcional e da 
Ascensão Funcional, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, ... 4 de dezembro de 1980. -Jarbas Passarinho- GUvan 
Rocha - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os requerimentos que vêm 
de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, § 2<~, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Na sessão ordinâria de 2 
do corrente foi lido o Ofício S/44, de 1980, do Governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, solicitando _autorização do Senado para realizar operação de 
empréstimo externo no valor de trinta e cinco milhões de n\a:tcos alemães, 
para··o fim que especifica. -

A matéria ficou aguardando, na Secretaria·Geral da Mesa, a comple-
mentação dos documentos necessários. \ 

Tendo a Presidência rece~ido os referidos documentos, despachará a 
matéria às Comissões de Finanças e de Constituição e JustiÇa. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
DiscusSão, em turno único, da parte vetada do Projeto de Lei 

do Senado n9 267, de 1980- DF, que autoriza o Governo do Dis
trito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$ 
4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e 
quinhentos mil cruzeiros), e dá outras· providências, tendo 

Relatório, sob nO? I, de 1980,- da Comissão do Distrito Fede-
r ai. 

Parte_ vetada: art. 59 e seu parãgrafo único. 
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Em discussão o projeto, na parte vetada. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, I! necessãrio um pequeno his
tórico, face ao dispositivo vetado por Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República. 

O-Senado Federal aprovou, por unanimidade, Sr. Presidente, o crédito 
suplementar Cr$ 4.717.500.000,00. 

Esse crédito, examinado na ComisSão do Distrito Federal, recebeu, tam
bém, dessa Comissão, a sua aprovação por unanimidade. 

Examinando a matéria da ComiSsão, apresentei a seguinte emenda, e 
chamo a atenção do Senado para a quantia, face aos 4 bilhÕes de cruzeiros, 
aprovados: 

Art. 59 Dos recursos consignados no art. 29 serâ destinada 
quantia não excedente de Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzei
ros) ao pagamento de despesas com a concessão de abono especial 
de fim de ano aos- funcionários do Distrito Federal. 

Parágrafo único. O Governador regulamentará em decreto o 
disposto no presente artigo, notadamente no que tange à forma de 
concessão do abono e as categorias que farão jus ao mesmo. 

Veja, Sr. Presidente, de uma quantia de mais de quatro bilhões de cruzei
ros nós destinamos- permita-me V. Ex•, mais uma vez esta expressão
uma migalha de nove milhões de cruzeiros, Sr. Presidente, que deveria ser dis
tribuída como abono e a critério do governador visando, evidentemente, as 
categorias menos aquinhoadas dos servidores do Distrito FederaCE, eviden
[emente, essa quantia poderia ser dada em espéc~e, ou mesmo através de ou
tra forma que o governador examinaria. 

E mais sério ainda, Sr. Presidente, Srs. SenadO!Cs, eu já disse isto aqui 
uma vez, permita-me es~e parênteses. Estou falando, e pouca gente prestando 
atenção. E sabe por quê, Sr. Presidente? Porque esta cidade não tem represen
tação política, esta cidade não tem aqui, como teve hoje à tarde, a pressão dos 
Municípios e dos Estados, não teve aqui a pressão dos Ministros de Estado, 
de governadores telefonando aos nossos gabinetes. Esta é uma cidade desam
parada. Então, quando um Senador por Minas Gerais pede a atenção do Se
nado para a rejeição desse veto do Senhor Presidente da República, o que es
tamos notando é exatamente isto: o Senado Federal não se importa, porque 
os Srs. Senadores aqui possivelmente não vão obter votos do Distrito Fede
ral. tanto faz rejeitar ou aprovar o veto do Senhor Presidente da República, 
tanto faz examinar ou deixar de examinar as coisas referentes ao Distrito Fe
deral. E é exatamente lamentáVel, Sr. Presidente. E eu vejo o nobre Líder do 
Partido Popular aqui, na minha frente. Hoje à tarde foi feito um acordo entre 
as lideranças que permitiu a aprovação de 19 projetas, mas a pergunta que já 
deixo aqui, para exístir no final, é se as lideranças farão também acordo neste 
instante, para benefiCiar o Distrito Federal? Farão elas o acordo,. como tem 
acontecido no Congresso Nacional,.Sr. Presidente, acordo de liderança para 
rejeitar o veio do Senhor Presidente da República? Porque, Sr. Presidente, 
muitos vetos já foram rejeitados no Congresso Nacional, apenas por acordos 
das lideranças. E é evidente que, se nós formos exigir aqui o quorum especial, 
dificilmente nós vamos alcançar o quorum para rejeitar o veto do Senhor Pre
sidente da República. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um' aparte? 

O SR ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Primeiro, para posicionar o PP no veto 
presidencial. V. Ex• é testemunha do nosso empenho ria Comissão do Distrito 
Federal, a qual comparecemos como membro suplente, mas exatamente para 
exprimir a nossa administração pela circunstância desse veto ter sido absolu
tamente sem fundamento, sem fundamento inclusive da própria lógica gover
namental, que espalha, nos órgãos de comunicação deste País, que tem pri
mordial interesse no problema salarial brasileiro. Veja V. Ex• a incoerência: o 
Governo premia aqueles que têm uma ascensão funcional na empresa privada 
ou pública com o arro-Cho da lei salarial que aí vem, sob a alegação de que é 
preciso distribuir melhor os salários, e ao mesmo tempo veta um artigo que 
não permitirá mais uma distribuição de um abono de emergência aos funcio
nários menos qualificados, da Administração do Distrito Federal. O Gover
no é incoerente em tudo, atê nisso. Sabe V. Ex• que eu digo até cm nome dos 
Partidos das Oposições - ouso até dizer isto - que as Lideranças das Opo
sições estarão absolutamente dispostas a que o Congresso Nacional faça jus
tiça, derrubando o veto presidencial. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Obrigado Líder Gilvan 
Rocha e dou o meu testemunho da sua luta na Comissão do Distrito Federal.. 
E atê ê preciso que se diga, nobre Senador Gilvan Rocha, a presença mais 

constante neste caso é do Partido Popular. Tenho que fazer justiça ao Partido 
que V. Ex• lidera nesta Casa. com muito brilho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores- Sr. Presidente, V. Ex• me desculpe por
que às vezes tenho que falar Sr. Presidente porque V. Ex• está prestando 
atenção e se eu falar Srs. Senadores nem todos estão prestando atenção- V. 
Ex• então me permita que eu diga sempre Sr. Presidente. 

Eu vejo que chegou ao Plenário, neste instante, o nobre Líder da Maioria 
que, Sr. Presidente, dentro em breve es~arâ sentado na cadeira de V. Ex• En
tão vai sentir, nós outros iqui na planície- S. Ex• que não vive nunca na 
planície, porque é O grande Lider do Partido do Governo-, S. Ex• então terá 
oportunidade dessa sua cadeira. 

O Senador Jarbas Passarinho, ao que parece Sr. Presidente, está queren
do levar na brincadeira o que eu estou falando, mas eu não vou me desviar do 
assunto. S. Ex• possivelme"nte tem outros assuntos sérios e.este talvez não seja 
um assunto sério para S. Ex' 

Mas, Sr. Presidente, eu quero me referir e chamar a atenção do Senado. 
Esta Emenda só foi -colocada nesse crédito suplementar, isto porque é imPor
tante que o Senado saiba, e ai sim eu me dirijo agora à nobi-e Maioria dessa 
Casa. 

Esta emenda, por exemplo, Senador Benedito Ferreira, só foi colocada 
aqui depois de examinada pela assessoria do Sr. Governador Aimé Lamai
son, e ela foi aprovada por essa assessoria. 

E eu quero destacar aqui, Sr. Presidente, como homem da Oposição, o 
carâter social do Governador. S. Ex• entendeu que realmente, se permitindo 
dar esse crédito de nove milhões, ele teria talvez uma largueza maior para 
conceder mais ao funcionalismo do Distrito Federal. 

Eu tenho que prestar, aqui, neste instante, a minha homenagem ao Sr. 
Governador do Distrito Federal que teve esse alcance social, que os conse
lheiros do Senhor Presidente da República não tiveram. O Partido que se diz 
o maior Partido hoje do Brasil, não mais o maior Partido do Ocidente, com 
esSe veto na área social ele chegará, possivelmente, em 1982, como o menor 
Partido do Brasil. 

Sr. Presidente, lembrando então ao Senado Federal que esta emenda foi 
colocada aqui sob um acordo de cavalheiros. 

Passo agora, Sr. Presidente, a examinar seu caráter técnico, o veto do Se
nhor Presidente da República. 

Ele diz que o dispositivo vetado se baseia no art. 57 da Constituição Fe
deral. Sr. Presidente, o que é que diz o art. 57 da Constituição Federal? 

Art. 57. f: da competência exclusiva do Presidente da Re
pública a "iniciativa das leis que: 

I - disponham sobre matéria financeira; 
II -criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem 

vencimentos ou a despesa pública; 
III - flXem ou modifiquem os efetivos das forças armadas; 
IV- disponham sobre organização administrativa e judiciária, 

matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da ad
ministração do Distrito Federal, bem como sobre organização judi
ciária, administrativa e matéria tributária dos Territórios; . 

Chamo a atenção para o que diz o parágrafo único: "Não serão admiti
das emendas que aumentem a despesa prevista". O que quer dizer? Poderiam 
ser feitas emendas. E esta emenda, ao contrArio, ela não aumenta a despesa 
prevista, ela apenas pretendeu realocar recursos. Pretendeu-se, Sr. Presidente 
- repito - realocar recursos dentro de um crédito de mais de 4 bilhões de 
cruzeiros. 

Portanto, Sr. Presidente, no aspecto do acordo jâ não resistiria ao Se
nhor Presidente da República o direito de vetar, no seu aspecto técnico, a 
nossa Constituição é clara, Sr. Presidente. 

Mas é interessante que S. Ex•, que se ateve ao dispositivo constitucional 
quando interessou a ele, vetou; mas ele esqueceu que, por exemplo, desse cré
dito suplementar, o seu art. 39, este sim é inconstitucional. Ele diz o seguinte: 

Art. 3• Mediante expedição de Decreto, o Governo do Distri
to Federal. fica autorizado a incorporar ao seu Orçamento, aprova
do pela Lei n• 6.737, de 5 de dezembro de 1979, os crêditos suple
Inentares concedidos pela União, no corrente exercício, respeitados 
os valores e a destinação programática. 

Ai sim. Se nós formos verificar a Constituição é que nós podeiramos 
abrir um crédito limitado, porque a Constituição é clara quando diz que tem 
que se abrir um crédito limitado. Mas esse artigo não interessou ao Senhor 
Presidente da República vetar. E por que não interessou? Porque interessava, 
como interessa ao Distrito Federal, a manutenção desse artigo. 
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Sr. Presidente, creio que examinado no seu aspecto técnico, no seu aspec
to eu não digo moral, mas no aspecto do acordo, o Senado já está capacitado 
a rejeitar este veto. 

E reafirmo, Sr. Presidente, as minhas palavras iniciais: a esperança um 
dia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nós, Senadores de outros Estados, 
que aqui representamos o nosso povo na sua regionalidade, possamos deixar 
de apreciar as coisas atinentes ao Distrito Federal. Nós não temos estrutura, 
nós não estamos aptos a examinar e legislar para o Distrito Federal. 

Ainda ontem, em Taguatinga, atendendo a convite do Rotary Club e de 
outras organizações daquela cidade-satélite, pude, durante duas horas, ouvir 
os queixumes daquela cidade-satélite, maior do que todas as cidades de Mi
nas gerais, à exceção da capital, maior, inclusive~ do que a minha cidade de 
Juiz de Fora, no seu aspecto demográfico, a cidade-satélite de Taguatinga. 
Veja, Sr. Presidente, de 722 Municípios do meu Estado, ela é maior do que 
721 Municípios. E essa cidade não tem seus representantes aqui no Congresso 
Nacional, não tem uma Assembléia Legislativa. E eu poderia dizer foi mesmo 
de Sobradinho, Guarâ e Brazlândia, talvez cidades-satélites desconhecidas 
pelo Senado Federal. 

Fica aqui, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu apelo, para que 
nesta noite o Senado Federal dê uma demonstração de independência, mas, 
sobretudo, de carinho ao funcionamento do D_istrito Federal, neste pequeno 
recurso, mas que já ê uma porta aberta para o futuro, e rejeite, como nós es
peramos. no seu aspecto social, o veto de Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Continua ém discussão a 
parte vetada do projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria vetada exige, para sua aprovação, voto favorável de 2/3 da 

composição da Casa. A votação, portanto, far·se-â pelo processo nominal, 
utilizando-se o registro eletrônico dos votos. 

Em votação o art. 5"? e seu parágrafo único. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sr. Presidentê, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerando que no Congresso 
Nacional- e se V. Ex• solicitar a colaboração daqueles que d"irigem o nosso 
computador, há de verificar que, atravê:s de acordo das Lideranças, alguns ve· 
tos já foram rejeitados -então, neste instante, eu faço um apelo ao Líder do 
Governo, ao homem que em março vai dirigir o Senado Federal, o eminente 
nobre Senador Jarbas Passsarinho, ao Líder do Partido Popular, Senador 
Gilvan Rocha. e ao Líder Senador Paulo Brossard, para que eles, com as suas 
Lideranças, seu espírito público, possam permitir a rejeição deste veto. atra
vés de acordos das Li~eranças. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- a Presidência solicita das 
Lideranças a informãção se haverá ou não acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mais um argumento a 
V. Ex•: há poucos dias, nesta Casa, o Senado votou modificações de uma Lei 
Complementar, pelo mesmo processo, o simples acordo das Lideranças. A 
Lei Complementar, como V. Ex• sabe axigiria quorum especial para votação. 
V. Ex• pode compulsar os nossos Anais, e há de verificar que há 5 ou 6 dias 
atrás, o Senado também, pelo mesmo processo de acordo das Lideranças, 
aprovou modificações de lei complementar. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Não tendo havido manifes-
tação das Lideranças, solicito o voto do Sr. L!der Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - O meu voto é Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Líder Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Líder Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, gostaria de um esclare
cimento da Mesa, para que pudesse votar com absoluta consciência. 

O voto sim significa votar a favor ou contra? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Paptista)- Significa aprovação da ma· 
téria vetada. 

O Sr. Gllvan Rocha (PP - SE) - Voto SiM 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os Srs. Senadores jâ po
dem votar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. Presidente (Lourival Baptista) -Tem a palavra V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ,...- MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, eu pedi a manifestação, através de V. Ex•, dos 
Líderes, para um acordo. Lembrei a V. Ex• dois aspectos: o primeiro, que no 
Congresso Nacional, por acordo de Lideranças, vetos já foram rejeitados. A 
eminente Diretora da Casa há de se recordar desses aspetos, pode até assesso
rarV.Ex• 

Segundo: este Senado, Sr. Presidente, - sinceramente, o nobre Líder 
Jarbas Passarinho vai me perdoar- este Senado, há poucos dias, votou mo· 
dlficações na Lei Complementar pelo simples voto das Lideranças. E eu me 
recordo, Sr. Presidente, tão logo a votação foi terminada e o projeto dado 
como aprovado, eu me levantei e esclareci isso, que estranhava o voto de uma 
lei complementar através de votos das Lideranças, simplesmente. 

Veja, Sr. Presidente, que eu tenho dito à minha Bancada, mas eu às ve· 
zes não sou atendido pela minha Bancada e nem compreendido pelo meu 
Líder; eu jã estou cansado. A Oposição, ainda nesta tarde, faz acordo com o 
Governo, aprova vários projetas. Não quero nem entrar no mérito deles, mas 
nesta hora não hã acordo com a Oposição. e_ por isso que às vezes eu digo ao 
Senador Paulo Brossard, e contesto a sua posição de fazer acordos, porque 
quando interessa ao Governo, nós fazemos o aCordo; mas, quando não inte
ressa ao Governo fazer acordo conosco, o acordo não sai. ~por isso o nosso 
desencanto e a nossa posição, às vezes, contrária à da nossa Bancada e, sobre
tudo, contrária, com o maior reSpeito, ao meu Lfder. Quando ao Governo in· 
teressa, eles vêm, conversam, falam ao nosso pê de ouvido, e nós vamos nessa 

·conversa; e aprovamos, corno aprovamos hoje aqui. Agora, não; não interes
sa o acordo. Sabemos que não vamos ter aqui 44 Senadores, Sr. Presidente. 

V. Ex• me desculpe a maneira até talvez grosseira, rude ou alta como es· 
tou falando aqui no Senado Federal, maS há esse desencanto, esse desalento. 

Chegamos aqui em 1975, Sr. Presidente, e estamos aprendendo, mas, la
mentavelmente, as oposições brasileiras não aprendem. E ê por isso que se 
tem casuísmo neste País; é por isso que jâ se disse, aqui dessa Tribuna, uma 
vez,-cjtie só no ano 2000 vamOs-chegar ao Governo. :f: verdade, Sr. Presidente; 
é porque temos boa fê, acreditamos nos homens. acreditamos no acordo, 
acreditamos no diálogo, num acordo, como eu fiz esse, Sr. Presidente, da As· 
sessoria do Sr. Governador. Se não tivesse feito, esse projeto não teria passa· 
do, como passou, na Comissão do Distrito Federal e nem aqui no Plenãrio do 
Senado. Houve a minha boa ie para aprovar mais de 4 bilhões. V. Ex• não 
precisa ser rriatemãtico; bastaria um pequeno cálculo aritmético para verifi· 
car, em 4 bilhões, o que significam 9 milhões. 

Lamento, Sr. Presidente, a atitude do nobre Líder do Governo, pedindo 
a votação nominal. É mais uma lição que nós outros aprendemos aqui. A úni
ca coisa que lamento é que não seja Líder da minha Bancada, para não permi
tir, como se fez nesta tarde, acordos quando não há reciprocidade. Não é 
questão de justiça; é justiça com um pouquinho de eqüidade; ê aquilo que 
aprendemos _nos bancos escolare_s; justiça com _eqiiidade significa um pouco 
de boa vontade. E essa boa vontade jamais temos encontrado- não digo por 
todos os Senadores do Governo - mas, neste instante, do nobre Líder do 
Governo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Peço a palavra, pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Antes de dar a palavra ao 
eminente Lider. Senador Jarbas Passarinho, eu desejava dizer ao eminente 
Senador Itamar Franco que, em veto, a votação é nominal, e tem Que set veri
ficado o quorum. Pedi, aqui, à Diretora da Mesa para me dar ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Em Lei Complementar tam· 
bém, Sr. Presidente, e não houve. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Quando hâ acordo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, pedi foi o acordo, Sr. Pre· 
sidente, e não houve. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Não houve, os Líderes não 
se manifestaram. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, V. Ex• não ten, ~ 
mínima culpa, com o maior respeito, é que hão houve o acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra ao emi
rieflte Líder JarbaS Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. L!der da Maioria. Pela· 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mais do ~I.Je habitualmen-
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te, eu me esforçarei por não ter, no que vou dizer, qualquer frase, sequer, de 
natureza polêmica. 

Já reconheci, aqui, nesta Casa, exatamente em reunião da Comissão do 
Distrito Federal, na presença do nobre Senador Itamar Franco, que cabia ra
zão a S. Ex•, quando estranhava como matéria votada no Senado Federal, no 
âmbito de atribuição pertinente exclusivamente ao Senado, corri a aSsesSoria 
do Governo do Distrito Federal, de acordo com a proposta feita pela Opo
sição, fosse objeto posterior de veto. Como Lider do Governo, interessei-me 
pelo assunto e não só debati a matéria na Cõ-ili1ssão do Distrito Federal, 
quando se preparava para analisar o veto, como procurei saber, com o pró
prio Presidente da República e sua Assessoria imediata no Planalto, as razões 
que teriam levado Sua Excelência a vetar a matéria, mesmo acordada com o 
Partido da Maioria, aqui, nesta Casa. 

O que se passa, Sr. Presidente, é que foi pedido um destaque, na verba 
global de 4 milhões e 717 mil e fração, para que cerca de 9 milhões fossem da
dos a funcionários do Estado. E o Presideri.te da República, que é o último 
juiz em matêria de sanção ou não de projetas de lei que se transformariam em 
lei apenas se sancionados ou promulgados, no caso- de negada a sanção, che
gou à conclusão da inexeqUibilidade desta proposta, 9 milhões de cruzeiros 
para serem distribuídos entre os funcionários do Distrito Federal. A que títu
lo e sob que forma? Se fossem dados a todos os funcionários, evidentemente 
seria uma ninharia a cada um. Dado de maneira, através de média _ponde~a
da, qual seria a sustentação constitucional que teria o Governo para fazê-lo? 
Chamar média 10 para aqueles que ganham entre um e três salários e, a partir 
daí, os que ganham dois ou um, os que ganham salârio acima, o que seria 
uma solução inteiramente arbitrária e iriC::xeqiiívd,-raz-ãO que levou o Senhor 
Presidente da República a vetai' parcialmente o projeto. 

Estas explicações foram dadas. !~felizmente_, _o Sênador Ítamar Franco 
não as aceita, porque sustenta o Seu ponto de vistâ cOm a maior veemência. 

A minha presença na Casa, Sr. Presidente, era no sentido de e~atamente 
fazer o que não consegui com S. Ex' Pretendia, atraVês do voto .. sim", que é o 
voto contrário ao veto, dar Uma demáD.Stração simbólica de que, mesmo 
como Líder do Governo, eu estaria aqui, prestandO uma homenagem a um 
companheiro que, no decorrer do debate e da discussão do projeto, tinha con
~eguido, tinha logrado obter essa emenda. Era apenas um gesto simbôlico, 
mas eu me convenci das razões do veto, me convenci exatarnente _pelas fonnas 
as quais estou explicando aqui. O Presidente admite que a inexeqUibilidade 
torna, numa das prerrogativas do Presidente, aplicável o veto naquilo que sigw 

-nifica contrãrio ao interesse' pUbliCo. Eu não poderia, evidentemente, concor
dar com urna votação simbólica, porque ela me colocaria, numa posição de 
Líder, arrastando toda a minha bancada para uma posição que eu queria to
mar pessoalmente, ainda que Líder seja. Então, não é possível participar de 
uma concordância para essa votação. Razão pela quâl, eu preteÕdia, Sr. Pre
sidente, ao enunciar meu voto a V. Ex•, fazê-lo em homenagem ao Senador 
Itamar Franco. Mas noto que, infelizmente, o julgamento de S. Ex' a respeito 
do comportamento da Maioria é muito severo, sobretudo em termos de palaw 
vra, de confiança e de credibilidade, com o que, evidentemente, não posso 
concordar. Jã tive urri momentO; nesta Casa, que me custou bastante caro, e 
aqui a testemunha do Senador Affonso Camargo, que sempre chamei à co
lação, quando trato da matéria, quando tratamos de um projeto de lei de 
sublegenda, e me vi em dificuldades grandes, quando, depois de, como Líder 
da Maioria no SenadO, junto -COm o Líder da Maioria na Câmara, ter concor
dado com o projeto, ver esse projeto parcialmente vetado pelo Presidente da 
República. Numa sessão dramática do Congresso, das várias sessões dramáti
cas do Congresso Nacional, tive oportunidade de contestar o Deputado Her
bert Levy, que, em seguida, muito corretam_ente, corrigiu a colocação ante
rior, porque, em nenhum momento, eu declã:Cei a qualquer dos companhei
ros, na ocasião, que eu assegurava a posição do Senhor Presidente da Re
pública. Mas a todos eles dou razão, quando supõem que, tendo havido wn 
acordo com o Líder, estâ praticamente implícita a aceitação também do Se
nhor Presidente da República. Ora, esta colocação me vacinou. De modo que 
eu não cairia mais na temeridâde de fazer qualquer ãCordo de base congres
sual que não tivesse, de minha parte, a garantia de que o Presidente respeita· 
ria esse acordo. E, a partir dai, a minha posição nunca reincidiu naquela ante
rior. Razão pela qual eu não tomei conhecimento do acordo feito na Comis
são do Distrito Federal, e o argumento de que a Cólfli.SSãOdo Distrito Fede
ral poderia ter, naquele instante, maioria contrária ao Governo não significa, 
evidentemente, que o Plenário acompanhasse essa maioria, até porque, é im
portante que se diga, no último dia dos nossos trabalhos nesta Casa, que, em 
nenhum momento, eu pretendi modificar a constituição das comissões per
manentes~ em algumas das quais fiquei em minoria. Em três comissões, está 
me dizendo o meu Vice-Líder das comissões, que é o Senador Jutahy Maga
lhães, numa delas, com a Presidência dada ao Senador Alberto Silva, quere-

cebeu a Presidência como membro do PDS, e noutra, a Presidência dada ao 
Senador Lãzaro Barboza, por motivos que todos conhecemos, que não teve a _ 
sua posição alterada, S. Ex• recebeu de mim a afirmativa de que nos sentiría~ 
mos honrados, se S. Ex• permanecesse na Presidência da Comissão do Distri~ 
to Federal, Vice-Presidente que era, e, até o último dia de trabalho, S. Ex'~- é 
Presidente. EntãO, acho que agi com a maior lisura. O que não posso, eviden .. 
temente, é derrotar, por consenso, por votação simbólica com o Líder da 
Oposição, um veto que considero ter fundamentação, embora a tramitação 
do projeto, na Casa, tivesse sido marcada por um acordo, que, no meu enten~ 
der, foi feitO de maneira pouco pensada, impensada e não cabalmente estuda
da. 

_Razão pela qual, Sr. Presidente, nes-te momento, para que não paire miiis 
dúvida nenhuma a respeito da minha posição pessoal, eu abdico do que pre
tendi fazer e vejo que é impossível fazer. O Líder é um ser naturalmente unifi
cado, ele não pode ser dissociado; os meU-~ pensamentos pessoais não J?Od,em 
se sobrepor às decisões do Governo, que devo cumprir. A minha homenagem 
que pfêtendia prestar, infelizmente nela não prosseguirei. A votação minha,,_ 
como Líder, passarâ, a partir deste instante, a ser não. (Muito bem!) 

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, é obvio que não existem 44 Senadores, o que constitui 2/3 para vo
tação do veto. De maneira que, no meu modo de ver, a matéx:ia fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- É evidente que não tem, em 
plenãrio, 44 Srs. Senadores, que seriam 2/3. A votação do projeto do veto 
fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa-se à apreciação do 
Requerimento n~' 609/80, lido ·na Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei da Câmara no 76, de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, efu turrio único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 76, 
de 1980 (no 3.587 f80, na casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Repóblica, que dispõe sobre a contagem do tempo de 
serviço prestado por extranumerário, diarista ou tarefeiro, bem 
como pelo pessoal retribuído à conta de dotação global, na forma 
que especifica, e dá outras providências. 

Sobre a mesa, os parecere:r-das Comissões de Serviço Público Civil e de 
FinanÇas, que vão ser lidos pelo Sr. !~'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PARECERES NoS 1.363 E 1.364, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 76, de 1980 (n~' 3.587~8, na 
origem), que "dispõe sobre a contagem de tempo de serviço prestado 
por extranumerário~ diarista ou tarefeiro, bem como pelo pessoal re
tribuído à conta de dotação global, na forma que especifica, e dá ou
tras providências". 

PARECER No 1.363, DE 1980 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Bernardino Viana 

De iniciativa do Senhor Presidente da República; nos termos do art. 51, 
da Constituição, vem àgora 3 exame desta casa, após ter sido apreciado e 
emendado na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei objetivando dispor 
sobre a contagem. do tempo de serviço prestado por extranumerãrio, diarista 
ou tarefeiro, bem como pelo pessoal retribuído à conta de dotação global, na 
forma que especifica, e dando outraS providências. 

A proposição, ao ser enviada à Câmara dos Deputados, se fez acampa~ 
nhar de Exposição de Motivos do Diretor-Geral do DASP, esclaiecendo que 
uem face da evolução jurísprtidencial revel~da por.decisões do Egrêgio Tribu
nal de Contas da J]nião, têm surgido pretensões generalizadas no sentido de 
ser computado, Pára efeito de deferimento da gratificação adicional por tem~ 
po de serviço, o prestado na qualidade de extranumerârio, diarista ou tarefei
ro, ou pago à conta de dotações globais por pessoal que adquiriu a condição 
de funcionário público. 

Refoiça essas pretensões o fato de jâ ter sido considerado, para efeito de 
concessão da gratificaçãO adicional, o tempo de serviço prestado, sob o regi-
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me da Legislação Trabalhista, por quem veio a adquirir a qualidade de fun
cionãrio"_ 

A proposição, declinada em três artigos, estabelece que o servidor regido 
pcia Lei n9 1.711, de 1952, terâ computado, para todos os efeitos, o tempo de 
serviço prestado na qualidade de extranuinC!rãrio, diarista ou tarefeiro, bem 
como o retribuído à conta de dotação global, desde que legalmente considera
do para aposentadoria e disponibilidade. 

Estabelece, igualmente, que os efeitos financeiros, decorrentes da propo
sição, vigorarão a partir da sua vigência. 

Emenda de Redação lhe foi oferecida pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados e aceita pelo Plenário, visando a identificar 
a proposição não só com a legislação e jurisprudência em vigor, mas, tam
bém, com os objetivos colimados, ou seja, o reconhecimento do tempo de ser
viço prestado como extranumerârio, diarista, tarefeiro ou à conta de dotações 
globais, para fins de concessão de beneficies inerentes ao regime jurídico do.s 
funcionários pú.blicos federais. 

Considerando que a matêria é de competência exclusiva do Presidente da 
República, nos termos do art. 57 da Constituição, e que o tempo de serviço 
em questão deva ser contado para todos os efeitos legais1 sob pena de se con
figurar uma contradição entre o que dispõem os arts. 146 e 268 da Lei n9 
1.711, de 1952, somos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do Projeto, 
vez que a proposição enseja dar pleno vigor ao disposto no art. 268, da Lei n• 
t. 711, de 1952, mandando contar para todos os efeitos legais o tempo de ser
viço prestado pelo servidor em qualquer repartição pública, seja qual for a 
natureza da verba ou a forma do pagamento. 

Sala das Comissões, I• de dezembro de 1980.- Raimundo Puente, Pre
sidente, em exercício - Bernardino VIana, Relator - Aderbal Jurema -
Orestes Quércia. 

PARECER N• 1.364, DE 1980 
Da ComiBsio de Flunças 

Relator: Senador Amanl Peixoto 
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Poder Executivo tem por escopo 

estender aos servidores públicos a contagem do tempo de serviço prestado 
por extranumerários, diaristas, tarefeiros e pelo pessoal pago à conta de do-
tação global. o 

o Submetida a mat~ria à consideração das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Público e de Finanças da Câmara dos Deputados, con
clufram aqueles órgãos técnicos pela aprovação da medida na forma das 
emendas apresentadas. 

O Plenário daquela Casa aprovou o texto original do projeto, cabendo 
ao Senado Federal o reexame da proposição. • 

Cinge-se a sugestão em atribuir aos servidores públicos regidos pelo Es
tatuto dos Funcionários Públicos Civis- Lei n• 1.71 i, de 28 de outubro de 
1952 - o direito à contagem, para todos os efeitos, do tempo de serviço pres
tado como diarista, extranumerârio, tarefeiro e pelo pessoal retribuído à con· 
ta de dotação global. 

A Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, afir
mada pelo Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Públi
co, justifica a providência trazendo a lume a posição da jurisprudêncra adota
da pelo Tribunal de Contas da União e do Tribunal Federal de Recursos, que 
passou a reconhecer o direito à percepção da gratificação adicional com base 
em t-empo de serviço prestado à administração pública, independentemente 
do regime jurídico. . · 

É inquestionável o alcance da medida proposta no sentido de vir a dis
pensar justo tratamento aos servidores públicos não regidos pela lei cstatu· 
târia. 

Como, de resto, consigna o Egrêgio Tribunal de Contas da União, o ser
viço prestado por extran!Jmerârios, diaristas, tarefeiros ou pessoal celetista 
não pode ser considerado menos efetivo o.u público do que aquele prestado 
pelo fuicionârio estatutári9. 

A distinção do regime não desnatura o aspecto público do serviço execu
tado. 

O avanço jurisprudencial é fator de modificação da ordem jurídica, na 
medida em que disso se ressente o fato social. 

A nosso ver inex.iste óbice que se possa antepor à proposição, cuja inicia~ 
tiva acha-se prevista no item V do art. 57 da Constituição Federal. 

Os beneficies que o texto ora em anãlise encerra para a laboriosa classe 
dos servidores pllblicos levam~nos a opinar pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 76/80. · 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980.- Cunha Lima, Presidente 
- Amaral Peixoto, Relator - Teotônio Vilela -Jorge Kalume - José Guio
mard :__ Jutshy Magalhães - Martins Filho - Vicente Vuolo - Raimundo 
Parente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Os pareceres são favorã-
veis. 

Completada ~ instrução da matêria, passa~se à sua apreciação. 
~m discussão _Q __ P!Ojet~. em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção. 

.t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 76, DE 1980 
(!'I• 3.587/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 
Dispõe sobre a contagem do tempo de serviço prestado por extra

numerário, diarista ou tarefeiro, bem como, pelo pessoal retribuído à 
conta de dotaçio global, na forma que especifica, e d' outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Ao servidor regido pela Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, 

será computado, para todos os efeito~ o tempo de serviço prestado na quali· 
dade de cxtranumerârio, diarista ou tarefeiro, bem como o retribuído à conta 
de dotação global, desde que legalmente considerado para aposentadoria e 
disponibilidade. 

Art. 2• Os efeitos financeiros decorrentes desta lei vigorarão a partir de 
sua vigência. 

Art. 3• Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam.se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa-se, agora, à apre
ciação do Requerimento n• 610/80, lido no Expediente, de urgência para o 
Projeto de Resolução n• 95, de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da mate:ria. 

Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução n' 95, de 
1980, da Comissão Dirctora, que regulamenta, na Administração 
do Senado Federal, os Institutos da Progressão Funcional e da As· 
censão Funcional, e dá outras providências. (Dependendo de pare
ceres das Comissões de Constituil;ão e Justiça e de Finanças sobre o 
projeto e as emendas, e Diretora sobre as emendas). 

Solicito ao nobre Senador Almir Pinto o parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Para emitir parecer.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, de autoria da douta Comissão Diretora da .çasa, o 
Projeto de resolução sob exame regulamenta, na Administração do Senado 
Federal, os Institutos da Progressão Funcional c da Ascensão funcional, 
aplicando, no âmbito da Casa, os princípios constantes do Decreto n9 
84.669/80. 

2. Na Justificação, após referir que os institutos da Ascensão--e da Pro~ 
gressão Funcionais e do Aumento por mêrito, criados pela Lei n9o 5.645/10 e 
regulamentados por vârios Decretos são, finalmente, incOrporados e aper
feiçoados pelo Decreto n• 84.669/80, e que, no âmbito da Casa, a Resolução 
n9 25/19 consubstanciou os postulados da nova tendência, aduz-se que o pre
sente Projeto ureflete o interesse da atual Comissão Diretora cm manter uma 
legislação de pessoal atualizada, atravês de um regulamento com normas sim
ples, de fãcil aplicação ... " Foi elaborado por Grupo de Trabalho criado pelo 
Senhor Primeiro-Secretário, o qual, "entre outras providências, buscou con~ 
tacto com o corpo de têcnicos do DASP, com o objetivo de conhecer os reais 
propósitos e fundamentos que orientaram a filosofia do sistema recêm~ 
implantado, no âmbito do Poder Executivo, e adaptâ·lo à realidade de nossa 
Administração". 

3. O Projeto contêm 63 (sessenta e três) artigos, agrupados em 5 (cinco) 
capítulos. O capitulo I trata da Progressão Vertical, o capitulo 11 versa sobre 
a Progressão Horizontal, o Capítulo III disciplina a Progressão Funcional de 
uma para outra Categoria dentro do mesmo Grupo, o Capítulo IV é sobre a 
Ascensão Funcional e o Caprtuilo V contêm as Disposições Transitórias e Fi· 
naís. 

4. Sob o aspecto constitucional, a Proposição desmerece reparos. Com
pete, com efeito, a cada uma d~s Casas "'dispor sobre sua organização ... e 
provimento de cargos de seus serviços" (art. 30 da Constituição). 
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Por outro lado, respeitado estâ o princípio constitucional segundo o qual 
.. aplicam-se, no que couber, aos funcionários do Poder Legislativo e do Po
der Judiciário da União e dos Estados, e aos das Câmaras Municipais, os sis
temas de classificação e níveis de vencimentos dos cargos do serviço civil do 
respectivo Poder Executivo" (art. 108, § )9, da Constituição. Grifos nossos). 

A Lei nCJ 5.645, de 10 de dezembro de 1970, por sua vez, dispõe em seu 
art. 15 que, upa r a efeito do disposto no artigo l 08, § )9, da Constituição, as 
diretn"zes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no artigo 14 e seu parã
grafo único, se aplicarão à ·classificação dos cargos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário, dos 'Tribuhais de Contas da União e do Distrito Federal, 
bem como à classificação dos cargos dos Territórios c do Distrito Federal" 
(grifos nossos). Essa_m_e_smª le_i prevê que "a ascensão e a progressão funcio
nais obedecerão a critêrios scletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Execu
tivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a asse
gurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funciona
lismo". 

Em obediência a essas diretrizes jurídico-constitucionais, o Projeto sob 
exame transpõe para· o âmbito da Casa, com as necessârias adaptações, os 
princípios constantes do Decreto n• 84.669/80. 

5. Sob o aspecto têcnico-redacional, o Projeto apresenta vãrias impre
cisões, repetições e impropriedades. Assim, por exemplo, reza o art. }9; "Aos 
servidores do Senado Federal, incluídos no Plano de Classificação de Cargos, 
instituído pela Lei nt 5.64.3, de 10 de dezembro de 1970 e legislação comple
mentar específica, aplicar~se-ão os institutos da Progressão Funcional e da 
Ascensão Funcional, observadas as normas constantes desta Resolução." 
Ora, esses institutOs jâ estão aplicados aos Servidores da Casa pela Resolução 
n9 2.579, implicando o Projeto sob exame apenas em alteração de sua sistemâ~ 
tica, de acordo com o paradigma estabelecido pelo Decreto n• 84.669/80. 
Passa, dessarte, o art. 19 à seguinte redação: uArt. }9-Os sistemas de Ascen
são Funcional, Progressão Funcional, aplicados aos servidores do Senado 
Federal pela Resolução n9.25, de 1979, passam a observar as normas constan
tes desta Resolução.'' Oferecemos, por essa razão, ao final, Emenda Substitu
tiva completa, respeitadas as linhas~mestras substantivas da Proposição. 

6. No que tange ao mêrito (art. 100, item I, nt 6, do Regimento Inter
no), tendo examinado os dispositivos todos da Proposição, nada encontra
mos que enseje restrições. Pelo que, e dado tratar-se de matêria do maior inte
resse para o funcionalismo da Casa, em seus legftiffiOs-ã.nseios de estar regido 
por normas sâbias e eqUitativas de ascensão e avaliação de méritos, reputa
mos o Projeto digno de aprovação, por oportuno e conveniente. 

7. Ao Projeto, no -prazo regimental, fOram· apresentadas 3 (três) emen
das. 

A Emenda n9 1, de autoria do ilustre Senador Josê Lins, pretende supri~ 
mir o item VII do art. 5• e o item XI do § 2• do art. 32, eliminando o fator 
·~prole mais numerosa" como último critêrio de desempate na classificação 
para a Progressão Vertical (art. 5•, § 1•, item VII) ou para a classificação dos 
servidores dentro da Categoria Funcional (art. 32, § 29, item IX). Na Justifi
cação, alega o Autor que esse instituto leva os menos informados e de renda 
mais baixa a procurarem elevação de status no Serviço Público atravês do au~ 
mento de filhos. 

7.1. Embora não vejamos qualquer óbice de natureza jurídico~ 
constitucional à Emenda, ela nos parece: inconveniente. Antes de mais nada, o 
fator número de filhos, nas duas hipóteses apontadas, entra como último cri
tério de desempate. Alêm do mais, afigura-se excessivo ver nesse dispositivo 
um grande estímulo a prole numerosa. E, se o fosse, seria vâlido. Afinal, o ho
mem ê a maior riqueza de qualquer País. E se é certo que se devem difundir os 
sãos princfpios da paternidade responsâvel, não 1: menos certo que a decisão 
sobre o número de filhos competindo aos pais e não ao Estado, qualquer polí
tica demográfica, para ser inteligente e legítima, deverâ prever amparos espe
ciais· aos cidadãos de prole numerosa. 

O Brasil, aliâs, não deve perder de vista, para não imitâ-los, exemplos 
como os da França, Alemanha e, a se manter a tendência atual, tambêm dos 
Estados Unidos, países quejâ se defrontam com o espectro inquietante do en~ 
velhecimento da população c da recessão demográfica, com maior índice de 
mortalidade que de natalidade. 

O problema não estt., como dizia Paulo VI, em eliminar os comensais, 
mas em fazer chegar o pão à mesa do pobre. 

7 .2. A Emenda n9 2, de autoria do ilustre Senador J:Ienrique Santillo, 
insere no art. 10 novo item·que determina a publicação, entre outros levanta
mentos, da relação das Categorias e respectivas classes, com o número de ser
vidores que poderão ser beneficiados com a aplicação do item II do art. 13, 
com esclarecimentos sobre os fatores que determinaram a escolha. Na Justifi
cação, alega o Au~r que, com essa publicação, ficarão os servidores informa-

dos dos motivos que determinaram o seu beneficiamento, ou não, pela Pro~ 
gressão Vertical. 

Embora não contenha qualquer problema de ordem constitucional, a 
Emenda labora em equívoco, pois o item II do art. 13 do Projeto se refere a 
Servidor em condições de ser elevado à classe superior à que pertença, por 
Progressão Vertical, "levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou em~ 
prego, observado o limite da lotação da Classe, fixado nesta Resoluçãon. 

Essa dcverâ ser hipótese excepcional, por sua própria natureza, não se 
podendo, ademais, falar em ·~escolha", que, por suposto, ainda não terá havi
do. Ademais, essa especie de progressão, quando ocorrer, não serâ resultado 
de escolha, mas da verificação de pressupostos objetivos. 

Ante o exposto, opinamos pela rejeição da Emenda. 
7.3. A Emenda n9 3, de autoria do ilustre Senador Jose Lins, acrescenta 

parâgrafo ao art. 10, verhis: "§ }9. O tempo de serviço previsto no item II des
te artigo sei"â computado em perfOdos corridos, sendo interrompido exclusi~ 
vamente nos casos de afastamento previsto no artigo 69 desta Resolução". Na 
Justificação, alega o Autor que a Emenda visa a preencher lacuna existente 
no Projeto, que estabelece critérios para apuração do interstício, mas não o 
faz em relaçao ao tempo de serviço nas suas diversas modalidades ..• " 

Sob o aspecto constitucional, nenhum reparo a fazer à Emenda. 
Ocorre que, a adotar-se a Emenda, quebrar-se-ia a sistemática geral de 

cômputo de tempo de serviço, que não e objeto, especifico desta Resolução, 
estando disciplinada no Regulamento Administrativo da Casa. 

Isso posto, opinamos pela rejeição da Emenda, por inconveniente. 
8. Em conclusao, opinamos. quanto ao Projeto, por sua aprovação, por 

constitucional, jurídico c, no mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regimento ln~ 
terno),"Qportu!_lo ~ ~onveniente, na forma 4a Emenda Substitutiva seguinte, e 
pela rejeição das Emendas n9s l, 2, e 3, por inconvenientes, quanto ao mérito. 

Emenda n• 4-CCJ 
(Substitutiva) 

EMENDA N• I - CCJ 

Regulamenta, na Administraçilo do Senado Federal, os Institutos 
da Progressão Funcional e da Ascensão Funcional, e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 

Capitulo I 
DisposiçiJes l!_,reliminares 

_ Art. 19 Os sistemas de Ascensão Funcional e Progressão Funcional, 
aplicados aos servidores do-Senado Federal pela Resolução n• 25, de 1979, 
passam a observar as normas constantes desta Resolução. 

Art. 2t A Progressão Funcional consiste na movimentação do servidor 
da Referência em que se encontra pari a imediatamente superior, em conse
qiiência da execução das seguintes formas: 

I - Progressão Horizontal - quando dentro da mesma Classe; 
II- Progressão Vertical- quando para a classe diversa da mesma Ca

tegoria; 
III - Progressão Especial -quando para a classe inicial de outra Cate

goria do mesmo Grupo. 
Parâgrafo único. Para os efeitos do disposto nos itens I e II deste arti

go, o cômputo do interstfcio começarâ, na hipótese de nomeação ou admis
são, a partir do primeiró dia do mês de julho ou de janeiro subseqUente a en
trada em exercício. 

Capítulo II 
Da Progressdo Horizontal 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 3t A Progressão Horizontal consiste na movimentação do servidor 
da Referência em que se encontra para a imediatamente superior na mesma 
classe. 

Parágrafo único. Concorrerão à Progressão de que trata este artigo, no 
correspondente Quadro ou Tabela~ os servidores integrantes respectivamente 
1o Quadro Permanente e da Tabela Permanente. 

Art. 4• A Progressão Horizontal far-se-â nos percentuais de 50% (cin
qUenta por cento) por merecimento e 50% (cinqUenta por cento) por antigUi
dade. 

§ 19 Verificando-se número fracionârio na execução do disposto neste 
artigo, far-se-â arrendondamento em favor do Conceito 1 {merecimento). 

§ 2• Os percentuais referidos no caput deste artigo incidirão no total de 
servidores concorrentes, ocupantes de cargos ou empregos de cada Categoria 
Funcional. 
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Art. 59 A Progressão Horizontal decorrerá de avaliação de desempe
nho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido 
pelo servidor. 

Parãgrafo único. O interstício a que se refere este artigo será de 12 (do
ze) meses, para os avaliados com o Conceito l (merecimento) e de 18 (dezoi
to) meses para os avaliados com o Conceito 2 (antigUidade). 

Art. 69 O cômputo de cada interstício para efeito de Progressão Hori
zontal, começará a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro, con
forme o Conceito aplicado. 

Art. 19 O interstício será computado em períodos corridos, sendo inter
rompido nos casos de afastamento do exercício do cargo ou do emprego em 
decorrência de: · 

I - licença com perda do vencimento; 
II - suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio

doença; 
IV- condenação pela Justiça Comum, a pena que não implique em per

da da função pública. 
§ 19 Consideram-se períodos corridos, para os fms deste artigo, os con

tados de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 
§ 2v Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 

decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, 
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 
ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, 
verificar-se que a pena imposta não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
exceção da hipótese prevista no seu§ 29, será reiniciada a contagem, para efei
to de completar~ interstício decorrente da avaliação de desempenho que pre
cedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de julho ou de janeiro subse
qUente à assunç:ão do exercício. 

Art. 89 A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação 
no Boletim de Pessoal, até o último dia do mês de abril de cada ano: 

I- relação dos servidores avaliados com o Conceito 1 (merecimento); 
II - relação dos servidores avaliados com o Conceito 2 (antigUidade); 
III - relação dos servidores que não concorrem à Progressão J:iorizon-

tal, com a indicação- do motivo. 

Art. 99 O servidor poderá reclamar ao diretor da Subsecretaria de Pes
soal, da respectiva classificação, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias ú
teis, contados da data da publicação a que se refere o artigo anterior, devendo 
a reclamação ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis·de seu recebimento 
pelo órgão de pessoal. 

§ }9 Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminhará ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de 
Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29 O Conselho de Administração, se julgar procedente a reclamação, 
determinará, de imediato, a inclusão do nome do reclamante no lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 10. As Progressões Horizontais serão efetivadas mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento ln
terno, devendo ser publicado no Diário do CongreSso Nacional, até o último 
dia dos meses de julho e novembro de cada ano, vigorando os seus efeitos, 
respectivamente, a partir de 19 de julho e 19 de janeiro subseqUentes. 

Seção II 
Da avaliação de Desempenho 

Art. 11. A avaliação de desempenho funcional do servidor, que abran~ 
gerã o período anual de }9 de abril a 31 de março, é requisito indispensável à 
concessão da Progressão Horizontal. 

Art. 12. O desempenho funcional será representado pelo resultado dos 
fatores relacionados na Ficha de Avaliação de Desempenho, tendo em vista: 

I - a quantidade e qualidade de trabalho; 
II - a iniciativa e cooperação; 
III - a assiduidade e pontualidade; 
IV - a urbanidade e disciplina; e 
V - a antigUidade. 
Art. 13. o desempenho funcional serâ apurado: 
I - dos titulares de órgãos diretamente subordil)ados à Comissão Dire~ 

tora, pelo Presidente do Senado Federal; 
II - dos titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços e Seções, dire~ 

tamente subordinados à Diretoria-Geral, pelo Diretor-Geral; 
III - dos titulares de Subsecretarias, Serviços e Seções, diretamente su

bordinados à Secretaria~Geral da Mesa, à Assessoria, à Secretaria de Divul
gação e Relações Públicas e à Consultaria-Geral, pelo Secretário-Geral da 

Mesa, pelo Oiretor da Assessoria, pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e 
Relações Públicas e pelo Consultor-Geral, respectivamente; 

IV - dos titulares de Serviços e Seções, diretamente subordinados a 
Subsecretarias, pelos respectivos Diretores de Subsecretarias; 

V - dos servidores não compreendidos nas disposições dos itens ante
riores: 

a) pelo chefe imediato; e 
b) pelos respectivos titulares, ou, por delegação destes, pelos correspon

dentes chefes, na hipótese de lotação em gabinete de Senador. 

Parágrafo único. Ocorreilâo a mOvimentação do servidor no período 
da avaliação de desempenho, de que resulte subordinação direta a outra che
fia, ser-lhe--ã atribuída avaliação pelo Chefe a que, no mesmo período, esteve 
subordinado por mais tempo. 

Art. 14. Da avaliação de desempenho caberá pedido de reconsideração 
à própria autoridade avaliadora e, à Comissão Diretora, em grau de recurso. 

Art. 15. Ao servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do ser
viço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço, ata~ 
cada de doença profissional ou acometido de moléstia grave, devidamente 
comprovada em inspeção médica, será atribuído o conceito da última ava
liação. 

Art. 16. Ao Servidor afastado do exercício do cargo ou emprego Para o 
desempenho de mandato eletivo, para prestar serviços a outros órgãos do Po
der Público ou para cumprir missões estranhas ao Senado Federal, será atri
buído o Conceito ·2 (antigUidade}, independentemente da avaliação. 

Art. 17. Serão dispensados de avª'liação, não concorrendo à Progres
são, os ocupantes de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
que não sejam titulares de cargo efetivo, integrante do Quadro Permanente 
do Senado Federal. ~ 

Parágrafo único. Estão igualmente dispensados de avaliação os Servi
dores posicionados na última referência que integra a estrutura de sua Classe, 
os quais não poderão- concorrer. à Progressão Horizontal. 

Art. 18. A distribuição da totalidade dos Servidores de cada Categoria 
Funcional, pelos Percentuais estabelecidos no artigo 49, far-se-á pela ordem 
decrescente dos pontos obtidos, atribuindo-se o Conceito 1 aos primeiros 
50% (cinqUenta por cento) e o Conceito 2 ãos 50% (cinqUenta por cento) res
tantes. 

§ }9 Ocorrendo empate na classificação, decorrente da avaliação, este 
serâ resolvido em favor do Servidor que haja ingressado no Senado Federal, 
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos específico para o 
cargo que ocupe ou de atividade" semelhante; 

§ 29 Persistindo o empate, terâ preferência, sucessivamente, o Servidor: 
a) de melhor aproveitamento na apuração dos itens 1 a 4 da Ficha de 

Avaliação de Desempenho; 
b) de maior tempo na Referência; 
c) de maior tempo na Classe; 
d) de maior tempo na Categoria Funcional; 
e) de maior tempo no Senado Federal; 
f) de maior tempo de Serviço Público Federal; 
g) de maior tempo de Serviço Público; 
h} mais idoso;- e 
i) de maior prole. 
§ 39 Na apuração dos critérios indicados nas letras f e g do § 29 deste ar

tigo, será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício. 
§ 49 Para fins do§ 19 deste artigo, considera-se concurso público de pro~ 

vas ou de provas e títulos (art. 97, § 19 da Constituição) o realizado de acordo 
com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração 
Pública. 

Art. 19. Na hipótese de haver apenas um Servidor a ser avaliado na Ca
tegoria Funcional a que pertenç_a, não serão observados os percentuais, 
atribuindo-se ao Servidor o Conceito l ou 2, conforme obtenha mais de 44 
(quarenta e quatro) ou menos de 45 (quarenta e cinco) pontos, na apuração 
dos itens I a 4 da Ficha de Avaliação de Desempenho. 

Art. 20. Os Servidores nomeados, admitidos ou que obtiveram Ascen
são Funcional, serão avaliados na segunda avaliação que se verificar após a 
data do exercício, salvo se, na primeira, jã possuam o interstício estabelecido 
nesta Resolução, quando, então, serão avaliados. 

Capítulo III 

Da Progressão Vertical 

Art. 21. A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor, 
situado na última referência de sua Classe para a inicial da Classe imediata
mente superior da respectiva Categoria Funcional. 
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Parágrafo único. Só poderá ocorrer Progressão Vertical em vaga origi
nária ou decorrente, não se admitindo sua efetivação em claro de lotação. 

Art. 22. Concorrerão à Progressão Vertical, no respectivo Quadro ou 
Tabela, os servidores integtantes do Quadro Permanente e Tabela Permanen
.te, satisfeitos os seguintes- requisitos: 

I - interstício; 
II -grau de escolaridade, habilitação profissional e formação técnica 

especializada, exigidos para o desempenho das atribuições da classe a que 
concorrem. 

Art. 23. O interstício p:ira ·a Progressão Vertical serã de 12 (doze) me-
ses. 

Art. 24. A classificação, para efeito de Progressão Vertical, será deter
minada pelo critério de maior tempo na Referência. 

§ 19 Verificando-se empate na classificação, terá preferência, sucessiva-
mente, o servidor: 

a) de maior tempo na Classe; 
b) de maior tempo na Categoria Funcional; 
c) de maior tempo no Senado Federal; 
d) de maior tempo no Serviço Público Federal; 
e) de maior tempo de Serviço Público; 
f) mais idoso; e 
g) de maier prole. 

§ 29 Na apuração dos critérios indicados nas letras de e do§ 19 deste ar
tigo, serã considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício. 

Art. 25. O interstício será computado em períodos corridos, sendo in
terrompido nos casos de afastamento do exercíciO do cargo ou emprego em 
decorrência de: 

I - licença com perda do vencimento; 
II - suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio

doença; 
IV - condenação, pela Justiça Comum, a pena que não implique em 

perda da função pública; 
V - afastamento, com ou sem -ônus para o Senado Federal, para prestar 

serviços não expressamente considerados relevantes pela Comissão Diretora, 
em outro órgão público, exercer mandato eletivo ou desempenhar missão es
tranha ao Senado. 

VI - viagem ao exterior, sem ônus para o Senado Federal, salvo se em 
gozo de férias ou licença para tratamento de saúde. 

§ 19 Consideram-se períodos corrigidos, para os fins deste artigo, os 
contados de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 

§ 29 Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 
decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamentO do servidor, 
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 
ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, 
verificar-se que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
exceçãQ da hipótese prevista em seu§ 29, serã reiniciada a contagem do in
terstício a partif do primeiro dia de julho subseqüenteà reassunção do exercí
cio. 

Art. 26. O cômputo de cada interstício para efeito-de Progressão Verti
cal começará a partir do primeiro dia do mês de julho. 

Art. 27. Para efeito de Progressão Vertical, a estrutura das Categorias 
Funcionais, coni vista à fixação da lotação das respectivas Classes, será a se
guinte: 

I - nas compostas de 2 (duas) Classes: 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 70% 
II - nas compostas de 3 (três) Classes, sem Classe Especial: 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 50% 
III - nas compostas de 3 (três) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe "B" - 35% 
Classe "C" - 55% 
IV - nas compostas de 4 (quatro) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe uc,. - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 40% 

V - nas compostas de 5 (cinco) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe "D" - 15% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 25% 
Classe "A" - 30% 
§ l' Os percentuais especificados neste artigo incidirão na lotação fixa

da para a Categoria Funcional, englobados, para esse efeito, o Quadro Per
manente e a Tabela Permanente. 

Art. 28. A Subsecretaria do Pessoal providenciará, mediante publi
cação no Boletim do Pessoal, até o último dia dO mês de abril, os seguintes le
vantamentos, para fins de Progressão Vertical: 

I - das vagas existentes nas Classes destinadas à Progressão; 
II - do tempo de serviço dos servidores concorrentes à Progressão, se

gundo os critérios estabelecidos no art. 24 desta Resolução; 
III - dos servidores classificados à Progressão; 
IV- dos servidores que não concorrerem à Progressão, com a indicação 

do motivo. · 
Parâgrafo único. Os leVantamentos previstos neste artigo serão realiza

dos com base nas situações existentes em }9 de abril de cada ano, prevalecen
do, para efeito do item II, a situação existente em 31 de dezembro do ano ime
diatamente anterior. 

Art. 29. O servidor·poderã reclamar ao Diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de publicação a que se refere o artigo anterior, devendo a reclamação 
ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento pelo órgão de 
pessoal. 

§ 19 Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminharâ ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de 
Administração, no prato de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29 O Conselho de Administração, se julgar procedente a reclamação, 
determinarâ, de imediato, a inclusão do nome do reclamante no lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 30. Para efeito de Progressão Vertical, abre-se a vaga originãria na 
data: 

I - do falecimento do servidor; 
II -da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III - da vigência do ato de Progressão Vertical, Progressão Especial e 

Ascensão Funcional; 
IV- da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o em

prego. 
§ f9 Abrindo-se vaga originãria em uma Classe, são consideradas aber~ 

tas, na mesma data, todas as decorrentes de seu provimento. 
§ 29 Para efeito de Progressão Vertical, as vagas existentes ou que ve

nham a ocorrer, previstas na lotação das Classes das Categorias Funcionais, 
serão consideradas, indistintamente, no Quadro Permanente ou na Tabela 
Permanente, observados o regime jurídico do servidor' e os limites de·provi
mento estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 31. O servidor que fizer jus à Progressão Vertical serã elevado à 
Classe imediatamente superior a que pertença, na respectiva Categoria Fun
cional, por uma das seguintes formas: 

I - ocupando vaga originãria ou decorrente na Classe para a qual ocor
reu a progressão; ou 

II - levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, obser
vado o limite da lotação da Classe, fixado nesta Resolução. 

§ 19 A execução do disposto no item II deste artigo dependerá. ainda de 
recursos orçamentários próprios para atender à despesa com a Progressão 
Vertical. 

§ 29 Após a realização das Progressões Verticais, havendo vagas rema
nescentes nas Classes final e intermediária, serão estas remanejadas para a 
Classe inicial de cada Categoria Funcional. 

Art. 32. As Progressões Verticais serão efetivadas mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento In
terno, deve'n.do ser publicado no Diário do Congresso Nacional, até o último 
dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de julho 
subseqUente. 

Capítulo IV 
Da Progressão Especial 

Art. 33. Ocorrerá Progressão Especial em até metade das vagas existen~ 
tçs na Classe inicial de cada Categoria Funcional. 
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§ 19 As vagas destinadas à Progressão de que trata es.te artigo, não pro
vidas por insuficiência de candidatos habilitados, serão preenchidas mediante 
Ascensão Funcional ou acumuladas para a Progressão seguinte. 

§ 29 Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a 
existência de vagas em número superior ao de carldidatos habilitados, tanto à 
Progressão quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, ajuízo da Comissão 
Diretora, ser providas atravês de concurso público. 

§ 39 Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os Servi· 
dores estatutários; e, às de Tabela Permanente, os Servidores regidos pela Le
gislação Trabalhista. 

§ 49 Para efeito de cálculo do número de vagas de que trata este artigo, 
ocorrendo número ímpar de vagas, a restante será provida mediante Progres
são, salvo se, na classificação dos habilitados no proêesso seletivo, a melhor 
mêdia tenha sido obtida por candidato concorrente à mesma Categoria Fun
cional,, através de Ascensão Funcional. 

§ 59 Ocorrendo apenas uma vaga, esta será provida de acordo com o 
critério estabelecido no parágrafo anterior. 

Art. 34. Concorrerão à Progressão Especial todos os Servidores inte-
gfantes do Quadro Permanente ou da Tabela ,Permanente, observado o res .. 
pc:ctivo regime jurídico, não importando a Classe a que pertençam. 

Parágrafo único. Não concorrerão à Progressão de que trata este arti~ 
go os Servidores posicionados na primeira referência de Classe inicial. 

Art. 35. Não se exigirá ip.t~rstício para efeito de Progressão Especial. 
Art. 36. A Progressão EsPecial far-se-â mediante processo seletivo in

terno, de caráter competitivo e eliminatório, em que Serão exigidos nível de 
conhecimentos e grau de escolaridade compatíveis ao exercício do novo cargo 
ou emprego. 

Parâgrafo únicO. --o processo seletivo de que trata este artigo serâ reali
zado na mesma ocasião do destinado à Ascensão Funcional. 

Art. 37. Aplicar-s~ão, para efeito da Progressão Especial, as normas 
do processo seletivo relativas à Ascensão Funcional. 

Art. 38. A Subsecreta.ria de Pessoal, confirmada a existência de recur
sos orçamentários, providenciará, mediante publicação no Boletim do Pes
soal, os seguintes levantamentos com vistas à Progressão Especial: 

I - atê o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes iniciais destinadas à Progressão Especial, apuradas em 19 de abril de 
cada ano; 

II - até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Pro· 
gressão Especial, por Categoria, observada a ordem de classificação, COllJ. a 
indicação das Referências em que se encontram localizados, bem como -da-
quelas em que serão posicionados. _ 

Art. 39. A Progressão Especial serâ efetívada mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento Interno, 
devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o últi
mo dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de 
julho subseqUente. 

Capítulo V 
Da Ascensão Funcional 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 40. A Ascensão Funcional consiste na elevação do Servidor da Ca
tegoria Funcional a que pertença para a de outro Grupo, satisfeitas as exigên
cias relativas a critérios seletivos e qualificação fixados por esta Resolução. 

§ I• O Servidor que obtiver a Ascensão Funcional serâ localizado na 
primeira Referência da Classe inicial da Categoria em que for inclutdo, exce
tuado o caso previsto no § 29 deste artigo. 

§ 29 Se a Referência indicada no parágrafo anterior for inferior à que 
pertença o Servidor, a sua localização far-se·â na Referência que, integrando 
a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava 
localizado no momento da Ascensão. 

§ 39 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a proceder o remaneja
mento de vagas necessário ã.o .itCridimento do disposto no parAgrafo anterior. 

§ 49 Na hipótese de a Referência de que trata o§ 29 deste artigo integrar 
a estrutura de Classe superior à inicial. a Ascensão somente poderá efetivar-
se: 

1-em vaga não comprometida para provimento mediante Progressão 
Vertical; e 

II- quando a Classe a que corresponde a Referência compreender ati
vidade de nível superior, para cujo deSempenho não seja exigida formação 
técnica especializada. 

Art. 41. Observado o disposto no art. 45 desta Resolução, poderâ ha
ver Ascensão Funciona! para o provimento de vagas existentes em todas as 

Categorias constituídas de cargos efetivos e empregos permanentes, vedada a 
Ascensão para QUadro Permanente ou Tabela Permanente diversa daquela a 
que pertença o Servidor. 

Parágrafo único. Para os éfeitos deste artigo, denominam-se Quadro 
Permanente e Tabela Permanente, respectivamente, o conjunto de cargos in
tegrantes do sistema estatutário e o grupo de empregos regidos pela Legis
lação Trabalhista. 

Art. 42. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único deste arti
go, poderão concOrrer à Ascensão Funcional, no Quadro Permanente ou nà 
Tabela Permanente, todos os seus integrantes, não importando a Classe a que 
pertençam e a Referência em que estejam localizados. 

Parágrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão Funcional o Servi
dor que estiver. localizado na primeira Referência da Classe inicial da respec
tiva Categoria Funcional. 

Art. 43. Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão Funcional. 
Art. 44. A classificação dos habilitados à Ascensão Funcional far-se-á, 

conforme o caso, pela nota obtida na seleção interna, na forma dos §§ 19 e 29 
do artigo 51 desta Resolução. 

§ 19 Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de 
provas ou de provas e títulos, terá preferência, sucessivamente: 

a) O que ingressou no Senado Federal, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos específicos para o cargo que ocupe ou de ativi
dade semelhante; 

b) o que ingressou, há mais tempo, no Serviço Público Federal, mediante 
concurso público de provas ou de provas e títulos, para o cargo de atividades 
assemelhadas às do que ocupar; 

c) o de maior tempo no Serviço no Senado Federal; 
d) o de maior tempo no Serviço Público Federal; 
e) o de maior tempo no Serviço Público; 
f) o mais idoso; e 
g) o de maior prole. 
§ 29 Na apuração do terceiro critério referido na letra c do parágrafo 

anterior, Será considerada a data do exercício decorrente da nomeação ou ad
missão, sem qualquer dedução na contagem, salvo na hipótese de afastamen
to com perda de vencimento ou salário. 

§ 39 Serâ considerado ~xclu_sivamente o tempo de efetivo exercício na 
apuração dos critérios indicados nas letras de e do parâgrafo 19 deste artigo. 

§ 49 Considera-se concurso público de provas ou- de provas e títulos 
(art: 97, § }9 da Constituição), para efeito das letras a e b deste artigo, o reali
zado de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da 
Administração Pública. 

Art. 45. Será reservada ao provimentó POr As.censão Funcional metade 
das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes Categorias Funcio
nais. 

§ 19 As vagas destinadas à Ascensão Funcional e não providas por in
suficiência de candidatos habilitados serão preenchidas mediante Progressão 
Especial ou acumuladas para a Ascensão seguinte. 

§ 29 Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a 
existência de vagas em número superior ao de candidatos habilitados, tanto à 
Progressão Especial quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, a juízo da 
Comissão Diretora, ser pro!,'idas através de concurso público. 

§ 39 Às vagas exi~t~n_~es no Quadro Permanente concorrerão os funcio
náfios es"t3.tUtários; e, às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela 
Legislação Trabalhista. 

Art. 46. Para efeito da Ascensão Funcional, verifica-se a vaga na data: 
I - do falecimento do Servidor; 
II- da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III- da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o em

prego; ou 
IV- da vigência do ato de Progressão _ou Ascensão Funcionais. 
Parágrafo único. Não poderá ocorrer AscensãO Funcional em claro de 

lotação das Categorias Funcionais. 

Art. 47. A Ascensão Funcional só poderâ efetivar-se se comprovada a 
existência de recursos orçamentârios disponíveis para fazer face à despesa de
corrente. 

Art. 48. Confirmada a existência--de reCursos orçamentários, a Subse
cretaría de Pessoal providenciará, mediante publícação no Boletim do Pes
soal, os seguintes levantamentos: 

I- até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes inicias destinadas à Ascensão Funcional. apuradas em 19 de abril de 
cada ano; 
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II- até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Ascen
são Funcional por Categoria, observada a ordem de classificação. com a indi
cação das Referências em que se encontram localizados, bem como daquelas 
em que serão posicionados. 

Art. 49. A Ascensão Funcional serâ efetivada mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento Interno, 
devendo ser publicado no Diârio do Congresso Nacional, Seção II, até o últi
mo dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de 
julho subseqUente. 

SEÇÃO II 
Processo Seletivo 

Art. 50. O processo seletivo constitui requisito básico à concessão de 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Art. 5 I. O processo seletivo far-se-á mediante seleção interna, de carã
ter competitivo e eJiminatório, em que serão exigidos nível de conhecimentos 
e grau de complexidade relativos ao exercício do novo cargo ou emprego, 
obedecidas, no caso, a forma e condições de realização idênticas às estabeleci
das para o concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto o limite 
de idade. 

§ J9 A seleção interna a que se refere este artigo poderâ ser substituída 
por aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realiza
do pelo Senado Federal, para ingresso na Categoria Funcional a ser alcança
da pela Aseensão. 

§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos aprovados em· 
concurso público terão classificação distinta daqueles que se habilitaram 
através do processo seletivo. 

Art. 52. Somente poderá inscrever-se no processo seletivo o Servidor 
que possua a habilitação profissional ou escolaridade exigida para ingresso 
na Categoria Funcional a que concorrer. 

Art. 53. A Comissão Diretora, mediante A to próprio, por indicação do 
Primeiro-Secretário, designará, até o último dia do mês de abril de cada ano, 
Banca Examinadora responsável pela aplicação do processo seletivo que se 
realizará até o último dia do mês de maiv subseqUente. 

Art. 54. Do resultado do processo seletivo caberâ reclamação, no pra
zo de 5 (cinco) dias úteis, à Banca Examinadora, que terá igual prazo, a con
tar do recebimento pelo órgão de pessoal, para pronunciar·se sobre o assun
to. 

Parágrafo único. Após decididas todas as reclamações, nos termos deste 
artigo, a Banca Examinadora remeterá, de imediato, a classificação final dos 
habilitados no processo seletivo à Subsecretaria de Pessoal. 

Art. 55. Tendo em vista o processo seletívo, é permitido à Adminis
tração oferecer aos candidatos ínscritos cursos preparatórios. 

Capítulo VI 
Das Disposições Transitórias e FinGis 

Art. 56. A Subsecretaria de Pessoal providenciará até o mês de no
vembro de 1980, mediante publicação no Boletim do Pessoal, a divulgação 
dos Programas relativos ao processo seletivo característico dos Institutos da 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Art. 57. O interstício decorrente da primeira avaliação a ser realizada 
nos termos desta Resolução será contado a partir de }9 de julho de 1980. 

Art. 58. Por ocasião da primeira avaliação de desempenho, verificada a 
hipótese prevista no artigo I 5, os Servidores ali indicados receberão o Concei
to 2 (antigUidade). 

§ 19 O disposto neste artigo não se aplica aos Servidores que se encon
travam nas condições do parágrafo único do art. 15 da Resolução n9 25, de 
1979, bem como àqueles jã posicionados na última Referência da Classe final 
da respectiva Categoria Funcional. _ 

§ 29 Os efeitos decOrfeD.tCS da aplicação deste artigo vigorarão a partir 
de 1• de julho de 1980. 

Art. 59. Ficam asseguradas a Ascensão Funcional, a Progressão Fun
cional e o Aumento por Mérito, decorrentes da aplicação da Resolução n9 25, 
de 1979, previstas para o mês de julho de 1980, aos SerVidores devidamente 
habilitados na forma daquela Resolução. 

Art. 60. Ê assegurada, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos candidatos devi
damente classificados no processo seletivo realizado em junho de 1980, nos 
termos da Resolução n9 25, de 1979, Ascensão Funcional para as Categorias 
Funcionais a que concorreram, respeitadas as épocas próprias, previstas nes
ta Resolução. 

Art. 61. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62. Revogam-se a Resolução n9 25, de 1979, e demais disposições 

em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça conclui pela apresentação de substitutivo integral e 
pela rejeição das emendas. 

Com a palavra o nobre Senador Jorge Ka1ume para proferir o parecer da 
Comissão de Finanças. 

O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Para emitir pareeer. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, embora surpreendido pela Mesa, para relatar o 
Projeto de Resolução n9 95, de 1980, do Senado Federal, estamos de acordo 
com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

Portanto, conforme diz a justificação que espelha a necessidade do proje
to ao instituir, no âmbito da administração pública, o Plano de Classificação 
de Cargos, traçou novas diretrizes no campo da movimentação de pessoal, 
criando as figuras de ascensão e progressão funcionais e do aumento por 
mérito, institutos que sucederam o antigo sistema da promoção por mereci
mento e por antigUidade. 

Achamos justo e, por isto, concluímos com o nosso parecer favorável ao 
substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alexandre Costa para proferir o parecer da Comissão Díreto-
ra. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Para emitir parecer. Sem 
reviSãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa, no ano que 
passou, votou a Lei n9 25 que nada mais era do que o Instituto de Progressão 
Funcional e da Ascensão Funcional. 

Na metade do ano vem, o DASP com a sua lei federal também institui a 
Lei de Ascensão. De maneira que a Mesa do Senado Federal nada mais fez do 
que adaptar ao Senado Federal, a lei federal publicada pelo DASP. 

Quanto ao substitutivo, que pouco ou nada alterou o conteúdo do proje
to enviado pela Mesa, somos pelo substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os pareceres são favorâveis 
ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e contrários às emen
das. 

Em discussão o projeto, O sUbstitutivo e as emendas. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regiinental. 

O Sr. Affonso Carnargo (PP - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Affonso Camargo, para Uma questão de ordem. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para uma questão de ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós não recebe
mos, aqui, o substitutivo, e há alguns Senadores que não estão de acordo com 
a Emenda n9 l, de autoria do nobre Senador José Lins. Então, queria pergun
tar a V. Ex• se ·esta emenda estã incluída ou não no substitutivo? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Não estâ incluída no subs
titutivo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Votando o substitutivo 
não será acolhida a Emenda n9 1? 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Não, nobre Senador Af
fonso Camargo. As emendas não foram acolhidas pela douta Comissão de 
ConstitUição e Justiça. 

Em votação o s.ubstitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa redação final 
que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 1.365, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 95, de 1980. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final dÔ Projeto de Resolução n9 95, de 
1980, que regulamenta, na Administração do Senado Federal, os Institutos 
da Progressão Funcional e da Ascensão Funcional, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 4 de dezeinbro de 1980. -Saldanha Derzi, Presi
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 
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ANEXO AO PARECER N• 1.365, DE 1980 

Redaçào final do projeto de Resolução n• 95, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , Pre-
sidente, nos termos do item 30 do arf. 52 do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• DE 1980 

Regulamenta, na Administraç-ão do Senado Federal, os Institutos 
da Progressão Funcional e da Ascensão Funcional, e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 

Capitulo I 

Disposições Preliminares 

Art. 19 Os sistemas de Ascensão Funcional e Progressão Funcional, 
aplicados aos servidores do Senado Federal pela Resolução n9 25, de 1979, 
passam a observar as normas constantes desta Resolução. 

Art. 29 A Progressão Funcional consiste na movimentação do servidor 
da Referência em que se encontra para a imediatamente superior, em conse
qUência da execução das seguintes formas: 

1 - Progressão Horizontal --quando dentro da mesma Classe; 
H- Progressão Vertical- quando para a classe diversa da mesma Ca

tegoria; 
III - Progressão Especial - quando para a classe inicial de outra Cate-

goria do mesmo Grupo. 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nos itens I e II deste arti

go~ o cômputo do interstício começará, na hipótese de nomeação ou admis
são. a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro subseqUente à en
trada em exercício. 

Capítulo 11 

Da Progressão Horizontal 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 39 A Progressão Horizontal consiste na movimentação do servidor 
da Referência em que se encontra para a imediatamente superior na mesma 
classe. 

Parágrafo único. Concorrerão à Progressão de que trata este artigo, no 
correspondente Quadro ou Tabela, os servidores integrantes respectivamente 
do Quadro Permanente e da Tabela Permanente. 

Art. 4• A Progressão Horizontal far-se·â nos percentuais de 50% (cin· 
qOenta por cento) por merecimento e 50% (cinqUenta por cento) por antigUi
dade. 

§ }9 Verificando-se número fracionãrio na execução do disposto neste 
artigo, far-se-á arredondamento em favor do Conceito 1 (merecimento). 

§ 29 Os percentuais referidos no caput deste artigo incidirão no total de 
servidores concorrentes, ocupantes de cargos ou empregos de cada Categoria 
FuncionaL 

Art. 59 A Progressão Horizontal decorrerá de avaliação de desempe
nho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido 
pelo servidor. 

Parágrafo único. O interstício a que se refere esie artigo será de 12 (do
ze) meses, para os avaliados com o conceito I (merecimento) e de 18 (dezoito) 
meses para os avaliados com o ConCeito 2 (antiguidade). 

Art. 69 O cômputo de cada interstício para efeito de Progressão H o ri~ 
zontal, começará a paitir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro, con· 
forme o Conceito aplicado. 

Art. 79 O interstício serâ computado em períodos corridos, sendo inter
rompido nos casos de afastamento do exercício ou do emprego em decorrên
cia de: 

I - licença com perda do vencimento; 
II -· suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de cont.rato de trabalho, salvo se em gozo de au::úlio

doença; 
IV- condenação, pela Justiça Comum, à pena que não implique perda 

da função pública. 
§ 19 Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os con

tados de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 
§ 29 Serâ restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 

decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, 
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 

ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, 
verificar-se que a pena im:Posfif rião foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
~xceção da hipótese prevista no seu§ 29, serâ reiniciãda a contagem, para efei
to de completar o interstícío decorrente da avaliação de desempenho que pre
cedeu o afastamento, a partir do primeiro dia de julho ou de janeiro subse
qUente à assunção do exercício. 

Art. 89 A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação 
no Boletim de Pessoal, até o último dia do mês de abril de cada ano: 

I - relação dos servidores avaliados com o Conceito 1 (merecimento); 
II - relação dos servidores avaliados com o Conceito 2 (antigUidade); 
III - relação dos servidores que não concorrem à Progressão Horizon~ 

tal, com a indicação do motivo: 
Art. 99 O servidor poderâ reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pes

soal, da respectiva classificação, no prazo improrrogâvel de 5 (cinco) dias ú
teis, contados da data da publicação a que se refere o artigo anterior, devendo 
a reclamação ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento 
pelo órgão de pessoal. 

§ }9 Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminharã ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de 
Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29 O Conselho de Administração, se julgar procedente a reclamação, 
determinará, de imediato, a inclusão do nome do reclamante no lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 10. As Progressões Horizontais serãO efetivadas mediante: Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento In
terno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, até o último 
dia dos meses de junho e novembro de cada ano, vigorando os seus efeitos, 
respectivamente, a partir de !9 de julho e }9 de janeiro subseqUentes. 

Seção !I 
Da Avaliação de Desempenho 

Art. 11. A avaliação de desempenho funcional do servidor, que abran
gerão período 'anual de 19 de abril a 31 de março, é requisito indispensável à 
concessão da Progressão Horizontal. 

Art. 12. O desempenho funcional serã representado pelo resultado dos 
fatores relacionados na Ficha de Avaliação de Desempenho, tendo em vista: 

I - a quantidade e qualidade de trabalho; 
II - a iniciativa e cooperação; 
III - a assiduidade e pontualidade; 
IV - a urbanidade e disciplina; e 
V - a antigUidade. 

Art. 13. O desempenho fUncional serâ apurado: 
I - dos titulares de órgãos diretamente subordinados à Comissão Dire

tora, pelo Presidente do Senado Federal; 
II - dos titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços e Seções, dire

tamente subordinados à Diretoria-Geral, pelo Ditetor-Geral; 
III - dos titulares de Subsecretarias, Serviços c Seções, diretamente su

bordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à Assessoria, à Secretaria de Divul
gação e Relações. Públicas e à Consultoria-Geral, pelo Secretãrio-Geral da 
Mesa, pelo D iretor da Assessoria, pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e 
Relações Públicas e pelo Consultor-Geral, respectivamente; 

IV - dos titulares de Serviços e Seções, diretamente subordin?.dos a 
Subsecretarias, pelos respectivos Diretores de Subsecretarias;-

V - dos servidores não compreendidos nas disposições dos itens ante
riores: 

a) pelo chefe imediato; e 
b) pelos respectivos titulares, ou, por delegação destes, pelos correspon

dentes chefes, na hipótese de lotação em gabinete de Senador. 
Parágrafo único. Ocorrendo a movimentação do servidor no período 

da avaliação de desempenho, de que resulte subordinação direta a outra che
fia, ser-Ihe-â atribuída avaliação pelo Chefe a que, nO mesmo perfodo, esteve 
subordinado por mais tempo. 

Art. 14. Da avaliação de desempenho caberá pedido de reconsideração 
à própria autoridade avaliadora e, à Comissão Diretora, erh grau de recurso. 

Art. 15, Ao Servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do ser
viço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço, ata~ 
cado de doença profissional ou acometido de rrioléstia grave, devidamente 
comprovada em inspeção .médica, serâ atribuído o conceito da última ava
liação. 

Art. 16, Ao Servidor afastado do exercício do cargo ou emprego para de
sempenho de mandato eletivo, para prestar serviços a outros órgãos do Poder 
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Público ou para cumprir missões estranhas ao Senado Federal, será atribuído 
o Conceito 2 (antigUidade), independentemente da avaliação. 

Art. 17, Serão dispensados de avaliação, não concorrendo à Progressão, 
os ocupantes de cargos do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores 
que não sejam titulares de cargo efetivo, integrante do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. Estão igualmente dispensados de avaliação os Servi
dores posicionados na última referência que integra a estrutura de sua Classe, 
os quais não poderão concorrer à Progressão Horizontal. 

Art. 18. A distribuição da totalidade dos Servidores de cada Categoria 
Funcional, pelos percentuais estabelecidos no artigo 49, far-se-â pela ordem 
decrescente dos pontos obtidos, atribuindo-se o Conceito 1 aos primeiros 
50% (cinqüenta por cento) e o Conceito 2 aos (cinqUenta por cento) restantes. 

§ 19 Ocorrendo empate na classificação, decorrente da avaliação, este se
rã resolvido em favor do Servidor que haja ingressado no Senado Federal, 
mediante concurso público de provas ou -de provas e títulos específico para o 
cargo que ocupe ou de atividade semelhante. 

§ 211 Persistindo o empate, terá preferência, sucessivamente, o Servidor: 

a) de melhor aproveitamento na apuração dos itens 1 a 4 da Ficha de 
Avaliação de Desempenho; 

b) de maior tempo na Referência; 
c)de maior tempo na Classe; 
d) de maior tempo na Categoria Funcional; 
e) de maior tempo no Senado Federal; 
f) de maior tempo de Serviço Público Federal; 
g) de maior tempo de Serviço Público; 
h) mais idoso; e 
i) de maior prole. 

§ 39 Na apuração dos critérios indicados nas letras f e g do § 29 deste arti
go, será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício. 

§ 49 Para fins do § 111 deste artigo, considera-se concurso público de pro
vas ou de provas e títulos (art. 97, § 19 da Constituição) o realizado de acordo 
com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração 
Pública. 

Art. 19. Na hipótese de haver apenas um Servidor a ser avaliado na Cate
goria Funcional a que pertença, não serão observados os percentuais, 
atribuindo-se ao Servidor o Conceito 1 ou 2, conforme obtenha mais de 44 
(quarenta e quatro) ou menos de 45 (quarenta e cinco} pontos, ha apuração 
dos itens 1 a 4 da Ficha de Avaliação de Desempenho. 

Art. 20. Os Servidores nomeados, admitidos ou que obtiveram Ascensão 
Funcional, serão avaliados na segunda avaliação que se verificar após a data 
do exercício, salvo se, na primeira, jâ possuam o interstício estabelecido nesta 
Resolução, quandot então, serão avaliados. 

Capitulo UI 

Da Progressão Vertical 

Art. 21. A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor, si
tuado na última Referência de sua Classe, para a inicial da Classe imediata
mente superior da respectiva Categoria Funcional. 

Parãgrafo único. Só poderá ocorrer Progressão Vertical em vaga origi
nária ou decorrente, não se admitindo sua efetivação em claro de lotação. 

Art. 22. Concorre-rão à Progressão Vertical, no respectivo Quadro ou 
Tabela, os servidores integrantes do Quadro Permanente e Tabela Permanen
te, satisFeito os s-eguintes requisitos: 

I - interstício; 
II - grau de escolaridadet habilitação práfissionat e formação técnica 

especializada, exigidos para o desempenho das atribuições da classe a que 
concorrem. 

Art. 23. O interstício para a Progressão Vertical serâ de 12 (doze) meses. 

Art. 24. A classificação, para efeito de Progressão Vertical, será determi
nada pelo critério de maior tempo na Referência. 

§ 1 'i' Verificando-se en:wate na classificação, terá preferência, sucessiva-
mente, o servidor: 

a) de maior tempo na Classe; 
b) de maior tempo na Categoria Funcional; 
c) de maior tempo no Senado Federal; 
d) de maior tempo de serviço público federal; 
e) de maior tempo de serviço público; 

f) mais idoso; e 
g) de maior prole. 
§ 29 Na apuração dos critérios indicados nas letras de e do§ 19 deste ar

tigo, será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício. 
Art. 25. O interstício serâ computado em períodos corridos, sendo in

terrompido nos casos de afastamento do exercício do cargo ou emprego em 
decorrência de: 

I - licença com perda de vencimento; 
H- suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio

doença; 
IV- condenação, pela Justiça Comum, a pena que não implique em 

perda da função pública; 
V- afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal, para prestar 

serviços não expressamente considerados relevantes pela Comissão Diretora, 
em outro órgão público, exercer mandato eletivo ou desempenhar missão es
tranha ao Senado. 

VI- viagem ao exterior, sem ônus para o Senado Federal, salvo se em 
gozo de férias ou licença para tratamento de saúde. 

§ 1 'i' Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os con
tados de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo. 

§ 29 Serã restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela 
decorrentes, a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor, 
na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, 
ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, 
verificar-se que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 39 Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com 
exceção da hipótese prevista- em seu § 29, serâ reiniciada a contagem do in
terstício a partir do primeiro dia de julho subseqUente à reassunção do exercí-
cio. 

Art. 26. O cômputo de cada interstício para efeito de Progressão Verti
cal começará a partir do primeiro dia do mês de julho. 

Art. 27. Para efeito de Progressão Vertical, a estrutura das Categorias 
Funcionais, cOm vista à fixação da lotação das respectivas Classes, será a se-
guinte; 

I- nas compostas de 2 (duas) Classes: 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 70% 
II - nas compostas de 3 (três) Classes, sem Classe Especial: 
Classe "C" - 20% 
Classe "B"- 30% 
Classe "A" - 50% 
H! -nas compostas de 3 (três) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe "B" - 35% 
Classse "C" - 55% 
IV- nas compostás de 4 (quatro) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A"- 40% 
V - nas compostas de 5 (cinco) Classes: 
Classe Especial- 10% 
Classe "D" - 15% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 25% 
Classe "A" - 30% 
§ }9 Os percentuai; especificados neste artigo incidirão na lotação fixa

da para a Categoríã Funcional, englobados, para esse efeito, o Quadro Per
manente e a Tabela Permanente. 

Art. 28. A Subsecretaria do Pessoal providenciará, mediante publi
cação no Boletim do Pessoal, até o último dia do mês de abril, os seguintes le
vantamentos, para fins de Progressão Vertical: 

I - das vagas existentes nas Classes destinadas à Progressão; 
II - do tempo de serviço dos servidores concorrentes à progressão; se

gundo os critérios estabelecidos no art. 24, desta Resolução; 
III -- dos servidores classificados à Progressão; 
IV - dos servidores que não concorrerem à Progressão, com a indicação 

do motivo. 
Parâgrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão realiza

dos com base nas situações existentes- em 111 de abril de cada ano, prevalecen
do, para efeito do item II, a situação existente em 31 de dezembro do ano ime
diatamente anterior. 
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Art. 29. O serVidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de publicação a que se refere o artigo anterior, devendo a reclamação 
ser informada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento pelo órgão de 
pessoal. 

§ }9 Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de 
Pessoal a encaminharã ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de 
Administração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 29 O Conselho de Administração, se julgar procedente a reclamação, 
determinará, de imediato, a inclusão do nome do reclamante no lugar que lhe 
compete na lista geral de classificação. 

Art. 30. Para efeito de Progressão Vertical, abre-se a vaga originária na 
data: 

I - do falecimento do servidor; 
II - da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III- da vigência do ato de Progressão Vertical, Progressão Especial e 

Ascensão Funcional; 
IV- da publicação da lei que criar o·cargo ou do ato que instituir o em

prego. 
§ J9 Abrindo-se vaga originária em uma Classe, são consideradas aber

tas, na mesma data, todas as decorrentes de seu provimento. 
§ 29 Para efeito de Progressão Vertical, as vagas existentes ou que ve

nham a ocorrer, previstas na lotação das Classes das Categorias Funcionais, 
serão consideradas, indistintamente, no Quadro Permanente ou na Tabela 
Permanente, observados o regime jurídico do servidor e os limites de provi
mento estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 31. O servidor que fizer jus à Progressão Vertical serã elevado à 
Classe imediatamente superior à que pertença, na respectiva Categoria Fun
cional, por uma das seguintes formas: 

I - ocupando vaga originária ou decorrente na Classe para a qual ocor
reu a progressão; ou 

II -levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, obser
vado ·o limite da lotação da Classe, fixado nesta Resolução. 

§ 19 A execução do disposto no item II deste artigo dependerá ainda de 
recursos orçamentários próprios ·para atender à despesa com a Progressão 
Vertical. 

§ 29 Após a realização das Progressões Verticais, havendo vagas rema
nescentes nas Classes final e intermediárias, serão estas remanejadas para a 
Classe inicial de cada CategOtia Funcional. 

Art. 32. As Progressões Verticais serão efetivadas mediante Ato do 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento In
terno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, até o último 
dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de julho 
subseqUente. 

Capítulo IV 
Da Progressão Especial 

Art. 33. Ocorrerá Progressão Especial em atê metade das vagas existen~ 
tes na Classe inicial de cada Categoria Funcional. 

§ }9 As vagas destinadas à Progressão de que trata este artigo, não pro
vidas por insuficiência de candidatos habilitados, serão preenchidas mediante 
Ascensão Funcional ou acumuladas para a Progressão seguinte. 

§ 29 Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a 
existência de vagas em número superior ao de candidatos he.bilitados, tanto à 
Progressão quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, ajuízo da Comissão 
Diretora, ser providas através de concurso público. 

§ 39 Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os Servi
dores estatutários; e, às da Tabela Permanen~e, os Servidores regidos pela Le
gislação Trabalhista. 

§ 49 Para efeito de cálculo do número de vagas de que trata este artigo, 
ocorrendo número ímpar de vagas, a restante serâ provida mediante Progres
são, salvo se, na classificação dos habilitados no processo seletivo~ a melhor 
média tenha sido obtida por candidato concorrente à mesma Categoria Fun
cional, através de Ascensão Funcional. 

§ 59 Ocorrendo apenas uma vaga, esta serâ pr9_vida de acordo com o 
critêrio estabelecido no parágrafo anterior. 

Art. 34. Concorrerão à Progressão Especial todos os Servidores inte
grantes do Quadro Permanente ou da Tabela Permanente, observado o res
pectivo regime jurídico, não importando a Classe a que pertençam. 

Parágrafo único. Não concorrerão à Progressão de que trata este arti
go os Servidores posicionados na primeira referência de Classe inicial. 

Art. 35. Não se exigirã interstício para efeito de Progressão Especial. 

Art. 36. A Progressão Especial far-se-ã mediante processo seletivo in
terno, de caráter competitivo e eliminatório, cm que serão exigidos nível de 
conhecimentos e grau de escolaridade compatíveis ao exercício do novo cargo 
ou emprego. 

Parágrafo únicO. O processo seletivo de que trata este artigo será reali
zado na mesma ocasião do destinado à Ascensão Funcional. 

Art. 37. Aplicar-se-ão~ para efeito da Progressão Especial, as normas 
do processo seletivo relativas à Ascensão FuncionaL 

Art. 38. A Subsecretaria de Pessoal, confirmada a existência de recur
sos orçamentários, providenciará, mediante publicação no Boletim do Pes
soal, os seguintes levantamentos com vistas à Progressão Especial: 

I - até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes iniciais deStinadas à Progressão Especial, apuradas em 19; de abril de 
cada ano; 

II - atê o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Pro
gressão Especial, por Categoria, observada a ordem de classificação, com a 
indicação das Referências em que se encontram localizados, bem como da
quelas em que serão posicionados. 

Art. 39. A Progessão Especial será efetivada mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38 do Regimento Interno, 
devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o últi
mo dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de 
julho subseqUente. 

Capítulo V 
Da Ascensão Funcional 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 40. A Ascensão Funcional consiste na elevação do Servidor da Ca
tegoria Funcional a que pertença para a de outro Grupo, satisfeitas as exigên
cias relativas a critérios sele_tivos e qualificação fixados por esta Resolução. 

§19 O Servidor que obtiver a Ascensão Funcional será localizado na 
primeira Referência da Classe inicial" da Categoria em que for incluído, exce-
tuado o caso previsto ná §_29 deste artigo. -

§ 29 Se a Refer~ncia indicada no parágrafo anterior for inferior à que 
pertença o Servidor, a sua localização far-se-â na Referência que, integrando 
a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava 
localizado no momento da Ascensão. 

§ J9 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a proceder o remaneja~ 
mento de vagas necessário ao atendimento do disposto no parágrafo anterior. 

§ 49 Na hipótese de a Referência de que trata o§ 29 deste artigo integrar 
a estrutura de Classe superior à inicial, a Ascensão somente poderá efetivar-
se: 

I - em vaga não comprometida para provimento mediante Progressão 
Vertical; e 

II- quando a Classe a que corresponde a Referência compreender ativi
dade de nível superior, para cujo desempenho não seja exigida formação téc .. 
nica especializada. 

Art. 41. Observado o disposto no art. 45 desta Resolução, poderá ha· 
ver Ascensão Funcional para o provimento de vagas existentes em todas as 
Categorias constituídas de cargos efetivos e empregos permanentes, vedada a 
Ascensão para Quadro Permanente ou Tabela Permanente diYersa daquela a 
que pertença o Servidor. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, denominam-se Quadro 
Permanente e Tabela Permanente, respectivamente, o conjunto de cargos in
tegrantes do sistema estatutário e o grupo de empregos regidos pela Legis
lação Trabalhista. 

Art. 42. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único deste arti
go, poderão concorrer à Ascensão Funcional, no Quadro Permanente ou na 
Tabela Permanente, todos os seus integrantes, não importando a Classe a que 
pertençam e a Referência em que estejam localizados. 

Parágrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão Funcional o Servi
dor que estiver localizado na primeira Referência da Classe inicial da respeC
tiva Categoria Funcional. 

Art. 43. Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão Funcional. 
Art. 44. A classificação dos habilitados à Ascensão Funcional far-se-â, 

conforme o caso, pela nota obtida na seleção interna, na forma dos§§ }9 e 29 
do artigo 51 desta Resolução. 

§ }9 Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de 
provas ou de provas e títulos, terá preferência, sucessivamente: 

a) o que ingressou no Senado Federal, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos específico para o cargo dque ocupe ou de ativi
dade semelhante; 
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b) o que ingressou, há mais tempo, no Serviço Público Federal, median
te concurso público de provas ou de provas e títulos, para o cargo de ativida
des assemelhadas às do que ocupar; 

c) o de maior tempo no Serviço no Senado Federal; 
d) o de maior tempo no Serviço Público Federal; 
e) o de maior tempo no Serviço Público; 
f) o mais idoso; e 
g) o de maior prole. 
§ 29 Na apuração do terceiro critério referido na letra c do parágrafo 

anterior, serâ considerada a data do exercício decorrente da nomeação ou ad
missão, sem qualquer dedução na contagem, salvo na h apótese de afastamen
to com perda de vencimento ou salário. 

§ 39 Será ,considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício na apu
ração dos critérios indicados nas letras d e e do parágrafo 19 deste artigo. 

§ 4 Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 
97, § 19 da Constituição), para efeito das letras a e b deste artigo, o realizado 
de acordo com as normas específicas à escpécie no âmbito da Administração 
Pública. 

Art. 45. Será reservada ao provimento por Ascensão Funcional metade 
das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes Categorias Funcio
nais. 

§ 19 As vagas destinadas à Ascensão Funcional e não providas por in
suficiência de candidatos habilitados serão preenchidas mediante Progressão 
Especial ou acumuladas para a Ascensão seguinte. ' 

§ 29 Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persisitindo a 
existência de vagas em número superior ao de candidatos habilitados, tanto à 
Progressão Especial quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, ajuízo da 
Comissão Diretora, ser providas através de concurso público. 

§ 39 Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão ~s fucio
nários estatutários; e, às da Tabela Permanente, os Servidores regidos pela 
Legislação Trabalhista. 

Art. 46. Para efeito da Ascensão Funcional, verifica-se a vaga na data: 
I---. ,do falecimento do Servidor; 
11

1
--l.. da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir 

o servidor; 
III- da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o em

prego; ou 
IV- da vigência do ato de Progreção ou Ascensão Funcionais. 
Parágrafo único. Não poderá ocorrer Ascensão Funcional em claro de 

lotação das Categorias Funcionais. 
Art. 47. A Ascensão Funcional só poderá efetivar-se se comprovada a 

existência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face à despesa de
corrente. 

Art. 48. Confirmada a existência de recursos orçamentários, a Subse
cretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim do Pes
soal, os seguintes levantamentos: 

I -até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas 
Classes iniciais destinadas à Ascensão Funcional, apuradas em {9 de abril de 
cada ano; 

II - até o dia 30 do junho, a relação dos Servidores habilitados à Ascen
são Funcional por Categoria, observada a ordem de classificação, com a indi
cação das Referências em que se encontram localizados, bem como daquelas 
em que serão posicionados. 

Art. 49. A Ascensão Funcional serâ efetivada mediante Ato do Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n9 38' do Regimento I:riterno, 
devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o últi
mo dia do mês de junho de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 19 de 
julho subseqUente. 

Soção II 
Processo Seletivo 

Art. 50. O processo seletivo constitui requisito bâsico à concessão de 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Art. 51, O processo seletivo far-se-á mediante seleção interna, de carâ
ter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos nível de conhecimentos 
e grau de complexidade relativos ao exercício do novo Cargo ou emprego, 
obedecidas, no caso, a forma e condições de realização idênticas às estabeleci
das para o concurso público de orovas ou de provas e títulos, exceto o limite 
de idade. 

§ }9 A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser substituída 
por aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realiza
do pelo Senado Federal, para ingresso na Categoria Funcional a ser alcança
da pela Ascensão. 

§ 2'~ Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos aprovados em 
concurso público terão classificação distinta daqueles que se habilitarem atra
vés do processo seletivo. 

Art. 52. Somente poderá inscrever-se no processo seletivo o Servidor 
que possua a habilitação profissional ou escolaridade exigida para ingresso 
na Categoria Funcional a que concorrer. 

ArL 53. A Comissão Diretora, mediante Ato próprio, por indicação do 
Primeiro-Secretário, designará, até o último dia do mês de abril de cada ano, 
Banca Examinadora responsável pela aplicação do processo seletivo que se 
realizará até o último dia do mês de maio subqilente. 

Art. 54. Do resultado do processo seletivo caberá reclamação, no pra
zo de 5 (cinco) dias úteis, à Banca Examinadora, que terá igual prazo, a con
tar do recebimento pelo órgão de pessoal, para pronunciar-se sobre o assun
to. 

Parágrafo único. Após decididas todas as reclamações, nos termos des
te artigo, a Banca Examinadora remeterá, de imediato, a classificação final 
dos habilitados no processo seletivo à Subsecretaria de Pessoal. 

Art. 55. Tendo em vista o processo seletivo, é permitido à Adminis
tração oferecer aos candidatos inscritos cursos preparatórios. 

Capítulo VI 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 56. A Subsecretaria de Pessoal providenciará até o mês de no
vembro de 1980, mediante publicação no Boletim do Pessoal, a divulgação 
dos Programas relativos ao processo seletivo característico dos Institutos da 
Ascensão Funcional e Progressão Especial. 

Art. 57. O interstício decorrente da primeira avaliação a ser realizada 
nos termos desta Resolução sorâ contado a partir de 1• do julho do 1980. 

Art. 58. Por ocasião da primeira avaliação de desempenho, verificada a 
hipótese prevista no artigo 15, os Servidores ali indicados receberão o Concei
to 2 (antigUidade). 

§ 19 O disposto neste artigo não se aplica aos Servidores que se encon· 
travam nas condições do parâgrafo único do art. 15 da Resolução n~ 25, de 
1979, bem como àqueles já posicionados na última Referência da Classe final 
da respectiva Categoria Funcional. -

§ 29 Os efeitos decorrentes da aplicação deste artigo vigorarão a partir 
do I• de julho de 1980. 

Art. 59. Ficam asseguradas a Ascensão Funcional, a Progressão Fun
cional e o Aumento por Mérito, decorrentes da aplicação da Resolução n9 25, 
de 1979, previstas para o mês de julho de 1980, aos Servidores devidamente 
habilitados na forma d,aquela Resolução. 

Art. 60. ~assegurada, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos candidatos devi
damente classificados no processo seletivo realizado em junho de 1980, nos 
termos da Resolução n9 25, de 1979, Ascensão Funcional para as Categorias 
Funcionais a que concorreram, respeitadas as épocas próprias, previstas nes· 
ta Resolução. 

Art. 61. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
Art. 62. Revogam-se a Resolução n9 25, de 1979, e demais disposições 

em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Achando-se em regime do 
urgência a matéria cuja redação final acaba de ser lida, passamos imediata
mente à sua apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tom a palavra o nobre Sena
dor Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é do conhecimento geral, em virtude da 
ampla receptividade da iniciativa, o Governador Airné Lamaison entregou 
ontem, 4 de dezembro, aos moradores do Cruzeiro Novo, o Centro de SaúdC 
n9 9, que integra o programa de construir, na sua gestão, um total de 24 Cen
tros semelhantes, em condições de atender às necessidades básicas de assistên
cia médica de uma população, cujas taxas de nascimento são, talvez, as maio
res do País, por força das migrações que estão esvaziando as zonas rurais, 
principalmente nas imediações de Brasília. 

Com esta inauguração, foram entregues, simbolicamente, outros nove 
Centros de Saúde - sete em Taguatinga e dois em Sobradinho -, 
completando-se, destarte, a primeira etapa da implantação do Plano de Assis
tência à Saúde do Distrito Federal. 
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Ã solenidade da inauguração compareceram, além do Presidente João 
Baptista Figueiredo, o Ministro da Saúde, Waldyr Arcoverde, o Ministro da 
Previdência Social, Jair Soares, e todo o Secretariado do Governador Aimé 
Lamaison. 

Não é necessârio alongar-me sobre a oportunidade, a amplitude e a exw 
traordinãria destinação de utilidade dos mencionados Centros, que serão enw 
tregues à população devidamente aparelhados, para uma eficiente prestação 
de assistência médica e odontológica, às camadas mais carentes da população 
necessitada dessa assistência. 

A ••explosão demogrâfica", verificada em Brasília cujos indicadores, es
tatísticas, no tocante à população, ultrapassam todas as expectativas, -alia
da ao quotidiano desembarque de enormes contingentes de egressos das zo
nas rurais dos estados perilericos, são conhecidos fenômenos dos quais decor
rem conseqUências que exigem do Governo do Distrito Federal, providências 
de toda a espécie. -

É indispensâvel proporcionar aos quejâ vivem no Distrito Federal, tanto 
quanto aos recém-chegados - além dos indispensáveis servidores urbanos 
típicos de uma Capital que se expande, em todos os sentidos, a mais completa 
assistência médico-soCial que for possível. 

Evidentemente, as limitações dos recursos financeiros disponíveis com
peliram o Governo do Distrito Federal a escalonar a construção dos referidos 
Centros de Saúde, até o fim da gestão do Governador Aimé Lamaison. 

Mas, o simples fato de serem, desde jã, entregUes 10 Centros de Saúde à 
população de Brasilia, descentralizando-os e localizando-os nas áreas mais 
carentes, é extremamente auspicioso, tanto quanto à desburocratização dos 
serviços a -serem prestados. 

Congratulo-me, portanto, com o Governador Aimé Lamaison, com o 
seu eficiente Secretãrio de Saúde, Dr. Jofran Frejat e com o povo do Distrito 
Federal, pela inauguração dos Centros de Saúde recém-construídos. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Lê o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs.-Senadores, após seis longos anos de permanência 
nesta Casa, hoje - neste fun de período legislativo - teço encômios, faço 
elogios a um funcionário do Senado Federal. 

Refiro-me ao Sr. Moisés Júlio Pereira, Diretor da Subsecretaria de Ser
viços Gerais, responsável pelos Serviços de Transporte, Segurança, Portaria e 
Manutenção e Limpeza dos Edificios do Senado FederaL e, ainda, pela Ad
ministração dos Blocos C, De G, da SQS 309- Residências Oficiais dos Exw 
m'~'s Srs. Senadores. 

Este funcionário, Srs. Senadores, pelo seu denodo, pela sua dedicação, é 
um emblema, é um exemplo para todos quantos aqui trabalham. Por vârias e 
vârias vezes, tenho observado o Sr. Moisés Júlio Pereira começar a sua labuta 
antes das 7 horas, fiscalizando os blocos residenciais do Senado e, em segui
da, vir para esta Casa onde coordena todos os setores que estão sob a sua res
ponsabilidade, só se retirando daqui depois que saiu o último Senador. 

Ao Sr. Moisés Júlio Pereira faço este elogio como prêmio pelo muito que 
ele tem dado a esta Casa e, ao fazê-lo, presto minha homenagem a 1/3 dos 
funcionários do Senado Federal, servidores estes que dão o mâximo de si. 

Eu gostaria de recitar, um a um, estes laboriosos funcionãrios, que so
mam cerca de 1.100, cómo - também - gOstaria de recitar aqueles outros 
que nada fazem, a não ser sugar o sangue do nosso povo- o que é verdadei
ro acinte_à miséria de tantos e tantos brasileiros que estão morrendo misera
velmente em todos os quadrantes do País. 

O-Senado tem cerca de 3.300 funcionários e; destes, 2/3 são sinecuristas e 
nepotistas, vivem nababescamente, estão agrCgados e à disposição de outras 
repartições, inclusivamente no Rio de Janeiro, recebendo salários vultosos e 
paralelos, o que contrasta com a realidade vivida pela Nação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se, hoje, às 21 horas e 25 minutos com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 169, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' 

1.252, de 1980), que autoriza a Prefeitura Muniápal de Várzea Grande (MT) 
a elevar em Cr$ 98.927.843,39 (noventa e oito milhões, novecentos e vinte e 
sete mil, oitocentos e quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centavos) o 
montante de sua díYida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.253 e 1.254, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- De Municípios, favorável. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 170, de 1980 (a
pres-entado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 
1.255. de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapetinga: (BA) a ele
var em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.256 e 1.257, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios,· favorável. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 175, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.267, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Era (MG) a ele
var em Cr$ 19.132.400~00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e qua
trocentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.268 e 1.269, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo que tra
tar, declaro encerrada a presente sessão. 

( Le,·anta-se a sessão às 21 horas e 20 minutos.) 

ATA DA 204~ SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DEJ980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDBNCIA DO SR. LOURIVAL BAPTISTA 

ÀS 21 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- Jos~ Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa -José Sarney - Alberto 
Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes - Almir Pinto -José Lins
Oziris Pontes- Dinartc: Mariz- MartiÍls Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan
te - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival Baptista--Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon -
Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Roberto Saturnino -

Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves -Amaral Furlan
Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo - Lâzaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Milller - Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Affonso Ca
margo- José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1'~'-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF!CIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

N9 565/80, de 4 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei 
da Câmara n• 38, de 1980 (n' 3.044/80, na Casa de origem), retificando, sem 
ónus, a Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercicio financeiro de 1980. (Projeto que se trans
formou na Lei n• 6.865, de 1• de dezembro de 1980.) 

PARECERES 

PARECER N• 1.366, DE 1980 
Da Comissão de Rcdação 

Redação final do projeto de Resolução n'? ISO, de 1980. 

Relator: Stnador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 150, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
CrS 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente -João Calmon, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.366; DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 150, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a el~,.·ar em 
Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões. cento e sessen~ 
ta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida con-solida~ 
da. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 E: o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento 
e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de reCursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento social - F AS, destinado à complementação do 
financiamento FAS 2.519/77 concedido para construção e equipamento do 
Hospital Regional do Planalto, no M1,miCípio de Curitibanos, naquele Esta
do. obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central-do Brasil no res
pectivo processo. 

Art. zq Esta Resolução entra em viiOr na data- de sua pul:ilicaçào. 

PARECER N• 1.367, DE 1980 
Da Comissão de Rcdação 

Redação final do Projeto de Resolução no;. 151, de 1980. 

Relator: Senador Joã() Calmon 

A Comissão apresenta a- tedação final do Projeto de Resolução n9 151, 
de 1980, que autoriza õ Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 
CrS 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqUenta e 
nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-
na. 

Sala das Comis_s_ões, 4 de dezembro de 1980. -Dirceu Cardoso, Presi
dente -João C:almon, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.367, DE 1980 

R~datão final do Projeto de Resolução n9 151, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, ínciso 
VI, da Constituição-, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a ekvar cm 
Cr$ 260.459.600~00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos oe cin
qücmta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É o Governo do_Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 
21t da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori-

zado a elevar em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatro
centos e cinqüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor global, 
junto à CaiX:a Econômica Fedetal, mediante a utilização de recursos do fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, sendo: CrS 16.517.600,00 (de
zesseis milhões, quinhentos e dezessete mil e seiscentos cruzeiros) para im
plantação de 3 (três) Centros Social Ur~anos do tipo .. C" nos Municípios de 
Blumenau, Lages e Joinyille; Cr$ 58.600.000,00 (cinqUenta e oito milhões e 
seiscentos mil cruzeiros) para a construção e equipamento de 12 (doze) esco
las para excepcionais e da sede própria da Fundação Catarinense de Edu
cação Especial; e Cr$ 185.342.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, trezen
tos e quarenta e dois mil cruzeiros) para a construção e implementação de um 
centro integrado de cultura em Florianópolis, naquele Estado, que funciona
rã em articulação com os órgãos educacionais de primeiro e segundo graus, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respecti
vo processo. 

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

PARECER N• 1.368, DE 1980 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução N'? 152; de 1980. 

Relator: Senador João Calmon 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 152, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Acre, a elevar, em Cr$ 
l92.000.000,00 (cento e·noventa e dois milhões de cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. 
Dirceu Cardoso, Presidente- João Calffion, Relator- Adalberto Sena 

ANEXO AO PARECER N• 1.368, DE 1980. 

Redação final do Projeto de Resoluçào n<:> 152, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos do art. 42, inciso 
VI da Constituíção, e eu ___ , Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• DE 1980 

Autofiza o Gôverno do Estado do Acre, a elevar, em Cr$ 
192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E o GoV~rno do Estado do Acre, nos termos do art. 29 da Reso· 

lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Seriado Federal, autorizado a ele
var, em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, a fim cie-que pOssa Contratar um emprés~ 
timo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina~ 
do à construção e reforma da rede hospitar do interior daquele Estdo, obede~ 
cidaS -as cOndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução eritra em vigor_ na data de sua publicação. 

PARECER N' 1.369, de 1980 
Da Comissão de Redação 

Redaç:iio final do Projeto de. Resolução n9 153, de 1980. 

Relator: Senador João Calmon. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 153, 

de C980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres -GO,a elevar, em Cr$ 
&.479.600,00 {oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. -Dirceu Cardoso, Presi
dente - João Calmon, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.369, DE 1980 
Redação final do Projeto de Resolução g9 153, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, ---• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, a 

elevar, em CrS 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e 
nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeítur:i Municipal de Ceres, Estado de Goiâs, nos termos 

do art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele
var, em Cr$ 8.479.600,00 (oito ·milhões quatrocentos e setenta e nove miJe 
seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoljdada, a fim. de que pas· 
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sa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Fede
ral, mediante a utílização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - FAS, destinado à construção de 6.806 m (seis mil, oitocêntos e 
seis metros) de esgotos pluviais e implantação de l (um) posto de saúde, 2 
(duas) escolas (uma de primeiro e outra de segundo grau). e 1 (uma) lavande
ria pública, naquele Município, obedecidas as condições ad!llitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N' !.370, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 154, de 1980. 

Relator: Senador João Calmon. 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 154, 

de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a ele
var, em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e--Seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões~ 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - João Calmon, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• !.370, DE 1980. 
Redução final do Projeto de Resolução n' 154, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu ---, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE. 1980 
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte,ª elevar, 

em Cr$ 19.600.000,00 (deZenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1<? E o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 

art. 29 da Resolução no 93, de ll de outubro de 1976, do Senado F~deral, au
torizado a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 (dezen_ove milhôes e seiscentos mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que poss~ contra
tar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., mediante a utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urba
no do Nordeste- FUNDURBANO, destinado a complementar recursos ne
cessários à consclusão da sede da Assembléia Legislativa daquele Estado, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectí~ 
vo processo. 

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

PARECER N• 1.371, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 155, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a red.ação_tinal do Projeto d '' tção n9 155, 
de 1980,_ que autoriza a-Prefeitu~~ Municipal de Jacareí_- 6t-, ... elevar, em 
Cr$ 362.934.000,00 (trezentOs e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e 
quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões~ 4 de dezembro de 1980. --' Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzí, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.37!, DE !980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 155, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promt ~eguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacaref, Estado de Silo Pau~ 
lo, a elevar, em Cr$ 362~934.000,00 (trezentos e sessenta e dois mi
lhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Jacaref, Estado de Sã-o Paulo, nos 

termos do art. 2q da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senad9 
Federal, autorizada a. elevar, em CrS 362.934.(}()9,00 (trezento'S e sessenta e 
dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida co.nsolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual va
lor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A, este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução 

de obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 1.372, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 156, de 1980. 
Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redaçãÔ final do Projeto de Resolução n9 156, 

de 1980, que a:utoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis- SP, a elevar, 
em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cento e se
tenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos), o montante de sua dívida con
solidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• !.372, DE !980 

Redaçii.o final do Projeto de Resolução n9 156, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, !').os termos do art. .42, inciso 

VI, da Constituição, e eU, ___ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1980 

Auwriza a Prefeitura Municipal de Cosm_6polls, Estado de São 
Paulo, a elevar, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos 
e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos), 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. ]o E a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 2• da Resolução no 93, de ll de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 23.204.!76,93 (vinte e três milhões, 
duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e três centa
vos), o montatante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto ao_ Banco do Estado de São Paulo S.A. 
este na qualidade de agente financeiro do :Sanco _Nacional da Habitação
BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura geral e de serviços, 
Programa FlNC/FlEGE-FISIP, nos Conjuntos Habitacionais "30 de No
vembro" e "Vila Cosmos". naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco ·central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 1.373, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 157, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 157, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes- SP, a ele
var, em Cr$ 453.667.500,00- (quatrOCentos e cinqUenta e três milhões, seiscen
tos e sessenta e sete mil e quinhentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. --Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER No 1.373, DE !980 

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 157, de 1980 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, _. ___ , Pres-idente, promulgo a seiuinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !980 

Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Mogl da Cruzes, Estado de 
São Paulo, a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e clnqüen
ta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e quenhentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l• E a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São 

Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de !976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e 
ci_n_qiienta e três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
emprêstimo de igual valor junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinado à implementação do Projeto CURA, naquele Município. 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centràl do Brasil no respecti· 
vo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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PARECER n' 1.374, DE 1980 
Da Comissão de Reda(ão 

Redação final do Projeto de Resolução nv 158, de 1980 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apreSelltã a-redação final do Projeto de Resolução nv 158, 

de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a elevar em 
Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, setecen· 
tos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha D_eu_i, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.374, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 158, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e·eu , Presidente, promulgou a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e 
trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. t• É a Prefeitura M~nicipal d~ S-ão Paulo, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.931.785.000,00 (ftês bilhões, nove
centos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, desti
nado à implantação do PRO MORAR, do PROFILURB e de programas 
complementares do BNH, naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.375, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 159, de 1980. 

Relator: SenadQr .Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'> 159, 

de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) a elevar em Cr$ 
55.000.000,00 (cinqUenta e-cinco milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. -Dirceu Cardoso, Presi
dente - Adalberto Sena, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 1.375, DE 1980 

Redacão final do Projeto de Resolução n• 159, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São 

Paulo, a elevar em CrS 55.000.000,00 ( cinqüenta e cinco milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 e. a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, au

torizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e 
III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela 
de nv 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que 
possa realizar uma operação de crêdito no valor de CrS 55.000.000,00 (cin
qUenta e cinco milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo S.A, destinado à construção de um ginâsio de esportes, pavimen
tação e iluminação pública, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.376, DE 1980 
Da Comissilo de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução no 160, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta-a redação final do Projeto de Resolução n'~' 160, 

de 1980, que autoriza -a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele-

var em Cr,:t 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e 
oito mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzl, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.376, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n• 160, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovovou, nos termos do art. 42, inci-

so VI, da Constituição, e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cãmpina Grande, Estado da 
Paraíba, a elevar em Cr$ 75.448.892,00 (setenta c cinco milhões, qua
trocentos e quarenta e oito mil,oitocentos c noventa e dois cruzeiros) o 
montante de sua díYida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I v É a Prefeitura Muncipal de Campina Grande, Estado da Paraí

ba, nos termos do art. 2' da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em CrS 75.448.892,00 (setenta e cinco mi
lhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois cruzei
ros) o_montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinado à aplicação em saneamento, transportes, educação, saúde, habi
tação e iluminação, bem como outras atividades sócio-econômicas, naquele 
Município,- obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cetral do Brasil no 
respectivo processo. 

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

PARECER N• 1.377, DE 1980 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n' 161, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão-apresenta a redação final do Projeto de Resolução nv 161, 

de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarer.:.sp a elevar em CrS 
36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil. novecentos 
cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada inter-
na. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi· 
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.377, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resoluçilo n' 161, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarei, Estado de Sio Pau
lo, a elevar em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, selsc:entos e 
setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos) o mon .. 
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. i• f: a Prefeitura Municipal de Jacarel, Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 2• da Resolução n' 93, de ii de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seis
centos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprE:stimo 
de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comuni
târios, do Programa FlNC fFINEC, naquele M uniclpio, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 1.378, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 162, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n• 162, 

de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Maranhão-MA a elevar em 
Cr$ 119.999.838,21 (centO -e âCzenove milhões, novecentos e noventa e nove 
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mil, oitocentos e trinta e Oito cruzeiros e viiite Cfi.fm-Centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das ComiSsões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi~ 
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.378, DE 1980 

R~dação final do Projeto de Resolutào n9 162, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar em CrS 
119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e 
nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 É o Governo do Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 da 

Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noven~ 
ta e nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés· 
timo de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na qualidade de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano da Amazônia -
FUNDURBANO, destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana 
em São Luís, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N' 1.379, DE 1980 
Da Comissão de Redatão 

Redação final do Projeto de Resolução n' 163, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 
A Comissão apresenta a i'edação final do Projeto de Resolução n9 163, 

de 1980, que autoriza o Governo do Estado da Paralba-PB a elevar em Cr$ 
77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator ..- Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N' Ll7!;f, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 163, de 1980. 
Faço _saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 

VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE í980 
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em Cr$ 

77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da 

Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 77.433.ooo;oo (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e 
três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Ban~o do Nordeste doBra~ 
sil S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado a complementar recur
sos para a execução de obras de canalização do Riacho Estreito, na cidade de 
Souza, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER N• 1.380, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de-Resolução n' 164, de 1980. 

Relator: Senador Adalberto Sena 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 164, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia (GO) a elevar em 
Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. -Dirceu C&rdoso, Presi
dente - Adalberto Sena, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 1.380, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n9 164, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, - -- , Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiás~ a 
elevar em CrS 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e 
sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiãs (GO), 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Sena
do Feder.al, autorizada a elevar em CrS 2.747.800,00 (dois milhões, setecen
tos e quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de guias, 
meios-fios, rede de esgoto pluvial e aquisição de tratar, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

PARECER No 1.381, DE 1980 
Da Comissão de redação 

Redação final do Projeto de Resolução no 165, de 1980. 

Relator: Senador Adalberto Sena 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 165, 
de 19_80, que autoriza -a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar cm 
CrS 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil vinte e sete cru· 
zeiros e cinqUenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Saia das Comissões, 4 de dezembro de 1980. -Dirceu Cardoso, Presi
dente - Adalberto Sena, Relator - Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N• 1.381, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 165, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42. inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná 
(PR), a elevar em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos 
e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná (PR), 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 27.811.027,53 (vinte c sete milhões, 
oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqUenta e três centavos_) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés~ 
timo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná Sf A. este na quali
dade de agente financeiro do BanCo Nacional da Habitação - BN H, destina
do à implantação da segunda etapa de obras do Projeto CURA, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

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

PARECER N• 1.382, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 166, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 166, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Lins - SP, a elevar cm 
Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatrocen
tos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua divida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões. 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi~ 
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.382, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 166, de 1980. 

Faço saber R,Ue o Senado Federal aprovoU, nos termos do art. 42, inciso 
VI,da Constituição, e eu, - , Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Liros, Estado de São Paulo, a 
elevar em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqUenta e 
um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Lins, Estaâo de São Paulo (SP) nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos 
e cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros e noventa cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeirO do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinado à execução de obras de infra-estrutura, Programa FINC/FIEGE, 
no Conjunto Habitacional .. I\·Ionscnhor Pasetto", naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

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

PARECER N• 1.383, DE 1980 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 167, de 1980. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a rf":dação final do Projeto de Resolução n9 167, 
de 1980, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em CrS 
530..480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1980. - Dirceu Cardoso, Presi
dente - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 1.383, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n' 167, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em Cr$ 
530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Fedefal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da 

Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a 
elevar em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oi
tenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que poss'a 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinado à construção e instalação de um Centro Cultural em 
João Pessoa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vig.)f na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Oaptisto) - O Expediente lido vai à 
publicação. · 

Sobre a mesa, requerimentos que serão liJos pdo Sr. 19-Secretãrio. 

5':!,J {r;los e aprovados os seguintes 

__'_._,, !I"VRn!E:-<TO N• 611, DE 1980 

·~ wt,n• 1" '-'-'__;_ • _11 r, J5tí J~) R1~gimcnto Interno, requeiro dispensa de 
fHlbl.\•;_t-.,ci•), p:lf:t ;l,lt;di:tLt di;,·:; ~<'in ;; Vc'lt;w.l<), da rcdaçilo final do Projeto de 
H~Slllut;~io n"' l)11 t..k~ l'_..:~n. •· .,. ;IH1,)ril.~ o O<Jv~rn1) d<> F:;t:~do d~-S;tnta Cata
rina a elevar clllltJ 1:: L:: .. ~. :,_,l.l)O (t.'<-~lltt) t! oit..:nLl ,_' .' · •tco milhiL!~, c:t•nto e 
sesser.tn c dois Jtdl t! tt·..:.:..:.tt:Js ...:ru~:dn)$) 1) ,_,W!lli.ltlt'.! ·1~ S!l~ dívi-d:t l;nn~•)Hd:t
da interna. 

Sala das Sc~sõcs, .~ li~ J,~;_,~tnb!\1 J~ J _. ,_)_ - i~ ... rn-Fit.lhm Vlr.:n. 

llEQUJ::l<J,ilENTO .';' '>12, DE 1930 

Nos termos úo art. 356 do R~gimcnto Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, d-a redação final do Projeto de 
Resolução n9 151, de 1980, que autoriza o Governo do Estado de Santa Cata
rina a elevar em Cr:i 260.459.600,00 (duzentos e sessenta mílhões, quatrocen-

tos e cinqUenta e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. --Bernardino Viana. 

REQCER!MENTO N• 613, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 !52, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Acre a ele
var em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980.- Bernardino Viaria. 

REQUERIMENTO N• 614, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 153, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para â Pre
feitura Municipal de Ceres, Estado de Goiãs, no valor de Cr$ 8.479.600,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. ---Bernardino Viana 

REQUERIMENTO N• 615, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discuSSão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 154, de 1980, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte a elevar em Cr$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1980. - Bernardino Viana 

REQUERIMENTO N• 616, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de , 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 155, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para aPre
feitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, no valor de Cr$ 
362.93.).000,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Bernardino Viana 

REQUERIMENTO N• 617, DE 1980 

Nos termoS do art. 35-6 dO Regimerito Iriterno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 156, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para a Pre
feitura Municipal de Cosmópolís, Estado de São Paulo, no valor de Cr$ 
23.204.176,93. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Bernardino Viana 

REQUERIMENTO N• 618, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro disper.:;a de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 157, de 1980, que autoriza operação de crédito à Prefeitura Mu
nicipal de Mogi das Cruzes. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980.- José Lins 

REQUERIMENTO N• 619, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 158, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para aPre
feifura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, no valor de Cr$ 
3.931.785.000,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Almir Pinto 

REQUERIMENTO N• 620, DE 1980 

Nos termos t..lo J!'t. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publica(;ào, p!1ra iint":Jhüã discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n"' 159, de 1980, que autoriza operação de crédito à Prefeitura Mu
nicípal de Cajamar - SP, no valor de Cr$ 55.000.000,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Almir Pinto 

REQUERIMENTO N• 621, DE 1980 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 160, de 1980, que autoriza operação de empréstimo à Prefeitura 
Municip"al de Campina Grande - PB, no valor de Cr$ 75.448.892,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Almir Pinto 

REQUERIMENTO N• 622, DE 1980 
Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 

publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n~ 161, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para aPre-
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feitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, no valor de Cr$ 
36.676.900,26. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Almir Pinto. 

REQUERIMENTO N• 623, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 162, de 1980, que autoriza operação de empréstimo para o Go~ 
vemo do Estado do Maranhão, no valor de Cr$ 119.999.838,21. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Passos Pôrto. 

REQUERIMENTO N• 624, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 163, de 1980, que aUtoriza operação de Crêdito ao Governo do 
Estado da Paraíba, no valor de Cr$ 77.433.000,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Passos Pôrto. 

REQUERIMENTO N• 625, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 164, de 1980, que autoriza a operaçãO de crédito à Prefeitura 
Municipal de Britânia- GO; no valor de Cr$ 2.747.800,00. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Passos Pôrto. 

REQUERIMENTO N• 626, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 165, de 1980, que autoriza operação de crêdito à Prefeitura Mu~ 
nicipal de Cambé- PR, no valor de Cr$ 27.81 1.027,53. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Passos Pôrto. 

REQUERIMENTO N• 627, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 166, de 1980, que autoriza operação de ci-édito à Prefeitura Mu~ 
nicipal de Lins-SP, no valor de Cr$ 30.351.469,90. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - Passos Pôrto. 

REQUERIMENTO N• 628, DE 1980 

Nos termos do art. 356, do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n9 167, de 1980, que autoríza o Governo do Estado da Paraíba a 
contratar operação de crédito. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1980. - José Lins. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Aprovados os requerimen
tos, passa-se à imediata apreciação das redações finais. -

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 150, de 1980. 
(Pausa.) 
, Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêrla vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 151, de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Louruival Baptista)- Em discussão a redação 
final do Projeto de Resolução n• 152, de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs.Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi

nal do Projeto de Resolução n• 153, de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

A materia vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-

nal do Projeto de Resolução n• 154, de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.(Pausa) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 155,de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a ~ncerrada·. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 156, de 1980. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-la, declarowa encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovada. 

A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE(Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 157, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 

Em vo_tação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.(Pausa) 

Aprovada. 

A metêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 158, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 159, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os "Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 160, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo queffi queira discuti-la, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi-
nal do Projeto de Resolução n• 161, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi

nal do Projeto de Resolução n• 162, de 1980. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam serttados.(Pausa.} 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi. 
na! do Projeto de Resolução n• 163, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Ern votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A n1.1téri:l vai à promulgação. 

~n_-~,~-- P'1<ESiDE~TF. (Lourival ~·1ptist:.1)- Em discussão a redação fi-
r.:JF.-!..J!: rf,J].:to J(.! Reso!L:ç:lo n'~ 164,-~d"e- I980. (Pausa.) 

~~ Jr.wcr.Jo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
~ \'O(:tçJo. 

êfs Srs. St:nadarcs que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
.\provada. 
A mJ.téria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival 'Baptista)- Em discussão a redação fi. 
na! do Projeto de Resolução n• 165, de 1980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi. 
na! do Projeto do Resolução n• !66, de !980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em discussão a redação fi. 
na! do Projeto de Resolução n• 167, de !980. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrad~. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Sobre a mesa, requerimen
to que será lido pelo Sr. I• Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 629, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alinea b, do Regimento 
Interno, para o Oficio n{t S/41, de 1980, do Governo do Estado de Goiãs, soli
citando autorização para contratar empréstimo no valor de trinta e cinco mi
lhões de dólares americanos. 

Sala das Sessões, 4 de dezembro de !980.- Adalberto Sena- Jorge Ka
lume - José Guioiii(Jfd - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- José Samey -Alberto Silva 
-Bernardino Viana- Helvfdio Nunes- Almir Pinto- José Lin.S- Oziris 
Pontes- Dinarte Mariz -Martins Filho- Cunha Lima- Mauricfo Leite 
- Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Dineu Cardo.so- João Calmon-
Moacyr Da/la- Amaral Peixoto- Hugo Ramos -Itamar Franco- Murilo 
Badaró- Tancredo Neves- Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Benedi
to Canelas~ Gastão Müller- Vicente Vuolo- José Fragel/i- Mendes Ca
na/e- Saldanha Derzi- Affonso Camargo -José Richa- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O requerimento que vem 
Jc ser lido serâ objeto de deliberação apóS a Ordem do Dia nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 169, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n{t 1.252. de 1980), que autoriza a Prefeitura M unicipai 
de Várzea Grando-MT, a elevar, em Cr$ 98.927.843,39 (noventa e 
oito milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e 

três cruzeiros e trinta e nove centavos), o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.253 e 1.254, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovãm queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Rejeitado. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 169, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, a ele
var, em CrS 98.927.843,39 (noventa e oito milhões, novecentos e vinte 
e sete mil, oitocentos e quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centa
vos), o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Vãr~a Grande-MT, nos termos do 

art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar, em Cr$ 98.927.843,39 (noventa e oito milhões, novecentos e 
vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centa
vos), o mOntante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destina
do à implantação do Projeto CURA II nas áreas de Cristo Rei e Vila Fragelli, 
naquele Município, Obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 170, de 
1980 (apresentado pela COmissão de Economia colno conclusão de 
seu Parecer n9 1.255, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itapetinga·BA, a elevar, em CrS 92.583.279,79 (noventa e dois 
milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta c nove 
cruzeiros e setenta e nove centavos), o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.256 e !.257, de 1980, das Comissões: 
- de Constituicão e J ustica, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Municípios, favorável. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peca a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Estâ rejeitado. 

I! o seguinte o projeto_ rejeitado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 170, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itapetinga-BA, a elevar, em 
Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e três 
mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l{t É a Prefeitura Municipal de Itapetinga, Estado da Bahia, nos 

termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, 
quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e noJ~e cruzeiros e scte~t .... 
nove centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que r 
contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco de Desenvolvin. 
do Estado da Bahia S.A. - DESENBANCO, este na qualidade de agent< 
nanceiro do Banco Nacional da Habitação-BNH, destinado à realização u~ 
obras de infra-estrutura Urbana, através do Programa CURA, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 3: 

DiscuSsão; em turno único, do prOjeto de resolução n9 175, de 
1980 (apresentado pela Comissão de economia como conclusão de 
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seu parecer n9 1.267, de 1980), que autoriza a prefeitura municipal 
dé nova era-MG, a elevar, em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, 
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.268 e 1.269, de 1980, das Comissões: 
. -de Constituição e Justiça., pela constitucionalidade e juridici-

dade; e ' 
- de Municípios, favorãvel 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -·MG. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas para 
dizer que não estou entendendo os votos dos Srs. Lideres, aqui. Hojé à tarde 
aprovaram todos os empréstimos e agora estão rejeitando os emprêstimos. 

Para declarar aqui que vou votar - V. Ex• vai constar o meu voto -
contra a minha Liderança, favoravelmente ao empréstimo de Nova Era. Por
que não ê possível, Sr. Presidente, que à tarde milhões e milhões de emprésti
mos foram aprovados aqui, por acordo dos Srs. Líderes, e ê muito bonito, 
agora, rejeitar para pobi'es cidades, como acabamos de rejeitar para Vãrzea 
Grande, para Itapetinga, e vamos rejeitar para o pobre município de Nova 
Era, em Minas Gerais. 

Quero que V. Ex• registre, primeiro, o meu protesto pelos acordos que 
foram feitos à tarde. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Sr. Presidente, ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu estou com a palavra 
Sr. Presidente, estou discutindo a matéria. 

V. Ex' pode pedir o aparte que eu lhe dareLcom muito prazer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Senador Itamar Franco eu acho que a 
intenção do Plenãrio- e aqui não vai nenhuma interpretação, eu quero ape
nas expor uma idéia - é provavelmente de retirar esses projetes de pauta, 
deixando que sejam apreciados oportunamente, mas não negar a aprovação 
em qualquer tempo. Nesse caso, pediria a V. Ex• que também se pronunciasse 
sobre este assunto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador José Lins, foi 
pena que hoje à tarde tambêm nós não tivéssemos feito o mesmo, porque hoje 
à tarde se pôde aprovar aqui vãrios projetas e, agora, por causa de 2 ou 3 pro
jetas o Senado dã esta demonstração de independência e em pobres municí
pios. Pelo menos, o Município que estoU defendendo, neste instante, é um 
pobre município de Minas Gerais que ·necessita do empréstimo. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)---:- Entre esses três municípios re
jeitados hã exatamente, um, da Bahia, que é Itapetinga, mas atendendo até, 
inclusive, às· poderações de V. Ex•, hã poucos instantes, quando relembrou 
compromissos de lideranças ê que fiquei calado e não quis manifestar-me a 
respeito do problema do emprêstimo de Itapetinga, porque sei que à tarde foi 
feito um acordo entre as lideranças partidãrias de votarem as matérias cons
tantes da Ordem do Dia e não mais permitir a inclusão de qualquer outro em
préstimo que viesse a ser apresentado em sessões seguintes. E, em respeito a 
esta manifestação das lideranças, a este acordo que foi feito entre as lide
ranças, é que figuei em silêncio quando foi recus_ad_a a aprovação do emprésti
mo solicitado pelo Município de Itapetinga, que não é dos mais pobres do 
meu Estado, mas é um dos municípios que necessita mais de recursos para 
melhorar o seu desenvolvimento por ser uma zona agropecuãria, por ser uma 
zona de grande produção leiteira do meu Estado 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Jutahy Maga
lhães, veja V. Ex• exatamente isso. No acordo de lideranças nós aprovamos 
milhões e milhões de empréstimos aos municípios. 

O Sr. Benedito Ferre ira (PDS - GO) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Ainda ontem, eu me impacien
tava, e perdi até o controle de voz,- e sabe V. Ex•, como não desconhece a 

Casa, que estou me recuperando de uma cirurgia - mas foi tamanha a 
emoção em verificar que esta Casã tem a missão precfpua de corrigir o dese· 
quilíbrio entre as Unidades da Federação e, em verificando esses deseH 
quilíbrios e esse não cumprimento, por parte do Senado, da sua finalidade 
precípua, que é corrigir os excessos políticos das unidades mais poderosas, eu 
realmente me exarcebei um pouco, e estou ainda hoje pagando o tributo, po.·
que, em verdade percebe V. Ex• a dificuldade que estou para falar. Mas Sena
dorllamarFrancõ? estou também no mesmo barco que V. Ex•. Tenho um re
querimento, no qual contei com a honrosa assinatura de V. Ex•, é um requeri
mento de urgência, para uma matéria realmente decisiva, neste instante, para 
o destino do meu Estado. 1! o primeiro emprêstimo que Goiãs busca neste 
ano, após haver resgatado 45 milhões das dívidas recebidas dos Governos an
teriores, o atual Governo que se propõe a produzir arroz, para saciar não só a 
demanda interna, isto é, não só impedir que continuemos importando arroz, 
mas até mesmo dar condições para nos tornarmos exportadores de grãos, in
clusive do arroz. Esta, a finalidade do empréstimo, esta, a contribuição que 
V. Ex• deu, subscrevendo o requerimento de urgêrrcia, que eu espero seja sub
metido ainda à votação neste Plenãrio, não em deSrespeito ao acordo da mi
nha liderança, porque·eu não quero alcançar, nem de longe, que teria havido 
descaso, que teria havido o propósito deliberado de prejudicar Goiás, até 
porque o nosso Líder ê um homem que representa tambêm uma unidade que 
vive em dificuldades financeiras. Mas o certo é que este acordo é como que 
aquela cobra venenosa que mordeu V. Ex•, e bate com o rabo em mim. Mas 
eu estou confiado, estou esperançoso que este Plenârio venha a rever a nossa 
posição, como realmente deveremos exer.:cê-la, como Senadores, isto ê, mais 
preocupados com os destinos das unidades do que com as questões político
partidãrias, e nos debrucemos sobre esses empréstimos, sobretudo para aque
las unidades e municípios que são mais carentes, e que poucas ou nenhuma 
vez foram aquinhoados com esses empréstimos, que significam, muitas vezes, 
solução para problemas que não dizem respeito só àquela unidade ou àquele 
município, mas ao alto interesse nacional. Esta, a minha contribuição, este, o 
meu aparte a V. Ex•, e como jã buscando, assim de contrabando, no discurso 
de V. Ex•, concitar os nossos pares, que estão nos gabinetes, que estão no~ 
corredores, enfim, aqueles que não estão aqui no Plenário, para que estejam 
aqui, conosco. E,. menos políticos e mais representantes dos Estados7 

lembrando que representar povo cabe aos Deputados Federais e não a nós, ~ 
preocupados com os Estados e com os Municípios, compareçamos aqui, sem 
nenhum gesto de rebeldia, repito, mas, reagindo cm busca de uma solução 
para as angústias das unidades que aqui representamos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PM'oB- MG)- Senador Benedito Fer
reira, veja V. Ex• que o meu protesto, mais uma vez, nesta noite, não é apenas 
eln relação ao municípios de Nova Era, em Minas Gerais. Associei-me ao Se-
nador J utahy Magalhães, e associo-me a V. Ex• agora. l:. porque o Senado 
pôde aprovar, por acordo, 18 projetes, e agora, à noite, a esta hora, quer dar 
uma demonstração de independência. Uma linda demo~1stração de índepen· 
dência. É muito fácil rejeitar. MaS, vou pedir desculpas a V. Ex•, eu assinei o 
seu requerimento, mas, vou pedir verificação- de quorum, aqui. Aqui, vou. O 
Município de Minas Gerais, V. Ex• me perdoe, mas vou querer que este pro
jeto seja rejeitado com o devido quorom. 

Sr. Presidente, ê para estranhar ~·te, ~epois de aprovados 18 projetoort 
nesta tarde, 3, 4 ou 5 miseráveis projetinhos, agora, vão ser rejeitados. Notã· 
vel demonstração dO Senado FCãeral,- ao apagar das luzes desse recesso nos
so, desse início do ano, praticamente de 1981. ~ uma beleza t":sta demons
tração que o Senado dá, aqui; é muito fãcil rejeitar Nova Era ou rejeitar o 
município do Senador Jutahy Magalhães ou rejeitar o municíp,io do Senacor 
Benedito Ferreira, é muito fãcil. 

Mas, aqui, o meu voto já favorãvel a estes outros empréstimos e '\.J!l 

aguardar a decisão dos grandes e preclaros Líderes do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Loupval Baptista) - Em votação. 

O Sr. Dinarte 1\tariz (PDS- RN)- Peço a palavra para encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra, para 
encaminhar a votação, ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS - RN. Para encaminhar a votaç1o. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos chegan1o 
ao fim dos nossos trabalhos desta Sessão Legislativa e talvez a muitos par-: .. :· 
pessimismo :J encaminhamento nas últimas horas em relação aos nossos tra
balhos. 

Devo realmente estranhar que durante tantos anos, aqui, nesta Casa, te
nha que testemunhar o comportam~nto deveras lamenU\vel4,L1ando se discut::. 
interesse da maior relevância para a coisa pública dos, ossos Estados e da·l 
deração. 
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Discutiram-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os empréstimos atribuídos 
aos rtossos Estados como se nós estivéssemos, aqui, guerreando e cometendo 
as maiores injustiças. 

Quando se tratava de um Município ou de um Estado em que um dos 
nossos colegas da Oposição tinha interesse, ele vinha e nós aprovávamos o 
projeto. Nunca deixou de acontecer a nosso Partido, estar pronto para auxi
liar e aprovar os projetas de interesse dos nossos nobres co_legas da Oposição. 

Mas, logo em seguida, passaram a fazer um espécie de restrições a tudo 
aquilo de interesse do Partido governista. 

Respeito, e até a um certo ponto me solidarizo com ele, com o meu nobre 
colega e amigo Dirceu Cardoso, que adotou um sistema e defendeu o seu sis
tema durante toda a votação. 

Mas, Sr. Presidente, é de se estranhélJ, e eu sinto as injustiças que estão 
havendo, que muitos Municípios empobrecidos, muitos Estados necessita
dos, tenham que esperar para o próximo ano o auxílio, ainda se tivermos a 
sorte de o Senado aprovar, aqueles auxflios que a União estâ encaminhando 
para os nossos Estados. 

Verifiquei, e num aparte jâ destaquei, que homens como Líderes nesta 
Casa, como o nobre Senador Gilvan Rocha, que percorreu agora os Estados 
do Nordeste e chegou a exagerar, em declarações feitas à imprensa, que o 
Nordeste estava explodindo, estava ameaçado de uma verdadeira explosão 
social, tal a pobreza e o descaso com que o Governo Federal estava tratando 
os problemas da nossa Região. 

Mas, logo em seguida, Sr. Presidente, ele veio condenaras empréstimos 
que o Governo da União estâ, realmente, encaminhando como auxílio aos 
governos estaduais. Pergunto, se o Governo federal tem outro caminho legal 
para auxiliar os Estados senão por intermédio dos seus governadores esta
duais. 

Fico triste, Sr. Presidente, pois não é só porque tenha sido preterido na 
aprovação dos nossos projetas. Pela primeira vez, na história desta Casa, ê 
pinçado um projeto e fui -áVisado que, por influência de pessoas estranhas à 
Casa, não quero acreditar, mas tive essa informação, para que o projeto de 
interesse do Governo do Rio Grande do Norte não tivesse o devido encami· 
nhamento dentro daquele espaço de tempo que ainda tínhamos com o objeti
vo de aprovâ-lo. 

Fiquei triste, Sr. Presidente, e quero confessar, aqui, que em conversa 
com o nobre Senador Tancredo Neves, fiz ver a ele e até solicitei, que, mesmo 
não havendo possibilidade de aprovação daquele projeto, eu gostaria que de
volvessem o projeto às Comissões para que eu não ficasse, também, mal pe~ 
rante o meu Estado. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Nessa hora, o 
nobre Senador Tancredo Neves estava, realmente, revoltado, porque tinham 
deixado um projeto de seu interesse, segundo informação que ele me dava, 
preso no gabinete do Palãcio do Governo. 

Então, Sr. Presidente, o Sr. SenadorTancredo Neves revoltou-se porque, 
realmente, tinham prejudicado o seu interesse, prendendo um projeto que ele 
defendia para o seu Estado. Mas o seu Partido achou por bem prender tam
bém, nas mesmas condições, outro projeto, jâ nas Comissões, pedindo vista 
para que ele não tivesse o -devido encaminhamento. 

Acho, e falo aqui como homem que mereceu e tem merecido a confiança 
do seu povo durante vârías Legislaturas. Talvez não possa .tne apresentar, 
aqui, Sr. Presidente, como candidato à Academia de Letras, mas posso me 
apresentar como o homem público, neste País, que jâ mereceu a maior con
fiança dos seus concidadãos para repre&entâ-los, talvez porque, realmente, o 
meu Estado seja um Estado pobre e eu me identifique mais com aquelas ca
madas populares. Mas ê verdade que estou aqui hã quatro legislaturas. Estou, 
aqui, exercendo o quarto mandato. E vejo com tristeza que me parece qUejow 
garam um redemoinho aqui dentro desta Casa, que estâ não só levantando 
poeira e prejudicando a vista de muitos mas, também, quebrando tradições 
que podem ser prejudiciais ao futuro do nosso País. 

Falo com a alma e o coração de quem não tem outra pretensão, nesta vi
da, senão a de manter-se fiel aos seus princípios e defender os interesses que 
acha legítimo do seu País. 

Ja~ais neguei, nesta Casa, o apoio àquilo que achasse justo. E as ques
tões políticas, Sr. Presidente, no passado, eram muito poucas que nos deixa
vam separados em lutas mais aguerridas. Sempre se encontiava um denomi
nador comum. 

Ontem, pela manhã procurei o meu Líder, o nobre Senador Jarbas Pasw 
sarinho, e lhe disse: ucom o conhecimento que tenho desta Casa, com a vi
vência de tantos anos de mandato, só poderemos votar, neste fim -de Sessão, 
se for com entendimento entre os_Fartidos aqui presentes." E não me enganei, 
Sr. Presidente. 

Realmente, nós hoje tivemos, jâ tardiamente -porque atendemos ape
nas a uma parte dos projetas em pauta - mas ficou demonstrado que real-

mente eu estava com a razão, que só por um entendimento entre os Partidos, 
entre as suas Lideranças é que poderíamos chegar a um denominador co
mum, propiciando a aprovação da matéria que estava a ser julgada, a servo
tada. 

Mas, faço votos que no ano qUe vem traga mais alento ao nosso País, e 
possamos nós, ao retornar aos nossos trabalhos, inspirados no sentimento 
mais nobre, encontrar a verdadeira harmonia para o julgamento daquilo que 
acho de interesse comum, que é o interesse do País. 

Não jogo pedra em ninguém. Eduquei-me na Oposição. Toda a minha 
vida pública, 80% do meu trabalho político e da minha longa vida pública, foi 
toda feita na Oposição. Aprendi com as figuras mais eminentes deste País 
que, quando se trata de interesse público, os Partidos devem se somar para 
servirem ao seu País. 

Então essa é a escola que trago. Se não trouxe para esta Casa cultura e 
brilho, trouxe a ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA} - Não apoiado! 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN)- ... convicção segura de ter, 
no meu coração e no meu espírito, o patriotismo necessârio para, com o pró .. 
prio sacrificio, procurar servir e procurar os melhores caminhos para que a 
nossa Pâtria encontre a paz social que todos desejamos. 

Faço daqui uma saudação a todos, sem agressão, ao contrârio, como se 
eu vivesse no meio de irmãos, para que fraternalmente nós possamos amaM 
nhã, como eu alcancei no passado, defender o interesse de cada um, dentro do 
sistema político e democrático que todos nós estamos perseguindo, mas com 
o espírito voltado e desarmado, pensando mais na felicidade do povo brasilei~ 
ro. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha, para encaminhar a votação. 

O SR. GIL VAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação: 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Com a palavra o nobre Se
nador Jutahy Magalhães, para encaminhar a votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dia de hoje 
foi uÍn dia de muitas lições para todos nós e principalmente para mim. Foi 
um dia em que eu obtive um pouco mais de experiência a respeito da conviw 
vência nesta Casa, foi um dia em que também vi, infelizmente, que nem semw 
pre a boa fê prevalece. 

Mas, Sr. Presidente, aprendi na minha vida- isso vem de lições de meu 
pai - que a palavra dada deve ser cumprida, mesmo que esta redunde em 
prejuízo de quem a deu. A minha vida pública, que já vai um pouco longa na 
Bahia, de 22 anos é reconhecida por isto. Jamais faltei a um compromisso asw 
sumido, mesmo quando esse compromisso, no final, viria em meu prejuízo. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Se for possível, sim. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Na discussão da matéria é per-
mitido um aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)·- Para encaminhamento da 
votação não é permitido apartes. De'pois V. Ex• poderá falar. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Sr. Presidente, reco
nheço o- acordo de Liderança que foi feito essa tarde. Lamento que vários 
Municípios, entre eles muitos daqueles que necessitam mais do que os que fo
ram beneficiados na tarde de hoje, como Estados que tambêm necessitam de 
recursos- para apressar o seu desenvolvimento, não possam ter mais os seus 
empréstimos concedidos. 

E a minha palavra, neste instante, Sr. Presidente, é para dar uma satis
fação a Itapetinga, Município dÕ meu Estado, cujo projeto foi rejeitadó, aqui 
nesta Casa, hoje. Como disse,. respeitei o acOrdo das Lideranças, mas tenho a 
certeza de que essa mensagem haverâ de retornar no início do próximo ano, e 
será refeita, porque Itapetinga ê um Município que-necessita da ajuda de to
dos nós, para ter um pouco mais de desenvolvimento numa região que é das 
mais prósp_eras do ~eu Es~do. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
encaminhar a votação, ao nobre Senador Benedito Ferreira. 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão dor orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem ne
nhum propósito de censura às lideranças ou mesmo de rebeldia, mas, Sr. Pre
sidente, preciso consignar o meu inconformisino, sobretudo quando nós aqui 
por inadvertência, como ainda hã pouco falava S. Ex• o nobre Senador Ju
tahy Magalhães, herdeiro de um sangue de um sobrenome, de um dos ho
mens realmente que dã a seus filhos uma responsabilidade muito grande, que 
é o eminente ex-governador da Bahia, o General Juracy Magalhães. 

Daí, realmente concordo com S. Ex•. A palavra empenhada, esse ensina
mento ele deve ter recebido do pai. Mas ocorre, Sr. Presidente, que antes de 
qualquer palavra empenhada nesta Casa, até mesmo para a:qui chegarmos, 
assumimos um compromisso muito mais solene lã fora, um compromisso que 
transcende muito de longe qualquer norma partidária, aquele de representar
mos aqui as nossas Unidades. E aqui nesta Casa, Sr. Presidente, ainda não 
ouvi uma voz discrepante quando se fala em melhor e maior distribuição de 
renda neste País, sobretudo no que diz repeito às rendas tributârins entre os 
Estados e Municípios. 

Ora, dirão alguns, ou pelo mesmo pensarão porque não podem apartear: 
mas não se trata de doação da União esses emprétimos. Mas não deixa de ser, 
Sr. Presidente, de certa forma, uma doação. Aprendi isto com o Senador Ar
non de Mello, quando ele nos contava, na Comissão de Economia, uma expe
riência amealhada por ele quando Governador de Alagoas, tendo na Presi
dência da República o seu adversãrio, o saudoso Presidente Getúlio Vargas. 

E o que nos contou S. Ex•, naquela oportunidade? Exatamente, para 
convencer alguns dos nossos Pares quanto à tolice ou pelo menos a inconve
niência dessa preocupação com relação ao endividamento do Estado_ e Mu
nicípios para a União. E ali vem a velha lição sãbia do homem dos Pampas. 
Queixando-se ao Presidente da República que o então Ministro da Fazenda, 
Horácio Lãfer, lhe negara peremptoriamente o emprêstimo e que ele não sa
bia como resolver os problemas das Alagoas sem aquele financiamento, sem 
aquele empréstimo, ou melhor- estou contando mal o caso- ele pedira ao 
Ministro dinheiro, recursos a fundo perdido~ e o Ministro lhe negara. Ele, de
sesperado, tinha que bater às portas do Presidente, apesar de adversãrio polí
tico. E o que lhe ensinou o velho sábio da política dos Pampas? "Ora, Arnon, 
não esquenta a cabeça, ele não te ofereceu empréstimo? Então, toma dinheiro 
emprestado e não paga." 

E outro caminho Sr. Presidente, Srs. Senadores zelosos Senadores das 
Bancadas OposicioniStas nesta Casa e meus companheiros de Bancada. Ou
tro caminho não vejo, Sr. Presidente, para ressarcirmos os Estados e Municí
pios de um pouco do muito que a União, a partir da modificação do dispositi
vo da Constituição de 1967, pela Emenda constitucional n"» 1. t:: uma fórmu
la, Sr. Presidente, de ressarcirmos os Estados e Municípios- do muito que a 
União amealhou para si e que a eles pertencia. 

Não vejo outro caminho melhor, Sr. Presidente, e mais rãpido, do que 
contrair esses empréstimos, que fatalmente serão perdoados pelo Governo 
F>!:deral. Fatalmente serão perdoados pela União, Ex•, esses Municípios e as 
nossas unidades, com as dificuldades vividas e experimentadas num crescen
do avassalante, como V. Ex•s devem estar verificando nas unidades quere-
presentam aqui, vemos o êxodo rural acelerado que aí está, hã notícias real
mente contristadoras e que noe encorajam a afirmar: tudo que estamos fazen
do é combater os efeitos, porque as cã.usas perrilaneCC:m. 

Vou concuir, Sr. Presidente. Percebo que já uitrapasso os minutos regi
mentais. Mas, não vejo como, em verdade eu respeito- possamos nós resol
ver os problemas imediatistas, e mais do que imediatos dessas unidades, se
não com essa ajuda, com esse financiamento, com esses avais do Tesouro. 

No meu Estado, por exemplo, sabem V. Ex•s que somos os hospedeiros 
da Capital da República. Mas, somos hospedeiros de algo muito mais sério: 
de todso aqueles que demandam a Capital Federal, aqui não conseguiram 
abrigo, e convergem para o meu Estado. O que vem ocorrendo com as nossas 
cidades é um verdadeiro afavelamento, um avassalante afavelamento, onde 
homens honrados, exaustos com a nossa política econômica, com a nossa 
política agrária, com esse processo de transferência de rendas da ârea rural 
para a urbana, para sustentar esse passitarismo que nós implantamos na área 
urbana, atraídos por essas luzes enganosas, vêm esses homens honrados do 
campo para a cidade, para tornar-se verdadeiros marginais ou marginaliza
dos porque não têm qualificação profissionaL Vão para as favelas, Sr. Presi
dente, vão engrossar o número de favelados, e o que é pior, perder o senti
mento de honra, de dignidade, porque vão ver suas filhas muitas vezes se 
prostituírem, vão ver sues filhos muitas vezes transformarem-se em trombadi
nhas, porque a cidade, infelizmente, os Municípios particularmente, as muni
cipalidades, as administrações públicas municipais não têm condições de lhes 
oferecer, sequer, uma oportunidade de trabalho, quanto mais uma infra
estrutura urbana, para que não precisem viver nos mocambos, nos !alagados. 

nas favelas, nessa coisa que tanto entristece e envergonha, que pa a perifeia 
das nossas grandes cidades. 
Ora, Sr. Presidente, nós temos que honrar o compromisso das lideranças. Eu 
jã ouvi aqui, com muita proficiência, se não me falha a memória, da boca de 
Senador Paulo Brassard: só hã uma animal que não recua: é a toupeira. Entre 
todos os irracionais não se tem notícias senão d_a toupeira como animal que 
não recua de .uma posição. 

Po.r que não, Sr. Presidente, as lideranças da Opinião e do Governo não 
poderão recuar desse acordo, recuar desse acordo que não faz justiça ao com
portamento dos nossos Líderes, que nós sabemos homens honrados e preocu
pados tanto ou mais do que nós com os destilo os dos Municípios e dos Esta
dos? Por que não poderão faze-lo agora, neste instante, antes que lancemos 
mão do artifício do pedido de verificação, na vã esperança, talvez, de que 
aqui compareçam os nossos Pares, ante os nossos clamores, para nos dar 
maioria e aprovar esses projetas que não foram aquinhoados com esse acordo 
que temos que respeitar? 

Sr. Presidente; nada impede S. Ex•, o Líder Jarbas Passarinho, o homem 
sofrido do Pará, Irias muito mais sofrido e originário do Acre, tão esquecido 
que S. Ex• lá nem pôde permanecer, na sua infância, e foi cm Belém, para ter 
aquele mínimum minimorom, que sua mãe lhe desejava para ser educado. A 
um homem dessas origens é que cu faço o apelo, e ao nobre Senador, o liber
tador Paulo Brossard, o libertário Paulo Brossard, o meu apelo para que re
veja a sua posição. Também ao Senador Gilvan Rocha, o sofrido nordestino 
GHvan Rocha que, muitas vezes, aqui se deixa extravazar com o seu verbo in
flamado, com o seu sentimento de mágoa, com o seu sentimento de ressenti
mento. Por isso, estamos tentando relatar o desequilíbrio entre as unidades 
da federação, entre os Municípios e entre, sobretudo, a econimia agrãria e a 
urbana. 

Daí o meu apelo, neste apagar das luzes deste ano legislativo, para que os 
inteligentes Líderes das nossas Bancadas revejam esse acordo e consintam na 
aprovação dessas matérias Porque prejuízo nenhum significará, para o erário 
nacional, esses pequenos empréstimos que aí estão, que foram preparados, 
que vieram instruídos das Comissões. Não falemos daqueles que chegaram 
como que um espantalho de última hora, de afogadilho, e que não receberam 
parecer das Comissões Técnicas. Mas estes, Sr. Presidente, estão socorridos 
pelo requerimento de urgência, estão obrigados pelo requerimento de urgên
cia que têm o esforço de 45 Srs. Senadores, subscrevendo cada um desses re
querimentos. 

Esperamos, e esperamos em Deus, que as nossas palavras, tão ataba
lhoadas, tão mal ordenadas, se presteiTl_, pelo menos, para chegar à sensibili
dade, repito, do Hbertãrio, do libertador Paulo Brossard, do bravo nordestino 
do sofrido Sergipe e do meu querido Líder, o acreano Jarbas Passarinho. 

Muito obrigado a V. fu.'s. (Muito bem!) 

O Sr. Teotônio Vilela (PMDB- AL)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (PMDB - AL. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não estava 
com o propósito de falar mais, mas não posso deixar de dar o meu apoio ao 
apelo feito pelo nobre Senador de Goiãs. Não concordo com todas as colo
cações formuladas por S. Ex•, sobretudo no que diz respeito de que o Municí
pio, provavelmente, não pagarâ essa dívida, ou de que a União irá perdoar. 
Nós não podemos entrar dentro desse caminho que é um pouco perigoso. 
Mas, alguma coisa me tocou e eu sou um animal profundamente tocado pelo 
raciocínio e pelo sentimento. 

Não vejo nenhuma razão, Sr. Presidente, para que, nessa altura, não ha
ja, realmente, um novo entendimento entre as lideranças, na apreciação dessa 
matéria, que teve tramitação normal nas Comissões e nào há nenhum argu
mento de valor que as coloque fora de votação, senão uma reavaliação no 
acordo entre as lideranças; quer dizer, ê um problema de arbítrio, não deva
lor, o que é muitíSsimo diferente. 

Eu tenho votado sistematicamente por todas as verbas para os Municí~ 
pios brasileiros. Não encontrei fronteiras. Não quis argumentar isso, ante
riormente, diante de tantas acusações que aqui ouvi, inclusive, algumas expo
sições que quiserà.m fazer do meu nome, coisa que a mim não me toca, por
que só eu sou dono da minha individualidade e Deus; mais ninguém. No dia 
em que o Município não unir mais ninguém nesta Nação, nós estaremos li
quidados. Argumentar que recurso de origem estrangeira, ou melhor, em
préstimo externo ou empréstimo interno, fazer discriminação sobre essas coi
sas, são floreios de linguagem, porque, afinal de contas, hã um teta no exte
rior e, par~ se tomar dinheiro, esse crédito foi aberto ao Governo brasileiro. 
O aval para essas operações é dado pelo Banco Central. Se esses recursos não_ 

I 
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vão para o Município com a proteção, o conhecimento e a fiscalização do Se
nado, eles irão, de qualquer maneira, por outras vias -autarquias, multina~ 
cionais- ou seja, pelas mãos daqueles que nada precisam. Se nós Pudésse
mos evitar o empréstimo, sim. Mas, não está nas nossas mãos eVitar: Nós, 
aqui, não temos maiS O direito de escolher o melhor, mas o menos ruim. Esta, 
a Condição a que nos colocou o modelo económico brasileiro, no meu enten
der, o infeliz modelo económico brasileiro. Todos nós sabemos que não é por 
esta via que teremos condições de melhorar a Vida do Município: atra-vés de 
empréstimo. Todos nós queremos uma reforma neste setor, a fim de ciue se 
garanta ao Município a sua independência, porque a queda deste País, o tom
bo que nós estamos verificando neste País, que nos amedronta a todos, nasce 
do desequilíbrio municipal; nasce da falfa de assistência ao Município. E não 
é, neste momento, em tão poucos minutos, que eu teria que alínhar tantos ar
gumentos, Sr. Presidente. 

Agora, o que eu quettYé sustentar, sustento e se:mpre sustentei, é-que a 
alegação de endividamento deve ser apreciada em prioridade nesta Casa, é 
colocar a imaginação a funcionar contra a Viâa do --homem. O problema é 
muito mais profundo, muito máis sério, e não se desceu à profundidade do 
problema. 

Lamento, Sr. Presidente, mas é uma injustiça que se comete ao homem. 
Eu justifico todo e qualquer valor, que vã para o meu Município ou que vã 
para o Município de qualquer companheiro. Não serâ a minha condição par
tidária que fará com que, às custas da desgraça do outro~--eu tome uma po
sição, uma deliberação; jamais. Sempre votei e hei de votar por qualquer tipo 
de recurso para os Municípios. 

Por isto, Sr. Presidente, a esta altura da noite, numa homenagem ao Mu
nicípio, num princípio de entendimento pela salvação deste País, façamos um 
acordo para votar essas matérias, que tramitaram regularmente pelas Comis
sões, e não há, repito, nenhum critério de valor para que elas sejam rejeitadas. 

É esta a minha apreciação. (Muito bem!) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves; para encaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR- Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós aprovamos 
este ano, aproximadamente, empréstimos para 180 municípios. Mas, o Brasil 
lem 4 mil municípios; Então, 3 mil e poucos ficaram desassistidos. Obtiveram 
empréstimos apenas aqueles qtie foram simpáticos a determinados setores 
oficiais. 

Mas, Sr. Presidente, o que -nos preocupa não é isso, porque não_ houve 
maior restrição à aprovação dos financiamentoS para municípios. Em relação 
a eles, dizemos apenas o seguinte: que aqueles que, há um ano ou dois atrás, 
obtiveram esse financiamento estão em situação pior do que aqueles que não 
obtiveram financiamento algum. Agorã., situação mais estianha ainda é para 
os Estados que obtiveram financiamento em.--dólàr. tlris forãm-Contempiados 
com valores superiores a sua própria arrecadação, enquanto outros não con
seguiram a obtenção de financiamento algum. 

Aqui mostramos que, no dia em qti.e o Paranâ pleitava um grande finan
ciamento, o jornal o Estado de S. Paulo noticiava que a iMprensa daquele Es
tado era subvencionada pelo Governo, sem desmentido algum. 

Ora, se tinha dinheiro para subvencionar a imprensa, coisa que não é de
ver do Estado e que só naquele ocorre, com que ousadia se pede financiamen
to em dívida externa? Outra coisa, Sr. Presidente, os Estados arrecadam em 
cruzeiros e eles não têm condições de pagar financiamento em dólar, porque 
esses financiamentos são pagos em dólar. Agora, estranho como o Senador 
Benedito Ferreira venha invocar posições de grande amor e ternura e esteja 
aqui com insinuações menores, dizendo que o Estado deve tomar dinheiro 
emprestado, porque não vai pagar. S. Ex• chocou esta Casa! Vem dizer que o 
financiamento deve ser concedido, porque o Estado não vai pagar. Outra coi
sa, S. Ex• se atenha à finalidade do próprio Estado. O financiamento seria 
para finalidade de eletrificação e agropecuãria, para benefíCios, como sabe
mos, de pequenos grupos, e S. Ex• vem dizer que é para a finalidade social! 
Que conversa é essa? 

O que o empréstimo diz é o seguinte: que é para rede elétrica e para em
préstimo pecuãrio, em cidades em que o pobre, deste País, não tem condição 
alguma nem de ter leite, como é que vai possuir vaca? 

Sr. Presidente, é uma sessão que se alonga, mas o Senado foi muito claro, 
ao longo desses meses, houve pareceres e houve votos divergentes, inclusive 
tem Estados que estão hoje pleitando oitenta milhões de dólares em emprésti
mos e não conseguiram responder às intimações do Senado para prestar con
tas das aplicações dos financiamentos anteriores. 

De forma, Sr. Presidente, que as lideranças fizeram este acordo sob pres
são dos seu liderados, porque, de uma certa maneira, houve um entendimento 
e eles c_onseguiram fazer uma coisa que -fiCOU muito clara, a despeito da diver
.sidade dos assuntos. Houve uma determinação" geral de Bancadas. (Muito 
bem!) 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
porque fui citado nominalmente. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha, como Líder. 

O SR. GILVAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Concedo a palavra ao emi· 
nente Líder, Senador_ Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Lfder da Maioria. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, talvez, na sessão de amanhã, que é uma sessão especial para encerra
mento, estejamos com freqUência menor do que a de agora, do que a desta 
noite, e jã que tratamos dessa matéria e o encaminhamento do projeto estâ 
sob julgamento dos Srs. Senadores, tenho impressão, Sr. Presidente, que é im· 
perativo tentar, pelo menos, esclarecer alguns pontos. 

Durante meu curso de Escola do Estado Maior do Exército Brasileiro 
aprendi, sistematicamente, uma frase: "Humildade diante dos fatos", o que 
significava que, não podendo fazer tudo, eu deveria fazer o que fosse possível, 
e o que fosse possível eu deveria fazer da melhor manei~a que estivesse ao 
meu alcance. 

Liderei, até hoje, uma Bancada, Sr. Presidente, que, de 41 Srs. Senado
res, está reduzida a 36 Srs. Senadores, dos quais, três impossibilitados de 
comparecer ao Plenário, por motivos bastante corihecidos. Se os 33_Srs. Sena
dores restantes estivessem presentes à sessão deste Congresso, preenchendo as 
bancadas da Maioria, ainda assim, sr·. Presidente, ainda assim, para fazer 
vencer o ponto de vista governamental, eu teria que atritar com a Minoria e 
tentar ultrapassar a sua manobra legítima ~egimental de obstrução. 

V. Ex• é testemunha, como Presidente desta Casa, no momento, e como 
membro honrado desta Mesa Diretora, que viemos tentando. aprovar esta 
matéria que constava da Ordem do Dia com vinte projetas, em êrês sucessivas 
sessões. Tivesse eu, como Líder, tido o apoio dos meus 33 cornpanJleiros pre
sentes, provavelmente, poderíamos ter chegado à SCS'$ito de hoj,e com a p~uta 
aliviada. Mas, foi somente na sessão das 14 horas e 30 minutos, prorrog~da 
em seguida, que conseguimos solucionar a questão. E como? Atrav&s de um 
acordo de Lideranças. Porque, se cada um dos membros do Partido Popular, 
e cada um dos membros do PMDB que pensam em harmonia com seus Líde
res, decidissem utilizar o processo regimental de discutir a matéria por trinta 
minutos, nós não teríamos, provavelmente, aprovado nem três itens da pauta. 

Ontem, o nobre Senador Passos Pórto conduziu a sessão, ou, hoje, ain
da, de maneira a fazer coin que o encerramento da discussão se desse atê o 
item n'» 8, se não estou equivocado. Todos os demais, nem a discussão havia 
encerrado. De maneira que quando senti que era impossível fazer vencer o 
ponto de vista do Governo, somente com o apoio da minha Bancada, que é 
m~joritária, e é apenas não nominalmente, mas deve ser presentemente majo
ritária, fisicamente majoritária, só restava ao Líder a negociação com as Ban
cadas de Opos~ção. Não creio que essas Bancadas de Oposição me tenham 
feito um acordo lesivO e leonino, ao contrário, devo ter uma palavra de agra
decimento pela compreensão, porque se não existisse nem os 18 projetes que 
hoje foram aprovados teriam sido aprovados, também. 

Esta é uma colocação da humildade diante dos fatos, mas acho que há 
uma flagrante injustiça de tratamento, que foi levantada pelo Senador Bene
dito Ferreira. E eu disse isto ao meu dileto amigo Senador Dirceu Cardoso, 
que hã 152 discursos obstrui o processo de autorização de projeto de reso
lução, autorizando os empréstimos. S. Ex• está convencido de que é a melhor 
maneira de fazer o seu patriotismo efetivo na Casa. Discordei de S. Ex• em 
termos respeitosos, e mostrei exatamente que achava que era injusto, porque 
enquanto poderíamos ter eventualmente uma maioria para permitir a vo
tação, maioria que hã dias só tivemos com a votação do Senador Teotônio 
Vilela, que pagou, de algum modo, caro por isso, nós não estaríamos senão 
3gindo de uma maneira injusta na medida em que tratávamos desigualmente 
entidades iguais. 
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Por que permitir que 60 projetes de resolução tivessem sido aprovados, a 
partir da flutuação da Maioria presente nesta Casa, e não permitir os demais? 
Por que permitir, como permitimoS, hoje, que um projeto da Capital de São 
Paulo pudesse ser aprovado, e os projetos de prefeituras paupérrimas não 
houvessem sido aprovados? Aí acho que houve uma injustiça que o Senado 
praticou. -

Entretanto, Sr. Presidente, em defesa não apenas- do esforço realizado na 
minha Bancada pelo Senador Canelas e pelo Senador Benedito Ferreira, que 
colocaram os projetes de resolução à revelia do Líder, que me neguei a assi
nar requerimentos, porqu-e havia assumido compromisso, e o meu dever é res
gatar a minha palavra, sem o que não há credibilidade da Maioria. 

Então, ambos resolveram recorrer às Bancadas individualmente, e obti
veram as 47 assinaturas. Tinha, entretanto, a certeza de que muitas vezes, 
quando somos procurados por companheiros, para não faltar a um dever de 
polidez, assinamos um documento. Mas, não vamos diante na votação deste 
documento. A prova estã aqui. Se este projeto fosse aprovado pela Maioria 
simbolicamente, e fosse pedido verificação de quonun, não hã quorum para 
aprovação. E, por isso~ o Senador Banedito Ferreira fez o apelo patético que 
acaba de fazer. 

Hã, por parte do Senador Benedito Canelas, a mesma coisa: S. Ex• colo
cou o projeto e, depois, diante do Líder, percebeu que os projetos iam de en
contro à palavra que o Líder houvera empenhado com a Minoria, o Senador 
Benedito Canelas retirou os seus projetes, que eram projetas glob3.i.S do Esta
do de Mato Grosso. 

Mas, o senador Benedito Ferreira insistiu, pelo zelo para com o seu Esta
do, em colocar o projeto de Goiás. Pediu-me que me dirigisse- e eu o fiz
ao Senador Lázaro Barboza que, por seu turno, estava disposto, no dia de 
hoje ou de ontem - eu jã me perdi nesta azâfama aqui -, a dar o relatório, 
por que ele tinha pedido vista do projeto de Goiãs, e não encontrava a Comis
são correspondente com número suficiente para reunir-se, porque estavam fa
zendo sessões de Plenãrio desde a manhã. 

Ora, Sr. Presidente, acho que ceder num passo e não ceder no outro é 
tratar desigualmente as entidades iguais, e é injusto. O meu- eSforço seria no 
sentido de aprovar as matérias que são de interesse não apenas do Governo 
- acabamos, ainda hã pouco, de aprovar projetas de prefeitos do PMDB, de 
São Paulo. 

Mas, hã um ponto, Sr. Presidente, o qual eu não recuo, não por obsti
nação, mas por concepção de defesa da dignidade desta Casa. Este ponto 
para mim é vital, e é estranho que a palavra seja do Líder da Maioria, mas 
não recuo de dizê-la, Sr. Presidente: nós aprovamos as matérias, quando soli
citei o apoio das Oposições, que tinham chegado a esta Casa atê o dia 27 de 
novembro. A partir daí, em uma semana, entraram nesta Casa 95 projetes de 
resolução. e_ preciso respeitar o Senado. (Muito beml) Doa a quem doer, a 
crítica que faço, como Líder do Governo, a membros do Governo, porque o 
que não ê possível é pensar que esta Casa estã à disposição, em 24 horas, para 
atender a todos os projetas de resolução. 

Neste ponto, não me considero injusto; considero-me injusto no ponto 
em que não pude convencer o Senador Dirceu Cardoso de que a tâtica por S. 
Ex• adotada, aqui, acabaria por levar às irijustiças que ·estamos-agora recla
mando; mas não aquelas que não são culpa de uma prefeitura, que não são 
culpa de um Estado, mas que n.a sua tramitação demoraram atê o dia 3 ou 4 
do corrente para chegar a esta Casa. Disse isto ao Presidente da República, 
na última reunião do chamado Conselho Político, e tive o prazer de ouvir, de 
Sua Excelência, o apoio ao meu ponto de vista. 

Eu não pretendia expressã-lo, porque acho que não ê direito do Líder da 
Maioria criticar algum setor do Governo, pela lentidão com que trabalha ou, 
então, a lentidão original com que foi apresentado o projeto. Não sei quem 
foi. 

Ainda hã pouco, um prefeito de Mato Grosso desentendeu-se comigo. E 
eu lhe fiz ver, com altivez, que a posição do Líder era aquela e que ele deveria 
debitar ao Líder do Governo, nesta Casa, a falta de êxito em tentar aprovar 

, um projeto cujo encaminhamento da última Comissão s_e deu no dia de hoje, 
4 de dezembro. 

Entendo que o projeto, defendido pelo Senador Benedito Ferreira, inclu
sive não estaria neste caso, se não tivesse havido uma interrupção com o pedi
do de vista. Entendo que os projetes têm, todos eles, uma destinação correta 
-dai, a minha discordância para o meu colega do Senado, o Senador Dirceu 
Cardoso, que entede ao. contrário, que todo projeto dessa natur~a ê'necessa
riamente inflacionârio. 

Mas, eu não poderia tambêm, Sr. Presidente, deixar sem este reparo. Ve
ja, V. Ex•, que na Secretaria-Geral da Mesa estão 35 projetes, além dos dois 
que estão sendo votados hoje. E, nas Comissões, estão mais 60. São 95 proje

- _~os chegados à esta Casa no decorrer de oito dias. Se o Governo achasse que 

essa matéria era de tal modo inadiãvel, ele acabaria por convocar o Senado 
para um período extraordinário, o qUe seria, no meu entender, inteiramente 
não indicado. 

Logo, deixando que a Minoria se expresse sobre o apelo feito pelo Sena
dor Benedito Ferreira, apelo ao qual eu gostaria de corresponder, embora 
certo de que, correspondendo a ele, ~estou fazendo a injustiça de, ainda hã 
pouco, ter votado contra dois projetes de prefeitura, para honrar o meu com
promisso; encerrariã estas palavras, Sr. Presidente, para dizer que não me pe
sa, como Uder da Maioria, ter feito o acordo que fiz. Salvei o que pude, tive 
humildade diante dos fatos. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS --00)- Peço a palavra, para uma expli
cação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
uma explicação, ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para uma explicação pes
soal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na verdade o projeto de nosso 
interesse, mas que não está em pauta, nem em discussão, iria entrar em pauta 
após a votação do requerimento de urgência, é verdade, aqui chegou antes do 
dia 27. Mas, não estou me apegando a detalhe nem a datas, para que ele fos.se 
aquinhoado no já mencioilado acordo. 

Mas, Sr. Presidente, não preguei, aqui, o "calote'' nacional e, nem de 
longe, quis insinuar miopia por parte de meus Pares, com relação aos proble
mas e às dificuldades que vive a nossa população interiorana, e até mesmo 
das grandes metrópoles. Posso ter sido infeliz, Sr. Presidente, em não me fa
zendo entender. Não quis fazer demagogia, porque, na verdade, os meus ad
versârios do meu Estado sabem que não sou homem de cortejar as massas, 
não sou homem de dar ••tapinha nas costas". 

E, graças a Deus, para a Câmara dos Deputados como o mais votado, 
para o Senado da República pelo voto direto e, posteriormente, pelo voto in
direto dos convencionais do meu Partido, do meu Estado, eu aqui tenho esta
do, Sr. Presidente, muitas vezes até insistindo naquilo que aprendi de como se 
deve comportar um verdadeiro estadista. Os Anais estão cheios das minhas 
afirmações, muitas vezes mais do que repetidas, de que o estadista não faz 
aquilo que o povo pede, Sr. Presidente, mas aquilo que realmente precísa e 
deve ser feito, muitas vezes arrostando as momentâneas incompreensões. E 
sabem os meus adversários, e o povo do meu Estado está cansado de assistir 
que, quando falo em praça pública, eu me permito revestir-me da minha au
toridade de homem de mãos calorosas, de homem que tem dignidade, de pe
dir àqueles que não me ouvem respeitosamente em praça pública, que dela se 
retirem e ali permaneçam só aqueles que estão dispostos a me ouvirem resPef:.-· 
tosam ente. 

Não sou dado, Sr. Presidente, a frases feitas, à demagogia e, muito me
nos~ a tentar injuriar através de sofismas. Sou homem de agressões, Sr. Presi
dente; sou caboclo. Não perdi aquele pudor que, graças a Deus, o caboclo, o 
sertanejo, tem. Não quero dizer que o homem da cidade não o tenha, mas ele 
é mais acentu'~do no homem do interior, no homem da província, pelo seu ze
lo. Muitas vezes, zelo e sentimento de honra a1é discutíveis. Mas, aí estão os 
presídios para atestá-lo, Sr. Presidente. V. Ex• não vê um homicida da ãrea 
rural que não tenha matado em defesa da honra. 

Admite-se discutir o conceito de honra do nosso sertanejo, mas sempre 
em nome da honra, é que ele reage e chega ao absurdo do homicídio. 

E ê portanto esse sentimento, Sr. Presidente, é preservando esse senti
mento e cultivando-os até com certa vaidade, que tento representar o povo da 
minha terra, a minha província. E nessas condições, Sr. Presidente, é que eles 
têm legitimado aqui a minha presença, através dos seus votos. Então, longe 
de mim querer fazer demagoria e injuriar o nobre Senador por Sergipe, o ilus
trado Líder da bancada do PP. Repito, Sr. Presidente, posso ter sido infeliz 
quando tentava sensibilizá-lo, quando tentava demovê-lo de uma posição 
legítima, que S. Ex• está apegado à palavra empenhada. Mas eu pensei, Sr. 
Presidente, que me seria permitido, que me seria relevado pelos meus nobres 
Pares esse apelo que não tinha outro propósito, que não, Sr. Presidente, num 
gesto político, nuin gesto tão comum nos políticos, principalmente nos políti
cos brasileiros ... 

Sr. Presidente, sou admoestado de que já ultrapassei de muito meu tem
po, e o Senhor Itamar Franco vem em meu socorro para poupar-me de uma 
advertência de V. Ex• e dizer-me que estou me excedendo. Vou ultimar as mi
nhas palavras, mas não sem antes, Sr. Presidente, insistir que fi-lo talvez por 
ingenuidade; foi infeliz talvez nas colocações, mas tenham certeza S. Ex•s, os 
Lideres do meu Partido e dos Partidos adversários, que em momento algum 
eu preguei o calote nacional, porque sou contra o calote nacional. Quando eu 
lembrei que era uma forma, muitas vezes, de ressarcir, porque ainda hoje aqui 
ouvi do ilustre Senador João Calmon, e de outros Pares não menos ilustrados 
desta Casa, queixas contra aquele estupro, contra aquela vi0lência praticada 
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contra os Estados e Municípios. quando tiveram essas unidades, alêm do 
achincalhe muitas vezes inadvertido pelo Tribunal de Contas da União, quase 
que era bem comum, aqui nesta Casa, vermos pela Imprensa, comentários de
sairosos aos nossos prefeitos. 

Mas, Sr. Presidente, eu concluo pedindo desculpas aos Srs. Líderes, e 
que não recebam como agreSsão as minhas mal colocadas palavras. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Em votação o projeto. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram permanecer sentados. (Pau~ 
sa.) 

Aprovado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• 
verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Serã feita a verificação de 
quorum requerida por V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Com a palavra, pela or
dem, o Sr. Itamar Franco. 

O SR. ITAMAICFRÀNCO (PMDB- MG. Pela ordem.)- Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem. 

Quero que V. Ex• aplique, por obséquio, o art. 327, item VI, do Regi
mento Interno, acionanâo as campainhas por 10 minutos. Reabrindo a ses
são, irerrios proceder à votação, porque, lamentavelmente, o Líder do PMDB 
pediu verificação e vamos cumprir o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - V. Ex• serã atendido. 

(À SESSÃO E SUSPENSA ÀS 22 HORA SE 40 MINUTOS E 
REABERTA ÀS 22 HORAS E 50 MiN-UTOS) 

O SR. PRESIDENTE\Lourival Baptista) -Transcorridos os 10 mino
LOs solicitados pelo eminente Senador Itamar Franco, vamos passar à vo
tação. 

Como vota o eminente Líder do PDS, Senador Jarbas Passarinho? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Voto SIM. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Como vota o eminente 
Uder do PMDB, Senador Paulo Brossard? 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Mantenho o voto que tenho 
·~mitido em todos os outros processos. O meu voto é contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Como vota o eminente 
Líder do PP, Senador Gilvan Rocha? 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - NÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os Srs. Senadores jã po-
dem votar. (Pausa.) -

Procede-se à votação 

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Alexandre Costa- D'inarte M.iiiz -~-(h{staO-Miiller 
-Itamar Franco- Jarbas Passarinho- João Calmon- Benedito Ferreira 
- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas- Teotônio Vilela. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Affonso CamargO- Dirceu Cardoso - Evelâsio Vieira:...._ José Lins
Lázaro Barboza - Leite Chaves - Mendes Canale -Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Votaram ''Sim" 11 Sena
dores e, "Não", 8. 

Não houve quorum. 
Em vista da falta de quorum, fica adiada a votação do projeto e prejudi

cado o requerimento n9 629, lido no Expediente de urgência, nos termos do 
art. 371, alínea b, do Regimento Interno, para o Oficio no Sj4lj80 do Gover
no do Estado de Goiãs, solicitando autorização para contratar empréstimo 
no valor de 35 milhões de dólares noiú:-americanos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURJLO BADARÚ (PDS- MG. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: a AÇO MINAS sofrerá paralisação ou 
(uas obras serão retardadas, assim me asseguraram hoje as autoridades do 
(}ovemo Federal. 

Da Tribuna do Senado, hã algum tempo, verberei a atitude do Governo 
da República que, premido pos pressões tecnocráticas~· deixava para priori da~ 
des subalternas a construção da AÇO MINAS. -

A repercussão de meu pronunciamento. a reação da opinião pública mi
neira, a ação das autoridades mineiras e do Vice-Presidente da República, 
Doutor Aureliano Chavesl possibilitaram a destinação de recursos que man
terão a obra ein pleno andamento. 

Tenho tido atuação vigilante para que a construção da AÇOMINAS não 
encontre obstáculos, quer na tribuna do Senado ou em contatos permanentes 
com o Governo Federal. Da mesma forma, vãrios Deputados Federais minei-
ros. 

O problema da AÇOMINAS transcende as fronteiras dos partidos ou as 
questões politicas que eventuahnente dividem os homens e as facções. 

Trata-se de uma tomada de consciência coletiva das forças mineiras, de 
variadas procedências, unidas no mçsmo propósito de não permitirem que o 
grande projeto, de importância vital para a economia do Brasil. sofr-a mais 
adiamentos. 

Desejo reafmnar o compromiSso do Governo Federal de não deixar fal
tar os recursos indispensáveis ao término da ACOMlNAS. 

Isto não implica que ensarilhemos as armas ou nos desmobilizemos para 
esta luta, de que depende o futuro melhor e mais feliz para os mineiros. Era o 
que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Tem a palavra o nobre Se
nador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, jã que estamos fazendo história permitam 
que deixe, como subsídio, alguns elementos sobre a Revolução de 1930, no 
Rio Grande do Norte, da qual participei. 

Agitava-se- a campanha da sucessão Presidencial e as caravanas da 
Aliança Liberal que se organizavam, para disputar as eleições, percorriam 
quase todos os Estados da Federação em propaganda dos_seus candidatos à 
Presidência e Vice-Presidência da República, Dr. Getúlio Dornellas Vargas e 
João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, escolhidos em Convenção no Rio 
de Janeiro. Minha família toda pertencia ao sistema oligárquico então vigente 
e dominava politicamente o Estado. O Gov.ernador.' Dr. Juvenal Lamartine 
de Faria, ·além de primo, tinha dois irmãoS caSados Com du3s das minhas ir
mãs, e o Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, meu primo-ir~ão, tinha saí
do do- Governo para o Seáado. Esse quadro familiar e da política estadual, 
não evitou que eu me transformasse num fervoroso aliancísta. A campanha, 
logo de início, desencadeou, em todo País, um clfma de agitação popular. As 
sessões da Câmara dos Deputados eram, não raramente, tumultuadas, che
gando a ser palco de luta fratricida, quando o Deputado Souza Filho, de Per~ 
nambuco, foi assassi:riadà em plena discussão pelo seu colega Simões Lopes 
da representação gaúcha. 

Caravanas vindas do Centro-Sul do País visita:vám Recife, João Pessoa. 
Natal e Fortaleza outras capitais do Nordeste, chefiadas por Congressistas 
gaúchos que usavam linguagem causticante contra o Governo, numa pre
gação nitidamente revolucionária. 

Em João Pessoa, na movimentação para um comício aliancista, perdeu a 
vida, num acidente de automóvel, um jovem e talentoso advogado, João da 
Mata. Em Natal, num comício _chefiado pelo Deputado Batista Luzardo, 
hoUve forte tirotefo, morrendo um popular, saindo ferido um capitão do 
exército, Everardo Barros de Vasconcelos, e um irmão do Governador, líder 
político, Nelson Faria. -Em seguida, coilflagrava-se na Paraiba a rebelião de 
Princesa. Apurado o resultado das eleições, como não podia deixar de acon
tecer, ganhou o Governo. Os eleitos pela legenda da Aliança Liberal, notada
mente os paraibanos, em depurados pela Comissão de reconhecimento de Po
deres da Câmar-a_ dos Deputados e do Senado Federal. Uma das reformas 
mais atraentes da_ Campanha, encartada na plataforma do Candidato alian
cista, era o voto secreto, só possível por uma revolução. A idéia revolucio
nãiia nascera antes mesmo das eleiÇões. 

Sabe-se que o então Deputado João Neves da Fontoura, na última visita 
que fizera a _Recife. nas proximidades das eleições, procurou articular o movi .. 
mento revolucionário com a colaboração de Carlos de Lima Cavalcante, um 
dos líderes mais valorosos da causa aliancista que, depois, governaria Per .. 
nambuco. Isso levou o Governador da Parafba que, como Ministro do Tribu .. 
nal Superior Militar, havia condenado todos os oficiais revolucionários, a de
clarar que preferia 20 Júlio Prestes a uma revolução, embora mais tarde viesse 
modificar esse comportamento, integrando-se bravamente na conspiração 
que o levaria à sepultura. Quem aceitou conscientemente o programa da 
Aliança tornou-se revolucionário desde a primeira hora. Foi o meu caso. 
Logo cedo comecei os meus contactos com valorosos companheiros da Paraí
ba, entre eles Adelgicio Olinto, Plínio LemoS, Cel. Elísio Sobreira, Coman~ 
dante da Polícia, e depois chegava até ao Capitão Agildo Barata do Exército. 
Preparei-me para luta, pois uma vez desencadeado o movimento, eu teria 
condições de dar-lhe uma eficiente c-ontribuição. Sabia que cerca de 300_ fuzis 
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com farta muniçãp, achavam-se depositados nas Prefeituras de Caicó e Serra 
Negra, levados ainda no Governo Bernardes para combater a coluna Prestes. 
Em Natal o Comandante do 2011 BC expulsava o Sargento Jonatas Luciano, 
acusado de conspirasr. No dia 26 de julho, chegava a notícia do assassinato 
de João Pessoa. A Nação inteira agitou-se. Caicó, onde me encontrava, assis
tia à festa tradicional de sua padroeira. Formou-se, nesse dia, como era hãbi
to, um corso de automóvel, tomei parte e cobri a frente do meu carro de pre
to. Fui interpelado por um irmão do Governador, Clementina Faria, por si
nal, meu padrinho de batismo, interrogando-me se havia morrido alguém de 
minha famfiia, ao que respondi: não, quem estã de luto é a Nação. Nessa altu
ra, sabia-se que o presidente Washington Luiz preparava a intervenção na Pa
raíba, deslocando, para isso, os batalhões do_ exército das capitais vizinhas 
para cidades paraibanas ou vizinhas. Assim é que o 249 BC de Recife foi para 
Flores, cidade vizinha a Princesa, 239 BC de Fortaleza para Souza e o 299 BC 
de Natal para Santa Luzia do Sabogy, na Paraíba. Como esta última não ofe
recia, de pronto, condições, o batalhão ficou durante alguns dias em Caicó, 
cidade vizinha, no Rio Grande do Norte, aguardando oportunidade para 
completar seu itinerário. Nessa altura, jã mantinha eu ligações com alguns 
sargentos, entre eles, FrancisCo Antônio, Antônio Oscar, Manoel de Castro e 
Morais. Dava-me com toda oficialidade e sabia as tendências de cada um. 
Numa das minhas costumeiras viagens a Natal, fui procurado por um Capi
tão do Exército, Abelardo Castro, que estava sendo transferido para o 29~' BC 
e solicitava-me uma passagem para Caicó, onde ainda se encontrava o Bata
lhão. Durante o longo percurso da viagem (6 horas) apesar da minha provo
cação em assuntos políticos, ele conservou-se discreto. Poucos dias depois 
procurava-me ele, em minha residência, talvez jã ciente das minhas ligações 
no Batalhão, para abrir-se e, num gesto largo de confiança, confidenciou-me 
que o seu papel era fazer a revolução no Batalhão, pois estava chegando de 
João Pessoa onde tinha se encontrado com outros oficiais revolucionários, in
clusive Juarez Tãvora. Não conhecendo ninguém no Batalhão, pedia-me para 
pô-lo em contato com aqueles envolvidos na conspiração. Com ele, analisei 
todo o Batalhão, desde seu comandante até os sargentos. Daí em diante, pas
sou a ser o meu orientador. Por duas vezes mandei meu automóvel com ele a 
Natal para que mantivesse ligações com oficiais que passasvam por alL No 
Rio Grande do Norte, quase não havia revolucionários. Café Filho tinha se 
afastado do Estado, por perseguição política e os seus adeptos eram mais 
políticos que revolucionários. Em Natal destacava-se um jovem idealista ofi
cial da reserva do Exército, Omar Lopes Cardos.o, e mais alguns simpatizan
tes. Em Mossoró, meu amigo e compa-nheiro Monsenhor Amâncio Ramalho; 
em Currais Novos, outro valoroso companheiro, o médico Mariano Coelho, 
e, em Parelha, Arnaldo Bezerra, comigo identificado, Comandante do Tiro 
de Guerra local. Nenhum desses elementos, entretanto, mantiveram contato 
com o Capitão Aberlardo Castro. 

O Capitão Abelardo esperava que o processo revolucionário se desenca
deasse no 7 de Setembro e gostaria que eu estivesse em Sta. Luzia, onde fui ao 
seu encontro naquele dia. No dia 4 de outubro, tive conhecimento que o Cel. 
Celso Dantas, Chefe político local, havia recebido telegrama do Governador 
do Estado, comunicando-lhe que a Revolução havia rebentado em três Esta
dos: Rio Grande, Minas e Paraíba. Mandei imediatamente a Patos, na Paraí
ba, José Cirilo da S_ilya, um dos companheiros da minha mais absoluta con
fiança, para contactar corri os nossos amigos dali. Jã a noitinha voltava ele em 
companhia de Adelgicio Olinto que comandava uma coluna organizada em 
Patos e um dos revolucionários de maior confiança da Revbolução no inte
rior da Paraíba. Depois de rápido acerto, regressaram. Tive conhecimento da 
ação do Capitão Abelardo levantando o Batalhão e seguindo direto a Natal. 
Estranhei que não me tivesse -dado nenhum aviso e mandei o Dr. Adauto 
Maia, meu companheiro de conspiração, ao seu encontro. Nessa altura, já o 
Pr~feito Eduardo Gurgel, homem público da melhor categoria, ótimo admi
nistrador, havia mandado me entregar a chave da Prefeitura onde se achavam 
depositados 200 fuzis. 

Como soubesse que estava se passando algo de anormal em Serra Negra, 
imediatamente me dirigi para lá, encontrando efetivamente três colunas vin
das da Paraíba, ocupando aquela pequena cidade. Serra Negra era a terra do 
Governador deposto e como sempre acontece, em horas de crise e tensão so
cial, circulou logo o boato de que a família do Governador se armara para 
.:>ferecer resistência à Revolução, daí a convergência de colunas paraibanas 
para combater a suposta reação. Quando regressei, em companhia da coluna 
chefiada pelos companheiros Adelgicio Olinto e Jader Medeiros, estava me 
aguardando no telégrafo, em Natal, para me transmitir instruções, o Capitão 
Abelardo Castro. Comunicou-me que eu tinha disso nomeado Prefeito e de
signado pelo Comando Revolucionário para assumir a responsabilidade pela 
manutenção da ordem em toda região do Seridó, devendo organizar imedia
tamente um Provisório de acordo com o armamento jã em meu poder, 
consultando~me sobre o preenchimento das demais Prefeituras. Apresentei 

aos dois comandantes da coluna paraibana a cópia da ·conversa e imediata
mente deixaram a cidade. Por solicitação minha, conforme documento que 
transcrevo, foram comissionados nos postos de 29-Tenente do Exército, Re
volucionário ficando, a minha disposição, os seguintes civis: José Bernardo 
de Medeiros, José Cyrilo da Silva e José Tavari de Medeiros. Nessa conversa 
telegráfica o Capitão Abelardo comunicava-me a instalação da Junta Gover
nativa. Mantive, assim, até novembro, 100 homens em armas sob meu co
mando. Logo na segunda semana, fui chamado a Natal. Assisti ali à chegada 
de Juarez que vinha acompanhado de José Américo de Almeida e Irineu Jófi
ly, além de vários oficiais do exército, irtclusive, o então Tenente Jouracy Ma
galhães. Logo depois da chegada da caravana, o Capitão Abelardo pediu-me 
para levã-lo, em companhia de José Américo e Irineu Jófily, à residência do 
Desenbargador Silvino Bezerra, Onde iam Para.-Convidá-lo a assumir a InterM 
vento ria do Estado. Ambos tinham sido colegas de turma do Desembargador 
e conheciam bem a sua honradez e a rigidez de seu carãter. Em breve diálogo, 
o Desembargador recusou o convite, alegando o parentesco com o Dr. José 
Augusto Bezerra de Medeiros, seu irmão, c- com o Governador deposto, seu 
tio afim. Como Irineu achasse irrelevante a alegação diante dos ideais revolu
cionáiios, encerrou-se o diãlogo com réplica do Desembargador: "desgraça
do do povo que não respeitar o sentimento da família". 

Como devem ter notado, não houve deposição do Governador que dei
xou a Capital tranqüilamente, em companhia de auxiliares, inclusive o Co
mandante da Polícia, embarcando num navio que chegara ao Porto no dia 5 
de outubro, conduzindo um contingente do exército vindo de Recife, onde a 
revolução tinha sido vitoriosa e que o levaria ao Rio, via Fortaleza. O seu Co~ 
mandante, tão logo desembarcou, dirigiu-se à residência do Governador e de-
pois de uma longa conferência convenceu o GoVernador a abandonar o Esta
do, pois vinha de Recife, onde o Governador já havia abandonado o Gover
no, acrescentando que apenas a Bahia ainda se achava em poder de legalistas. 
Toda resistência que se fizesse seria improfícua e danosa à população civil. O 
Governador era um homem bravo, mas teve que se render à realidade; deu 
instruções ao Comandante da polícia, Major do Exército Antonio Fernandes 
Dan tas, que depois viria Ser interventor na Bahia e no Rio Grande do Norte, 
para recolher a tropa ao quartel com ordem para se apresentar ao Comando 
do 29• BC, quando chegasse a Natal. 

Foi o meu Estado, entre todos os demais da Federação, o que contou 
_com maior número de interventores. 

Minha luta no combate à ditadura é outro capítulo. 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se amanhã, às lO horas, destinada ao encerra
·rnento da presente Sessão Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Nada mais havendo que 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão. 

(Levanta-se a Sessdo às 22 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BARRE
TO, NA SESSÃO DE 30-1/-80, E QUE ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, notícias de graves aconteéimentos em 
Santa Catarina circulam insistentemente pelos corredores do Congresso, na 
tarde de hoje. São acontecimentos que não nos permitem, pela complexidade 
que parecem ter, fazer qualquer avaliação objetiva neste momento, em decor
rência da emoção natural que cobre tais informações. Desconheço. os detalhes 
do fato, mas não desconheço seus antecedentes, igualmente graves. 

O Governo levou a termo seu propósito nefando de destruir os Partidos 
Políticos, sem atentar para a insensatez que isto podia representar em relação 
à ordem pública. Consultando nossas bases, desde a entrada do projeto em 
regime de tramitação nesta Casa, pércebíamos a esperança de que a resistên
cia democrâtica do MDB seria suficiente para advertir o Governo quanto à 
necessidade da retirada do projeto, ou de acordos que permitissem o seu aper
feiçoamento. Perpetrado o fato, o que logo se tornou imediatamente claro foi 
que o povo não se conformava com a destruição de uma via pacífica e demo
crática para a expressão de seu sentimento oposicionista, expresSo em inúmeM 
ros atos públicos por todo o País. Ficava nítido, perante a consciência nacio
nal, que o PMDB se constituía na única força de contenção social capaz de 
organizar, sem transbordamentos e sem radicalismos, a sociedade brasileira 
na busca de soluções adequadas para a imensa massa de brasileiros deserda
dos do sistema. 

Por isto, em ~4 de novembro, 16vãvamos a ltajaí uma caravana que Visa
va a inaugurar, no Estado, a experiência de Mobilização Popular, onde os_ 

I 
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sentimentos populares fossem satisfatoriamente auscultados e dirigidos de 
forma a orientar a aÇão das elites políticas. 

A essência de tal Projeto é a procura de caminhos pacíficos para a so~ 
lução dos problemas nacionais, com a participação do povo e organização de 
suas forças para transformações sociais igualmente pacíficas. 

Entretanto, já no dia 26 tomávamos conhecimento de que a Reitoria da 
Universidade de Florianópolis havia mandado o esquema de segurança pres
sionar os alunos que compareceram àquele Simpósio e, na impossibilidade de 
reconhecer no Projeto qualquer ímpeto radicalizado r ou subversivo, reprimi
ra indiretamente, através da ficha escolar, fazendo levantamento de notas e 
de freqüência, quando o corretó-seria estimular tal participação, que tem toda 
conotação de seminário de estudos. 

Jã no dia 27, diante do trabalho conjunto e ordenado das bancadas do 
MDB e da ARENA de Santa Catarina, que foram ao Palâcio do Planai te so
licitar apoio para a instalação da SIDERSUL, o Presidente respondeu com' a 
impossibilidade de atendimento, acenando, entretanto, com a ida de sua cara
vana a Florianópolis, no dia de hoje, para levar uma palavra de adiamento, a 
título de esperança. Em troca de um polo carboquímico, do polo petroquími
ca, dos corredores de exportação, da melhoria de nosso sistema viãrio, da 
proteção à suinocultura, da melhoria de nossos portos, nos era oferecido um 
quadro triunfalista de ostensivos gastos num churrasco para 6.000 pessoas e 
balões coloridos, bebida e música, que não escondem o mel').osprezo à nossa 
gente. 

Junto a isto, as medidas recentes que o Governo vem tomando na ãrea 
econômica e social são responsáveis direto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
por este e tantos outros acontecimentos deletérios para a ordem pública, que 
vão se tornando norm~u:m todo o País e do qual os acontecimentos de Santa 
Catarina são apenas um desdobramento. Como prevíramos, em discurso do 
Grande Expediente, pronunciado no último dia 13 d_e novembro, que a im
prensa lamentavelmente não divulgou como devia, em função do arrocho da 
SECOM, dizíamps o seguinte, ao analisarmos o discurso de Andrada Serpa: 

"Com o pronunciamento de Andrada Serpa, vê-se um des
dobrar do mesmo fenômeno: a reforma partidária, nos termos da 
mensagem, ê um golpe contra o conjunto das oposições populares, 
reunidas em torno do MDB, que conferirá mais prazo aos oportu
nistas que deformaram a Revolução e que são setores desonestos, 
que se enriquecem com seu conluio com o exterior, servindo ao em
pobrecimento do Brasil. 

Isto irrita os setores -militares avãriÇados do aparato de susten· 
tação do Governo, que acreditam numa saída gradual e pacífica 
para a crise nacional e que vêem a manipulação dos comprometidos 
com a Trilateral, levaram o País para o perigoso caminho da con· 
frontação entre civis e militares. Eles temem uma luta fratricida, que 
possa se tornar incontrolável, como a iraniana ou a nicaragUense. E 
vêem que, no caso do Brasil, alvo tradicional de cobiça, os des
dobramentos de uma comoção social podem levar ao desmembra
mento geográfico de ricas e vastas áreas de nosso território, como a 
Amazônia, já estrategicamente ocupada por conhecidas entidades 
econômicas internacionais. 

E finalizávamos: 
.. Nesse processo, outros militares vão falar, como um des· 

dobramento natural e necessário da fala de _A.ndrada Serpa, porque 
a Unidade do MDB, neste momento, é uma garantia da Unidade 
Nacional e da Unidade Geográfica da Federação." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo, eiitretanto, mais uma vez não 
nos ouviu, como sói acontecer. E ao invés de tomar medidas contra o sistema 
financeiro, aumentou violentamente o preço dos combustíveis; ao invés de in
tervir nas multinacionais de automóveis, para livrar-nos da anarquia energé
tica h,nposta pelas multinacionais, destruiu os partidos politicas; e ao invês de 
fazer uma reforma agrária, como todo o povo está a exigir, ameaça Vetar a 
questão das sublegendas, que o Congresso unanimemente rejeitou. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não admira que a contestação vâ 
para as ruas, desprezando todo o trabalho das instituições mais respeitáveis 
da República. Os linchamentos de·assaltantes demonstram que estã perdendo 
confiabilidade uma instituição que liberta traficantes e assassinos como Doca 
Street, que faz do levante do presídio de São Paulo uma oportunidade para 
que todos os aprisionados se sintam no direito de reivindicar a sua liberdade. 

Os acontecimentos de Santa Catarina, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
compõem um fato. de aparência insólita, porque se trata de uma comunidade 
ordeira que expressa, nesse momento, uma exasperação induzida pela si
tuação geral de calamidade em que está imerso o País. Que os homens res
ponsáveis pelo Governo e pela ordem pública não ousem Inultiplicar tal exas
peração com as medidas repressivas que estão sendo tomadas, com requintes 

de violência e ilimitado volume de prisÕes. O momento exige extrema sensibi
lidade, que inclui a libertação imediata dos presOs e a pronta cessação do 
ímpeto repressor. 

Estou de partida para Florianópolis, onde acompanharei de perto o des
dobramento dessa crise e esforçar-me-ei pelo retorno da tranqUilidade às ruas 
de meu Estado, e deixo um apelo, da parte do Governo, o mesmo esforço pa
cificador e a mesma tolerância. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE 21-11-79 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, agradeço, sensibilizado, o gesto de fraternidade 
do meu colega Orestes Quêrcia, nos cedendo estes últimos minutos, neste fim 
de semana, a mim e ao ilustre Senador Agenor Maria. 

Sr. Presidente, há vinte e cinco anos, precisamente, na madrugada do dia 
22 de novembro de 1954, acontecia um momento mágico: um pugilo de inte
lectuais, poetas, escultores, novelistas, romancistas, intelectuais do melhor 
gabarito, jornalistas, cientistas, oradores, reuniam-se obedientes a um deter· 
minismo telúrico, numa praça de Manaus, na Praça Heliodoro Balbi e, debai
xo da sombra e dos galhos nodosos de um mulateiro, criavam o Clube da Ma
drugada. 

Nascia, portanto, este cenáculo de tertúlia e de esgrimir de intelecto, de
baixo de uma árvore. 

1954, nascia o Clube da Madrugada, obediente a este determinismo drui
da, talvez trazendo e encerrando em si uma mensagem nova, a mensagem da
quela geração que assistira a II Guerra Mundial. 

Geração que trazia impregnada, a visão apocalíptica do cogumelo atô
mico, geraçãO que trazia tatuadas as cicatrizes de Hiroshima e Nagasaki, ge
ração que assistira o nascimento do novo Deus-Átomo, este Deus que, para 
emergir. exigira o sacrifício de dois altares-cidades: Hiroshima e Nagasaki, 
imolando mais 300 mil seres humanos-- o maior genocídio jã observado no

1 

planeta, nascituros, crianças e valetudinários, todos sucumbiram diante do 
novo Deus. 

E esta geração- a geração de 1954- que criara o Clube da Madruga
da, impregnara-se com aquela visão de dor e de sofrimento. 

Entre o mulateiro e a asa voadora que abrigava o café do Pina, ponte de 
comando que divisava todos os horizontes manauaras uma plêiade de sonha
dores, traçava roteiros ultra-dim_ensionais, ampliando o momento mágico atê 
que se extingam todas as madrugadas. 

A asa de sonho foi despedaçada pelo Prefeito iconoclasta, a serviço do 
novo Tiranossauro -o automóvel, só restou o imponente mulateiro símbolo 
da mensagem real, da Ílova mística ecológica que enContraria no Clube da 
Madrúgada, os seus legítimos confins. 

A geração madrugada concluía a necessidade de uma mudança, de uma 
transformação, conscientizava-se do limite que chegara a sociedade 
consumista-imediatista, da sociedade industrial antropófago, e o mulateiro, o 
vegetal sublime, a árvore seria a síntese para a grande autocrítica hominidea. 

O homem chegara ao paroxismo da sofisticação tecnológica. 
A geração madrugada compreendia que o homem tinha ido além dos li

mites de uma instrumentalização, sem o devido preparo psíquico, sem a devi
da formação religiosa e mística, para compreender o momento histórico e 
apocalíptico. 

Esta geração, Sr. Presidente, que criara o Clube da Madrugada, em 1954, 
constituída de jovens intelectuais da época pretende encontrar, naquele novo 
símbolo, na árvore, no mulateiro, uma mensagem de retorno de reflexão para 
um exame crític_o, para um exame ex~ológico do momento grave que estáva
mos vivendo, pois ultrapassamos os limites de nossa capacidade nacional, 
para suportar o ritmo do racionalismo das linhas de produção. 

O homem começa a mex~r com a energia atômica, desencadeara forças 
apocalípticas que, talvez, não 'tivesse condições de detê-las nem de controlá
las. Nem preparado mentalmente estava para o grande momento. 

Sr. Presidente, honra-me ter nascido intelectualmente co~":9· Clube da 
Madrugada, em 1954. E, hoje, estar povoando esta Casa, poden,9.~ate'riali· 
zar e concretizar o sonho druida, sonho de retorno a valores que perdemos, 
em virtude do desarranjo que provocamos, por termos sofisticados demais, 
esse movimento em pinças en,tre o polegar e o indicador, de que fala Anaxâ· 
goras, movimento que nos fez sobraçar a primeira pedra de sflex e chegou, 
também, a fabricar a bomba que assassinou 300.000 irmãos em Hiroshima e 
Nagasaki. 

Sr. Presidente, cumprimento o Clube da Madrugada no dia de hoje, c o 
reverencio, atravês, do seu ex-Presidente Dr. Aluísio Sampaio, e o Presidente 
atual, o consagrado poeta Ernesto Penafort. 
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:f~.à Mesa que insira no meu discurso a relação dos intcgrant~ do 
Clube e mais alguns que a memória conseguiu recdnstituir. 

lfuito óbrigado, Sr. Presidente, (Muito Bem!) 

qualquer outra entidade cultural. Ós membros do Clube da Madru
gada constiueni uma só famnia. e sua cavalgada semeia o lirismo to
cante e dispensa afeto de inexpremível emoção." 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO 
CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 18, DE 1980 

''O Clube da Madrugada possui nomes expressivos em seus 
quadroS: João Bosco, Evangelista, Jorge; Tufic, Elson Farias, 
Arthur Engrâcio, Evandro Carreira, !vens Lima, Getúlio Alho, Er
nesto Penafort, Saul Benchimol, Pedro Amorim, Guimarães de 
Paula, Nazareno Tourinho, Nivaldo Santiago, Padre Luiz Ruas, 
Farias de Carvalho, Oscar Ramos Filhos, Carlos Gomes, Luiz Ba
celar, Miguel Barreta, Mauro Machado, MoacitAndrad~, Afrânio 
de Castro, Teodoro Botineli Assunção, Leopoldo Peres Sobrinho e 
Astrid Cabral, Francisço Vasçonce!os, Antístenas Pinto, Jos& Ma
cio!, Max Carpenter - Vice-Presidente, Abrahim Alem, ex
Tesoureiro, Pedro Amorim- Secretário~ Van Pereira- Bibliote
cãrio, que sempre mantiveram a linha de preservar o culto das letras 
e artes. desprovidos da mínima intenção de fazer oposição com 

A Comisslo diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 7<~, 47 e 483, § 5<~ do Re· 
guiamento Administrativo, aprovado pela Resolução n• 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato n• 18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. 19 Fica aprovado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informâtica e 
Processamento de dados do Senado Federal - FUNDASEN, para o exercí
cio financeiro de 1981. 

Art. 2' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1980. -Senador Lulz Viana- Sena
dor Nilo Coelho- Senador Dlnarte Mariz- Senador Alexandre Costa - Se· 
nador Lourival Bapdsta - Senadro Gabriel Hermes - Senador Gastio 
MüUer. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 74, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que 1he confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso JI, do Regimento !nterno, e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n' 004756/80, 

Resolve aposentar Celia Tereza Assurnpção, no cargo de Têcnico Legis 
lativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do Quadro Perma· 
nente do .Senado Federai, nos termos dos artigos 101, inciso III, parâgrafo ú· 
nico, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, e 392, § 49, da 
Resolução SF n• 58, de 1972, e artigo 405, inciso IV, da mesma Resolução al· 
terada pela Resolução n"' 21, de 1980, com proventos integrais acrescidos de 
20% e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, na for
ma do artigo 3• da Lei 5.903, de 1973, e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, 
bem como a incorporação aos seus proventos da Gratificação de Atividade, 
oonforme determina o artigo 7• da Resolução SF n• 21, de 1980, observando
se o dlsposto no artigo 102, § 2•, da Constituição. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 75, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe· 
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso n, do Regimento Interno, e de acordo 
.,;om a delegação de competên,cia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 

Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta dO Processo 
número 004463/80, 

Resolve aposentar, por invalidez, Benedito Afonso de Araujo, no cargo 
de Assistente Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-012, Referência43; 
do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso 
t e 102, inciw I, alínea "b", da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III, 359 e 
392, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972, e 405, inciso IV, da mesma Reso· 
loção alterada pela Resolução SF n• 21, de 1980, com proventos integrais 
acrescidos de 20% e a gratificação adicional por tempo de serviço a que tem 
direito, na forma do artigo 3• da Lei 5.903, de 1973 e o artigo 10 da Lei 4.345, 
de 1964, observando~se o disposto no artigo 102, § 2'i' da Constituição. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Delibera,tiv_o _do Instituto de Previdência dos Congressistas? 
nos termos da Competência estabelecida pelo art. 15, item "dn, da Lei n"' 
4.284, de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete 
Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas referentes ao período 
de 1•-1 a 31·10-80, e Demonstrativo das Receitas e D<l!!pesas do mês de ou· 
tubro de 1980, é de parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa 
ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais. 

Brasilia-DF, 26 de novembro de 1980. - Deputado Alceu Collares, 
Conselheiro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro - Deputado Mauri
cio .Fruet, Conselheiro- Deputado Lidovino Fa~ton, Conselheiro- Deputa
do Aldo Fagundes, Conselheiro- Deputado Pédro Faria, Conselheiro- Se
na9or Passos Pôrto, Conselheiro . 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE 

NOVEMBRO DE 1980 

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e 
oitenta, com a presença dos Senhores Conselheiros Deputados Alceu Colla
res, Hugo Napoleão, Maurício Fruet, Lidovino Fanton, Aldo Fagundes e Pe
dro Faria, e do Senador Passos Pôrto, sob a Presidência do Deputado Bento 
Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas· a fim de tratar assuntos diversos. Lida e aprovada a ata 
da reunião anterior, o Senhor Presidente expõe a todos a necessidade de fazer 
um contrato rescindível, por prazo de sessenta dias, para que se proceda o le
vantamento da situação financeira do Instituto, através de cálculos aturiais. 
Assim sendo, a convite desta presidência, aqui esteve para conta tos iniciais o 
Dr. Rio Nogueira, atuário de reconhecida competência, que se propôs a dar 
toda assistência necessária desde que seja aceito os termos do contrato que ele 
apresentará nos próximos dias. A seguir, o senhor Coitselheiro Deputado 
Maurício Fruet indaga ao Senhor Presidente se em consideração ao relevante 
serviço prestado, gr~tuitamente, pelo atuârio do IPERGS, Dr. Edson Mali
nowski, não seria uma medida mais acertada contratá-lo para a referida assis
tência. O Senhor Presidente informa-lhe que anteriormente o Dr .. Edson Ma
linowski, já havia comunicado, que tendo em vista a problemas de saúde e 
suas atribuições no IPERGS, não poderia dar uma assistência ampla ao Insti
tuto. E que o Dr. Rio Nogueira conhecedor do trabalho realizado pelo Dr. 
Edson Malinowski, que considerou ótimo, primeiramente, conforme a ética 
atuarial, se comunicaria com o atuário para saber da sua disposição ou não 
de continuar com o seu trabalho. Mas mesmo assim, o Senhor Presidente, 
deixava o Senhor Conselheiro Maurício Fruet inteiramente à vontade para 
entrar em cantata com o Dr. Edson Malinowski, para tomar conhecimento 
de sua decisão e posteriormente comunicar a estã Presidência. Prosseguindo, 
é relatado com parecer favorâvel do Conselheiro Deputado Pedro Faria e 
aprovado, sob condição do peticionário declarar expressamente sua anuên
cia, o processo do ex-Deputado Francisco José Ferreira Studart. A seguir, 
por deliberação do Conselho fica estabelecido que o processo do Senador 
Oziris Pontes será anexado ao do pensionista Aroldo Carneiro Carvalho e en· 
caminhado ao assessor jurídico para dar parecer. Em seguimento, o Conselho 
aprova o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
referentes ao período de primeiro de janeiro a trinta e um de outubro de mil 
novecentos e oitenta, e o Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de 
outubro de mil novecentos e oitenta. Nada mais havendo a tratar, às dezoito 
horas e trinta minutos é encerrada a reunião. E, para constar, eu Wilson Pe
reira de Carvalho, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e apro· 
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. -Deputado Bento Gonçalves Fi
lho, Presidente. 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 5 DE 

DEZEMBRO DE 1980 

Ãs dezesseis horas do dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta, 
com a presença do Vice-Presidente Senador Dirceu Card_oso e dos Senhores 
Conselheiros Deputados Maurício Fruet, Aldo Fagundes, Hugo Napoleão e 
Furtado Leite, e do Senador Passos Pôrto, sob a presidência do Deputado 
Bento Gonçalves, Filho, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas a fim de tratar assuntos diversos. Lida e apro
vada a ata da reunião anterior, o senhor Presidente submete à homologação 
do Conselho os seguintes processas, deferidos ''ad referendum", que são rela
tados e aprovados: - de concessão de pensão e pecúlio parlamentar dividi
dos entre a viúva Elza de Miranda Freire e a companheira Ivanice Câmara, 
do ex-parlamentar Jessé Pinto Freire; de concessão de pensão a: Fátima de 
Souza Rodrigues; Léa Augusta da Silveira Lobo Rodrigues Castro; e Marylú-

ci Moraes França; de restabelecimento de pensão a: Edilson de Melo ·Távora; 
de devolução de pensões e pagamento de contribuições (partes empregado e 
empregador) ao IPC por Cairo de Almeida Castro, nos termos da informação 
do Setor de Benefícios, acrescidos de juros e correção monetária. A seguir, é 
relatado e aprovado, por unanimidade, o processo de Iolanda Alves Araújo, 
nos termos do parecer do relator Deputado Raul Bernardo. Prosseguindo, é 
relatado e indeferido, o processo de Romeu de Campos Vergai, nos termos do 
parecer do relator, Deputado Dario Tavares. Em continuação, fica estabele
cido que enquanto não for aprovada a nova regulamentação da Resolução re
ferente à concessão de Pecúlio Parlamentar, ficará a critério do Conselho De
liberativo, com anuência das partes, a divisão do mesmo. Em seguimento, o 
Senhor Presidente comunica ser esta a última reunião do Conselho Delibera
tivo da presente sessão legislativa, e aproveita o ensejo para agradecer a dedi
cação dos funcionários do IPC, bem como o apoio dos Senhores Conselhei
ros aos trabalhos da Presidência, formulando a cada um votos pessoais de 
boas festas e que o ano próximo vindouro seja profícuo e repleto de felicida
des. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quinze minutos é encerra
da a reunião. E, para constar, eu, Wilson Pereira de Carvalho, Secretário, la
vrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. - Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 
REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 5-12-80 

Ás dez horas do dia cinco de dezembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, reúne-se, em sua sede, a Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, presentes os Senhores Membros Deputado Ray~ 
mundo Diniz - Presidente, Senador Mauro Benevides - Vice-Presidente, 
Deputado MacDowell Leite de Castro - Secretário, Senadores Louriva1 
Baptista, Saldanha Derzi e Mendes Canale; Deputados Thales Ramalho, 
Marcelo Unhares, Furtado Leite, Getúlio Dias, Rosa Flôres, Joel Ferreira, 
Paes de" Andrade, Pinheiro Machado, Eloy Lenzi,.Adhemar Ghisi, Renato 
Azeredo, Nogueira de Rezende, Hugo Napoleão e Geraldo Bulhões. Ausen~ 
tes, por motivo justificado, os Senhores Senador Tarso Dutra, Vice
Presidente, e Rogério Rego, Tesoureiro. Compareceu, ainda, o Senhor Depu
tado Geraldo Guedes. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos e su'bmete aos presentes.o nome do Senhor Deputado Jo
sé Torres que formulara pedido de filiação ao Grupo, o que é aprovado. Em 
seguida, a ComiSsão resolve que os cursos de inglês e francês, ministrados 
pelo Professor Luii: Paulo Feliciano de Lima e pela Professora Clarisse Filia
tre da Silva, terão continuação no ano de mil novecentos e oitente e um, con
cordando com as propostas dos respectivos professores de que lhes seja dado, 
no ano vindouro um aumento equivalente ao que receberá o funcionalismo 
público federaL Prosseguindo nos trabalhos, passa-se ao item seguinte da 
pauta que é o da escolha da nova Comissão Diretora e dos Membros do Con
selho Interparlamentar. O Senhor Presidente convida para escrutinadores os 
Senhores Deputados Marcelo Unhares e Thales Ramalho. Procede-se à 
eleição, dela participando todos os parlamentares com direito a voto. Aberta 
a urna são encontradas vinte chapas para a Comissão Diretora, assim consti
tuída: Presidente - Senador M urilo Badaró, 19-V ice-Presidente- Deputado 
Ubaldo Barém, 29 Vice~Presidente - Deputado Rosa Flôres, Secretário -
Deputado João Linhares e Tesoureiro - Deputado Edison Lobão; também 
são encontradas vinte chapas para Membro do Conselho Interparlamentar, 
sufragando os nomes dos Senhores Senadores Tarso Outra e Mauro Benevi
des. O Senhor Presidente proclama os nomes dos eleitos e, ao cumprimentâ
los, formula votos de profícua gestão, fixando, em seguida, a data da posse 
para o dia 26 de fevereiro de mil novecentos e oitente e um. Nada mais haven
do a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os traba
lhos, às doze horas e trinta minutos, é a mesma lida e aprovada. Eu, MacDo~ 
well Leite de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que irâ à publicação 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

(*) 2• REUNIÃO; REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 1980 

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de março de mil nove
centos e oitenta, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores 
Cunha Lima, Presidente, Pedro Simon, Mendes Canale, Vicente Vuolo, Af
fonso Camargo, Jorge Kalume, Mauro Benevides, Lomanto Júnior, Raimún~ 
do Parente, Jutahy Magalhães e Amaral Peixoto, reúne-se a Comissão de Fi
nanças. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Oficio "S" n• 05/80-Do Sr. Governador do Estado de São Paulo, soli

citando autorização do Senado Federal para contratar operação de financia
mento externo, no valor de US$ RDA 21.250,000,00 (vinte e um milhões, du-

~ . (*) Republicada por ter saído com incorreções no DCN .. IJ de 18-4-80, 
pagma 1.023. 
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zentos e cinqUenta mil dólares), destinado a aquisições de equipamentos e 
materiais para a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 

Relator: Senador Mendes Canale 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Projeto de Resolução que 

apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 08/79 --Acrescenta dispositivo à Consoliw 

dação das Leis do Trabalho. 
Relator: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Contrário 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 74/78- Dispõe sobre a concessão de adiw 

cional de periculosidade aos vigias e guardas de segurança. 
Relator: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Contrário 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 03/80- Concede pensão especial a Joana 

Pereira da Silva e dá outras providências. 
Relator: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 181/79- Modifica a redação dos arts. 149 e 

150 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo regime especial de 
lerias aos embarcadiços de unidades mercantes utilizadas de barra afora. 

Relator: Senador Amaral Peixoto 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 08/80 --Permite o abatimento, da renda 

bruta, de despesas relativas a tratamento de dependente excepcional. 
Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
São retirados da pauta os seguintes projetes: PLC-23/77, PLC-63/79 e 

PLS-19 /78-Comp1ementar. 
A seguir, o Sr. Presidente concede a palavra ao nobre Senador Mauro 

Benevides, que-propõe à Comissão um convite ao Presidente do Banco Cen
tral do Brasil, Dr. Carlos Geraldo Langoni, para prestar esclarecimento sobre 
a recente transação na Bolsa do Rio. de Janeiro, envolvendo ações da Cia. 
Vale do Rio Doce, de propriedade da União. Colocada em discussão e vo· 
tação, é a proposta aprovada por unanimidade. 

Esgotada a pauta de trabalhos, encerra·se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 1980. 

As dez horas do dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Tancredo Neves, 
Vice-Presidente no exercício da Presidência, Henrique de La Rocque, Affon· 
so Camargo, Jorge Kalume, Saldanha Derzi, Lázaro Barboza, Jutahy Maga· 
lhães, Vicente Vuolo, Lomanto Júnior, José Richa, José Guiomard, Mauro 
Benevides e Raimundo Parente, reúne~se a ComiSsão- de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Arnon de Mello, Alberto Silva, Amaral Furlan, Mendes Canale, Cunha Li~ 
ma, Roberto Saturnino, Amaral Peixoto, Pedro Simon e Teotônio Vilela. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n• 94/79 -Autoriza o Instituto Brasileiro do 

Café, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Indústria e do Comér· 
cio, a alienar imóvel de sua propriedade, localizado na cidade de Santos, Es· 
tado de São Paulo. 

Relator: Senador José Richa 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 88/79- Autoriza a reversão ao MUriiÇípio 

de Virginópolis, Estado de Minas Gerais, do terreno que menciona e a 
doação das benfeitorias nele construídas. 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 65/79- Autoriza ã alienação de imóveis 

residenciais da Rede Ferroviária Federal S/ A a seus ocupantes. 

Relator: Senador Lázaro Barboza 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 286/76 - Autoriza o Poder Executivo a 

doar o prédio que menciona. 
Relator: Senador Affonso Camargo 
Parecer: Favorável à Emenda Substitutiva da Câmara 
Conclusão: Aprovação da Emenda. 
Projeto de Lei da Câmara Ii~ IHY/79- Autoriza o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal - IBDF a alienar os imóveis que menciona. 
Relator: Senador Tanctedo Neves 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação d.o parecer. 
Projeto de Lei do Senadôn9 81/79- Concede prazo para purgação da 

mora nos aforamentos de terrenos pertencentes à União. 
Relator: Senador Jorge K afume 
Parecer. Contrário 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Oficio "S" n' 13/80- Do Sr. Prefeito do Município de São Paulo, soli

citando autorização do Senado Federal para conceder empréstimo externo nb 
valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos), desti
nado à implantação de projetas municipais integrantes do programa de inves
timentos urbanos. 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 
Parecer: Favorãvel ao projeto, nos termos do Projeto de Resolução que 

apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
São retirados de pauta as seguintes proposições: PLS n9 250/79, PLC n9 

68/78, PLC n' 25/78 e PRS n• 18/80. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Carlos 

Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
v~aa, será assinado pelo .Senhor Presidente. 

14• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "Clóvis Bevilãcqua", presentes os Senhores Senadores Tancredo Neves 
- Vice-Presidente no exercício da Presidência, Saldanha Derzi, Roberto Sa· 
tllrnino, João Lúcio, Affonso C amargo, Vicente Vuolo, Josê Richa, Luiz Fer
nando Freire, Lomanto Júnior, Jorge Kalume, Alberto Silva e Pedro Simon, 
reúne-se a Comis_são de finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Amaral furlan, Jutahy Magalhães, Mendes Canale, Cu
nha Lima, Alberto Lavinas, Mauro Benevides e Teotônio Vilela. 

Ao constatar a existência de número reginiental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, ê dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF -Institui a Taxa de Limpeza 

Pública no Distrito federal, e dâ outras providências. 
Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favoráve~ ao projeto, com as Emendas de n9s 1 e 2~DF. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 44/80- Revoga o art. 4• da lei n• 6.516, de 

13 de março de 1978, que declarou em extinção o Quadro de Oficiais farma
cêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, e dá outras providên
cias. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Oficio "S" n• 28/80- Do Sr. Governador do Estado da Bahia, solici

tando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo, no 
valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões de dólares america
nos), a ser destinado na aplicação de Programas de Transporte Rodoviârio c 
de Energia Elétrica do Estado. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
Parecer: Favorãvel ao projp:o, na forma do Projeto de Resolução apre~ 

sentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Oficio "S" n• 25/80 ~ Do Sr. Governador do Estado de Sergipe, solici

tando autorização do Senado Federal, para contratar operação de emprésti
mo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte~ 
americano), para financiar Projetas do Sistema Rodoviário Estadual. 
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Relator: Senador Lomanto J6nior 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do projeto de Resolução apre

sentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 37 f80- AutoriZa a reversão, aos Municí

pios de Jaguari, Pelotas e Marcelino Ramos, no Estado do Rio.Grande dd 
sul, dos terrenos que menciona. 

Relator: Senador Pedro Simon 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de lei do Senado n• 89/80- Dispõe sobre insenção de multas 

previstas nos arts. 7• e 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código 
Eleitoral. 

Relator: Senador Pedro Simon 
Parecer: Favorável ao projeto e à Emenda n9 1-CCJ. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 215/79- Estabelece critério para a conces

são do adicional de insalubridade aos trabalhadores, e dâ outras providên
cias. 

Relator: Senador Pedro Simon 
Parecer: Favorável ao projeto. na forma da Emenda n9 l~CF (Substituti· 

v a). 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 247 f79 - Acrescenta dispositivos à Lei n• 

2.800, de 18 de junho de 1965, que "criou os Conselhos Federal e Regionais 
de Química, dispõe sobre o exercício da profissg.9 de: químico, c dá outras 
providências". 

Relator: Senador Alberto Silva 
Parecer: Favorâvel ao projeto e à Emenda n• 1-CLS. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto df Lei do Senado n• 327/79- Institui a remuneração profissio-

nal mínima para os Atendentes de Enfermagem. 
Relator: Senador Lomanto J 6nior 
Parecer: Contrário. 
Conclusão: Aprovação do parecer, tendo votos vencidos dos Senadores 

Affonso Camárgo e José Richa. 
Oficio ug" n~ 26/80- Do Sr. Governador do Est8.do do Paraná, solici

tando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo externo 'no 
valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares dos Estados Uni
dos da América do Norte), destinado a Programa de Investimentos cm ãreas 
urbanas e rurais daquele Estado. 

Relator: Senador Affonso Camargo 
Parecer; Favorável ao projeto, na forma do Projeto- de Resolução que 

apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. ~ 

Offcio "S" n• 27/80- Do Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, 
solicitando autorização do Senado Federal para a realização de operação de 
crédito externo no valor de USS 15 milhões, destinado a programa de Ação 
do Estado. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer: Favorãvel ao projeto, na forma do Projeto de Resolução que 

apresenta. , 
Conclusão: Aprovação do pareCer. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao nobre Senador 

Affonso Camargo qtie, na oportunidade, esclarece que as Comissões de Fi
nanças e de Economia deveriam adotar critêrios mais rigorosos para a con
cessão e empréstimos externos e internos. 

Em apoio ao nobre Senador Affonso Camargo, usam da palavra os Se
nhores Senadores Roberto Saturnino, José Richa e Lomanto Júnior. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando em, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

19• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1980 

As dez horas do dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala .. Clóvis Bevilâcqua". presentes os, Senhores Senadores Cunha Lima -
Presidente, Raimundo Parente, Martins Filho, Jorge Kalumc, Vicente Vuolo, 
Affonso Camargo, Saldanha Derzi, Jutahy Magalhães, Benedito Canelas, 
Amaral Peixoto, Alberto Silva e Josê Richa, reúne-se a Comissão de Fi
nanças. 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Amaral Furlan, Tancrcdo Neves, Roberto Saturnino, Pe
dro Simon e Teotônio Vilela. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada.':' 

A seguir, são apreciadas as seguintes.. proposições: 
~ Offcio "S" n• 37/80- Do Sr. Governador do Estado do Maranhão, so

licitando autorização do Senado Federal para contratar empréstimo externo 
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), desti· 
nado a programas integrados de produção agropecuâria do Estado. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Projeto de Resolução apre-. 

sentado. 
Conclusão:Aprovação do parecer. 
Oficio "S" n• 36/80 - Do Sr. Governador do Estado da Bahia, solici

tando autorização do Senado federal para contratar empréstimo externo no 
valor de USS 47,000,000.00 (quarenta e sete milhões de dólares americanos), 
destinados à aplicação no Programa de investimentos do Estado. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Projeto de Resolução apre

sentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo nO? 8/80- aprova os textos do convênio 

Ibero Americano de Seguridade Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 
de janeiro de 1978. 

Relator: Senador Mendes Canal e 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de lei da Câmara n• 27/80 - Autoriza o Instituto nacional de 

Colonização e Reforma Agrârià- INCRA, a doar o imóvel que menciona. 
Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favorãvel. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 73/80- Cria o Quadro Permanente da Se

cretaria do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso do Sul, e dá outras providên
cias. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favorável ao projeto, com a Emenda nv 1-CSPC. 
·conClusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 149/78 - Emenda n• 1, de Plenário, ao 

Projeto de lei da Câmara n~ 149/78, que autoriza a alienação de bens imóveis 
da União, situados na área urbana de Guajará-Mirim, no Território Federal 
de Rondônia. c dâ outfas providências. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Pela rejeição da Emenda nO? 1, de Plenário. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 74/80- Autoriza o Poder executivo a alte

rar efetivos de postos fixados em decreto, na forma do art. 2~ da Lei nt 6.144, 
de 29 de novembro de 1974, que fixa os efetivos do Exército cm tempo de paz, 
e dá outras providências. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: AproVação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 69/80 - Concede pensão especial a Pedro 

Paulo Kossobusky, e dá outras providências. 
Relator: Senador Affonso Camargo 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 68/80 - Institui, na Fundação Projeto 

Rondon, a conces:são de Bolsas Especiais a estudantes, nas condições que es
pecifica, e dâ outras providênç:ias. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer. Favorável. 
Conclusão: AprovaçãO do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 65/80 - Autoriza o Poder Executivo a ins

tituir a Fundação Centro de Formação do Servidor Público FUNCEP, e dâ 
outras providências. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Resolução n9 57 f80 - transforma função prevista na lotação, 

do Gabinete do Presidente do Senado federal. 
Relator: Senador Mendes Canal e 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
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Projeto de Lei da Câmara n• 46/79 - dispõe sobre a apresentação de es
petáculos musicais ao vivo, aditando capítulo à lei n9 3.857, de 22 de de
zembro de 1960, que institui a Ordem dos Músicos do Brasil. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favorâvel. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 160/79 - Dispõe sobre recebimento de pe-

cúlio pelo aposentado que retorna ao trabalho. 
Relator: Senador 'Vicente Vuolo 
Parecer: Favorável ao projeto e à Emenda n9 1-CCJ. 
Projeto de Lei do Senado n• 148/79- Acrescenta§ 2• ao art. 5• da Lei n• 

5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favorâvel ao projeto, com a Emenda n• 1-CF (Substitutiva). 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto di: Lei do Senado n• 207/78 - Acrescenta item IV ao art. 8• da 

Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. 
Relator: Senador J o sê Richa 
Parecer: Favorâvel ao projeto, com o Substitutivo da CLS. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 198/80- Torna obrigatória a colocação de 

balanças à disposição dos compradores nos estabelecimentos comerciais que 
vendem gêneros alimentícios. 

Relator: Senador J o sê Richa 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 362/79- Altera dispositivo da lei n• 6.718, 

de 12 de novembro de 1979. 
Relator: Senador Cunha Lima 
Parecer: Favorável. ' 
Conclusão: A Presidência concede vista ao Senador Jutahy Magalhães. 
São retirados de pauta as seguintes proposições: PLS n• 16/80, PLS n• 

186/79, PLS n• 324/79 e PLC n• 76/79. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao nobre Senador 

Affonso Camargo que insiste, novamente, na necessidade das Comissões de 
Finanças e de Economia, conjunta ou separadamente, definirem novas con
dições para que Estados e Municípios possam ter seus empr6stimos autoriza
dos pelo Senado. 

Segundo o Senador, as Comissões Técnicas do Senado vêm aprovando 
empréstimos inclusive em moedas estrangeiras, de maneira indiscriminada e 
inconveniente, até para os próprios interessados. 

Concluindo, o Senador Affonso Camargo afirmou que os déficits orça
mentais dos Estados e Municípios devem ser resolvidos pelo Congresso com 
uma ampla reforma tributãria c nã~ facilitando empréstimos que acabam, 
apenas, onerando ainda mais as finanças das unidades federadas. 

Usando da palavra, o nobre Senador Jutahy Magalhães congratula-se 
com o Senador Affonso Camargo, e salienta que, para o próximo ano, novas 
medidas serão tomadas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

20• REUNIÃO PROMULGADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1980 

Ás dezessete horas do dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e 
oitenta, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores Cunha 
Lima- Presidente, Mendes Canale, Tancredo Neves, Saldanha Derzi, Jorge 
Kalume, Affonso Camargo, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Teotônio 
Vilela, Amaral Peixoto e Vicente Vuolo, reúne-se a ·comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Alberto Silva, Amaral Furlan, Roberto Saturnino e Pedro 
Simon. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei da Câmara n• 59/80- Altera o art. 1• da Lei n• 5.689, de 
31 de agosto de 1971, que "dispõe sobre as prestações devidas a ex
combatentes segurados da Previdência Social. 

Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Favorâvel 
Conclusão: Aprovação do parecer. 

Projeto de Lei do Senado n• 32/80- Dispõe sobre a preferência a 
seiros na alienação de terras da união. 

Relator: Senador Jorge K alume 
Parecer: Favorãvel 
Conclusão: Aprovação do parecer. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro .. 
vada, será assinada pelo senhor Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 1980 

As dez: ho'ras do dia onze de setembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, na Sala de reuniões do anexo "B", presentes os Senhores Senadores João 
calmon- Presidente, Tarso Outra, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Adal
berto Sena, Evelásio Vieira e José Lins, reúne-se a Comissão de Educação e 
Cultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Eunice Michiles e Franco Montoro. 

e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relata
dos os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Tarso Dutra: 
Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n9 29/80, que "acrescenta 

dispositivos à Lei n• 6.511, de 19 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os 
Prêmios Literários Nacionais". 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 

Pelo Senhor Senador Aloyslo Chaves: 
Parecer favorável, com a Emenda n9 1-CCJ, ao Projeto de Lei do Senado 

n9 27, de 1980, que uautoriza o Poder Executivo a criar a Revista do Serviço 
Público - Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço 
Público - DASP, e dâ outras providências". 

Colocado em discussão e votação, é ~ parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Sê:rgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1980 

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de agosto do ano de 
mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores Senado
res Evelâsio Vieira- Presidente, Affonso Camargo, Leite Chaves, Pedro Pe· 
drossian e Passos Pôrto, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Canelas, José Lins e José Richa. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Senador Pedro Pedrossian, que emite parecer favorável, na forma do Substi
tutivo da Comissão de Relações Exteriores, ao Projeto de Decreto Legislativo 
n• 34, de 1970, que "aprova o texto do Acordo que Estabelece a Comunidade 
da Pimenta-do-Reino, aberto à assinatuJ? em Bangkok, Tailândia, de 16 de 
abril a 31 de agosto de 1971'." 

Ainda com a palavra, o Senhor Senador Pedro Pedrossian apresenta pa· 
recer ao Projeto de Lei do Sen~do n9 9, de 1980, que "revoga a Lei n9 5.465, 
de 3 de julho de 1968, regulamentada pelo Decreto n• 63.788, de 12 de de
zembro de 1968", concluindo pela audiência do Poder Executivo. 

Os pareceres lidos, após discutidos, são colocados em votação, sendo, 
por unanimidade, aprovados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

6• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia dez de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores Senadores Evelásio Vieira- Pre
sidente, Benedito Canelas, Pedro Pedrossian, Affonso Camargo, JosE= Richa e 
José Lins, reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Passos Pôrto e Leite Chaves. 

:1:. dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 
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São apreciadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 30, de 1980- AUtoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA a doar imóveis que men
ciona. 

RelatOr: Senador Benedito Canelas 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 

Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1980- Modifica o art. 649 da Lei n• 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que torna impe
nhorável o imóvel rural até um módulo. 

Relator: Senador José Richa 
Parecer. Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 

Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1979- Dispõe sobre o direito à visi
ta mensal do agrônomo e do veterinário do Ministério da Agricultura, pelas 
propriedades agrícolas cadastradas no órgão. 

Relator: Senador José Richa 
Parecer: Favorável 
Çonclusão: Rejeitado o parecer, é designado Relator do Vencido o Se· 

nhor Senador José Lins . 
.E: aprovada a Redação do Vencido, pela rejeição, com voto vencido, em 

separado, do Senhor Senador Josê Richa. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da Comissã,o, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SAÚDE 

4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE 
NOVEMBRO DE 1980 

As dezessete horas do dia vinte e quatro de ·novembro do ano -de mil no
vecentos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Henrique Santillo
V ice-Presidente no exercício da Presidência, e a presença dos Senhores Sena
dores Almir Pinto, José Guiomard, Jorge Kalume e Adalberto Sena, reúne--se 
a Comissão de Saúde, na Sala das Comissões. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Alberto Silva, Gilvan Rocha e Jaison Barreto. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

Dando inicio aos trabalhos e verificando O quorum regimental, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Almir Pinto para relatar o 
Projeto de Lei da Câmara n9 70, de 1980, qué dispõe sObre a inscrição de mé
dicos veterinários militares nos Conselhos RCgionais de Medicina Veteri
nária, concluindo pela aprovação do projeto. Colocado em discussão e vo
tação é o mesmo aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da comissão, a presente Ata que uma vez apro
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
31• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 1980 

Ãs dez horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala uclóvis Bevilacqua", sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Cha
ves, Presidente em exercício, reúne-se a Camisão de Co'nstituição e Justiça, 
com a presença dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Bernardino Viana, 
Helvfdio Nunes, Leite Chaves, Moacyr Dalla, Orestes Quércia, Lenoir Var
gas, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Franco Montara, Almir Pinto e 
Amaral Furlan. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Jo
sé Sarney, Murilo Bad_aró, Lázaro Barboza e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que 6 dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças sobre o Ofício "S" n9' 26, de 1980, do Senhor Govern.,.dor do Estado 
do Paraná, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar em
préstimo externo no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqU.enta mÍihões de dóla
res americanos). destinados a Programa de Investimentos em âreas urbanas e 
rurais daquele Estado. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. A Presidência comunica que ~ parecer jâ 
fora lido em reunião anterior e que o projeto encontrava-se com vista para o 
Senador Leite Chaves, havendo Sua Excelência devolvido o projeto, apresen-

tando voto em separado contrário. Colocado em discussão o parecer, o Sena~ 
dor Leite Chaves, manifesta-se contrariamente ao pedido de empréstimo em· 
exame, e discorre sobre artigo publicado no Jornal O Estado de S. Paulo no 
que tange à má aplicação das verbas pelo Governo do Estàdo do Paraná, que 
no seu entender, estariam sendo inclusive, objetos de propinas por parte da 
'administração. E, na forma de seu voto, mantém sua posição contrária ao 
projeto que concede o empréstimo solicitado. O Senador Nelson Carneiro diz 
que, por uma questão de coerência, não poderia votar contra, uma vez que 
sempre votou favoravelmente aos pedidos de empréstimos. Encerrada a dis
cussão e colocado em votação o parecer, a ComiSsão por maioria de votos 
aprova o mesmo. Vencidos os Senadores Franco Montoro, Orestes Quércia e 
Leite Chaves, na forma do voto em separado que apresenta. 2) Projeto de Re
solução da Comissão de Finanças sobre o Oficio .. S" n9 23, de 1980, do Se
nhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorização 
do Senado Federal, para realização de uma operação de crédito externa, no 
valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares), destinados a finan
ciar projeto relativo ao_ complexo industrial carbonffero-carboquímico, do 
Estado. Relator: Senador Luiz Fernando Freire. Parecer: favorável, por cons
titucional e jurídico. A Presidência comunica que o projeto encontrava-se 
com vista ao Senador Leite Chaves, havendo Sua Excelência devolvido o pro
jeto, sem apresentar voto. Não hã debates, e a Comissão por maioria devo
tos, aprova o parecer do Relator. Votando com restrições, o Senador Franco 
Montare. 3) Projeto de Resolução n'i' 38, de 1980, que uretifica a Resolução 
n9 32, de 1980, para que-conste como tomadora do empréstimo a Empresa 
Urbanização do Recife, mantida a finalidade e demais condições de ope
ração. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucio
nal ejurídico._4) Oficio "S" N9 l7, de 1980, do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão profe
rido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinârio n9 
91.022-1 1 o qual declarou a inconstitucionalidade do n9 17, letra "c" do inciso 
II, do artigo 106 do Decreto-lei n• 5, de 15 de março de 1975 e do Decreto-lei 
"N" n• I.l35, de 26 de setembro de 1968, ambos do Estado do Rio de Janei
ro. Relator: Senador Orestes Quércia. Parecer: favorável, concluindo por 
apresentar um projeto de resolução. Não hã debates, e a Comissão, por una
nimidade, aprova o parecer do Relator. 5) Oficio "S" n9 23, de 1980, do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias das notas taquigráficas do acórdão proferido nos autos da Re
presentação n'i' 803-7, do Distrito Federal, o qual declarou a inconstituciona
lidade parcial da Convenção Internacional do Trabalho nt 110, ratificada 
pelo Decreto Legislativo n"' 33, de 5 de agosto de 1964 e promulgada pelo De
creto n• 58.826 de 14 de julho de 1966. Relator: Senador Orestes Quércia. Pa
recer: favorável. concluindo por apresentar um projeto de resolução. Coloca~ 
do em discussão o parecer, o Senador Nelson Carneiro, ressalta a importân
cia de serem melhores observados e estudados os exames sobre represen
tações de inconstitucionalidade que são submetidas ao Senado Federal. En
cerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado por 
unanimidade. 6) Projeto de Lei do Senado n"' 267, de 1980-Df, que "autoriza 
o Governo do DistritO Federal a abrir créditos suplementares até o limite de 
CrS 4.717.500.000,00 (quatro bilhões, setecentos e dezessete milhões e qui
nhentos mil cruzeiros), e dá outras providências. Relator: Senador Bernardi~ 
no Viana. Parecer: favorável. por constitucional e jurídico. Não há debates, e 
a Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 7) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n• 210, de 1980, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Salvador-BA, a elevar, em CrS 280.256.000,00 (duzentos 
e oitenta milhões e duzentos e cinqUenta e seis mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Relator:·Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorá
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão por unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. 8) Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 
1980, que-retifica, sem ónus, a Lei n9 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que 
Hestima a Receita e Fixa a Despesa ãa União para o exercício financeiro de 
1980", apreciação da Emenda n• l, de Plenãrio. Relator: Senador Helv!dio 
Nunes, Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Não há debates e a 
Comissão por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 9) Projeto de Reso-
lução n• 57, de 1980, que "transforma função prevista na lotação do Gabinete 
do Presidente do Senado Federal". Relator: Senador Helvfdio Nunes. Pare
cer: favorável, por constitucional. Não há debates e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do Relator. 10) Projeto de Lei do Senado n9 264, de 
1980, que "acrescenta inciso ao artigo 473, da Consolidação das Leis do Tra
balho". Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por çonstitu
cional e jurídico. Não hã debates e a Çomissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. ll) Projeto de Lei do Senado n• 198, de 1980, que "torna 
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obrigatória a colocaÇão de balanças à disposição dos compradores nos esta
belecimentos comerciais que vendem gêneros alimentícios", Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. Colocado 
em discussão o parecei, o-Senador Helvídio Nunes opina contrariamente ao 
projeto, quanto ao mérito, recebendo apo"io do Senador Aderbal Jurema. O 
Senador Nelson Carneiio, sugere a apreCiação somente no tocante aos aspec
tos constitucionais e jurídicos, pois que melhor dirã sobre o mérito, a Comis
são de Legislação Social, à qual o projeto estã igualmente distribuído. Encer
rada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado. 12) Pro
jeto de Lei do Senado nr.> 266, que uacrescenta inciso ao artigo I71 do Código 
Penal". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorãvel, por constituM 
cional e jurídico. Não hã debates e a Comissão, por unanimidade, aproYa o 
parecer do Relator. I3) Requerimento nr.> 236, de 1980, do Senhor Senador 
Hugo Ramos, "requere]ldo nos termos regimentais, seja consignado um voto 
de congratulações com ·o· General Hermano Lomba Santoro, por sua ascenM 
são ao Generalato". Relator: Senador Nelson Carneiro. Pare·cer: pelo arqui
vamento. Não hã debates e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer 
do Relator. 14) Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1980, que "institui a apo
sentadoria voluntária da mulher segurada do INAMPS após vinte e cinco 
anos de serviço, com ptoventos proporcionais". Relator: Senador Raimundo 
Parente. Parecer: favorãvel, por constitucional e)uadico. Colocado em vo
tação o parecer, o Senador Helvídio Nunes externa ponto de vista contrãrio 
ao projeto que, no seu entender, afronta a Constituição. O Senador -Nelson 
Carneiro propõe seja ou\iido o MPAS, para se saber a opinião ~aquela Pasta, 
acerca da conveniência do Projeto. Submetida à deliberação da Comissão, a 
proposta do Senador Nelson Carneiro, ê a mesma aceita por unanimidade. 
15) Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1980, que "acrescenta parágrafo úni
co ao artigo 39 da Lei n9 5.859, de II de dezembro de 1~72", tramitando em 
conjunto com Projeto de Lei do Senado n9 140, de 1978, que "introduz alte~ 
ração na Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de I972, para o fim de assegurar di
reito de indenização em empregado doméstico despedido sem justa causa", 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorãvel. na forma da Emen
da n~ 1-CCJ ,......_Substitutivo, que oferece. Colocado em discussão o parecer, o 
Senador Moacyr Dalla, pede vista do projeto que é deferido pela Presidência. 
16) Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1980, que "permite o abono de faltas 
do trabalhador-estudante em dias de exame escolar". Relator: Senador Ader
bal Jurema. Parecer: pela anexação do projeto ao PLS n• 264, de 1980. Não 
hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17) 
Requerimento nr.> 117, de 1980, do Senhor Senador Artlaral Furlan, solicitan
do a transcrição, nos anais do Senado Federal, um voto de congratulações 
com a Editora Universidade __ de São Paulo por motivo do lançamento do 
15(){)1> título de sua notável coleção de obras do mais acentuado valor cultural. 
Relator: Senador Aderbal Jurema, Parecer: favorável, quanto ao mérito. Co
locado em discussão o parecer, o Senador Bernardino Viana, pede vista do 
Requerimento, que é deferido pela Presidência. 18) Projeto de Lei do Senado 
n'il 38, de 1980, que uacrescenta artigo ao Código Civil para dispor acerca da 
escritura pública e seus requisitos". Relator: Senador Aloysi0 Chaves. Pare
cer: favorável, por constitucional e jurídico, na forma d~, En: .n·;., n<? 1-CCJ, 
que oferece. O Senador Aloysio Chaves, passa a presidência ao Senador 
Aderbal Jurema, a fim de possa na forma regimental, relatar o projeto. Colo
cado em discussão o parecer, usa da palavra o Senador Franco Montoro, resM 
saltando o excelente trabalho realizado pelo Relator, para Iavratura daquele 
parecer externando em nome da Comissão, e em seu próprio, votos de louvor 
ao trabalho. Encerrada a-discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado por unanimidade. 19) Projeto de Lei do Senado n' 169, de 1980, 
que "acrescenta dispositivo à Conso_lidação das Leis do Trabalho, para o fim 
de institUir a estabilidade provisória Para a mulher grávida". Relator: Sena
dor ~maral Furlan. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico, inclusi
ve quanto ao mérito. Não há debates, e a Comissão por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator. 20) Projeto de Lei do Senado n• 215,de 1979, que "res
tabelece critério para a cOncessão ·de adicional de insalubridade àos trabalha
dores, e dã outras providências". Apreciação do Substitutivo da CF. Relator: 
Senador Amaral Furlan. 21) Projeto~de Lei do Senado n• 109, de 1979, que 
Haltera a redação do caput do a~igo 4<.>, da Lei n'~ 6.354, de 2 de setembro. de 
1976, que dispõe sobre as relações de trabalho do Atleta Profissional de Fute
bol". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável quanto ao mérito, 
por oportuno e conveniente. Não há debates e a Comissão, por maioria de 
votos, aprova o parecer do Relator. Vencido o Senador Helvídio Nunes. 22) 
Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1980, que "estabelece que os beneffcios do 
INPS serão reajustados na mesma proporção do reajustamento do salário 
mínimo". Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Não há debates e a Comissão, por unanimidade, aprova o pa
recer do Relator. 23) Projeto de Lei do Senado n' 83, de 1980, que "estabelece 

novo critério para o câlciJ.IO da indenização dos representantes comerciais au
tónomos". Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, por constitu
cional e jurídico, inclusive qu~Qto ao mêrito, na forma da Emenda nr.> 1-CCJ, 
que oferece. Não há debates e a Comissão, por Unanimidade, aprova o pare
cer _do Relator. 24) Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1980, que "altera are
dação do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a pres
crição bienal seja contada a partir da cessação do contrato de trabalho". Re
lator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorãvel, pela anexação do projeto ao 
PLS nr.> 126, de 1980. Não há debates e a Comissão, por unanimidade, aprova 
o parecer do Relator. 25) Projeto de Lei do Senado nr.> 356, de 1979, que ucon
sidera tempo efetivo o afastamento do trabalho, por sete dias, no casamento e 
em caso de morte dos parentes que menciona, alterando o artigo 473, da Con
solidação das Leis do Trabalho. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: fa
vorãvel, por constitucional e jurídico. Não hã debates e a Comissão, por una
nimidade, aprova o parecer do Relator. 26) Projeto de Lei do Senado n'il 30, 
de 1980, que "modifica a redação do item I artigo II da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social''. Relator: Senador Le
noir Vargas. Parecer: pela anexação do projeto, ao PLS n'i' 3I8, de 1979. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 27) Projeto de Lei 
do Senado nQ 216, de 1979, que ''institui o auxílio-complementar devido aos 
segurados que, submetidos a processo de reabilitação profissional, só possam 
exercer atiVidade diversa da exercida anteriormente", Relator: Senador Moa
cyr Dalla. Parecer: pela reiteração do pedido de audiência ao MPAS, pelo 
prazo de 15 dias. A Comissão, por unanimidade_, aprova o parecer do Rela
tor. 28) Projeto de Resolução da ComisSãO -de Economia sobre a Mensagem 
n• 213, de 1980, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul- RS, a elevar, em 
Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, 
cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Luiz Fernando Freire. Parecer: favorável, por constitucio
nal e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Senador Paulo Brossard 
ressalta a necessidade de um melhor exame sobre o pedido, requerendo vista 
do projeto, que ê deferido pela Presidência. 29) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem nr.> 181, de 1980, do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Palhoça-Se, a elevar, em Cr' 2.770.000,00 (dois milhões e setecentos e 
setenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Relator: Sena
dor Raimundo Parente. Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 30) Projeto de Re
solução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n• 217, de 1980, do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Gover· 
no do Estado do Rio de Janeiro- RJ, a elevar, em Cr' 5.992.800.000,00 (cin
co bilhões, novecentos e noventa e dois milhões e oitocentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Nelson Carneiro. Pa
recer: favorável, por constituciOnal e jurídico. A Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 31) Projeto de Resolução da Comissão de Eco
nomia sobre a Mensagem nr.> 184, de 1980, do Senhor Presidente da Repúbli· 
ca, submetendo. à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a PRUDENCO- Cia. Prudente de 
Desenvolvimento de Presidente Prudente- SP, a contratar com garantia da 
Prefeitura Municipal daquela Cidade, operação de crMito no montante de 
Cr$ 44.659.860,84 (quarenta e quatrç milhões, seiscentos c cinqUenta e nove 
mil, oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta e quatro centavos). Relator: Se
nador Franco Montoro. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. Face a ausência 
dos relatores, a Presidência determina o adiamento da apreciação dos parece .. 
res sobre as seguintes proposições: Projetas de Lei do Senado n•s 53, de 1980; 
297, de 1978; 32, de 1980; 223, de 1979; 156, de 1980; 134, del980; 137, de 
1980; 163, de 1980; 53, de 1979; 195, de 1979; 296, de 1978; 213, de 1979; 331, 
de 1978; 357, de 1979; 78, de 1980; 157, de 1979; 132, de 1980; 196, de 1980; 
43, de 1979; e Projetos de Lei da Câmara n's 141, de 1977; e 17 de 1980. 

Nada mais havendo a ·tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c 
aprovada, serã asssinada pelo Senhor Presidente. 

32• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 1980. 

As dez horas do dia vinte c dois de outubro de mil novecentos e oitenta, 
na Sala "Clovis Bevilacqua", sob a Presidancia do Senhor Senador Aloyslo 
Chaves, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Jus
tiça, com a presença dos Senhores Senadores Cunha Lima, Aderbal Jurema, 
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Helvídio Nunes, Nelson Carneiro, Bernardino Viana, Almir Pinto, Leite 
Chaves, Moacyr Da.lla e Franco Montoro. 

Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores J O· 

sê Sarney, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Raimundo Parente, Orestes Quér· 
cia, Lázaro Barboza e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como apro
vada. 

A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 
1980, que "dispõe sobre a expedição de documentos pela Legião Brasileira de 
Assistência- LBA''. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorá· 
vel, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer do rela
tor, usa da palavra o Senador Nelson Carneiro, m3:nifestando sua favorabili· 
dade à proposição, entretanto, entendia que esta deveria ser mais ampliada. 
Encerrada a discussão e posto_em votação o parecer, é o mesmo aprovado, 
com restrições do Senador Nelson Carneiro. 2) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem n~' 176, de 1980, do Senhor Presiden .. 
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Empresa de Desenvolvi
mento de Limeira S.A. EMDEL, a contratar com a garantia da Prefeitura 
Municipal de Limeira-SP, operação de crMito no montante de Cr$ 
325.016.737,50 (trezentos e Vinte e cinco milhões, dezesseis mjl e setecentos e 
trinta e sete cruzeiros e cinqUenta centavos). Relator: Senador Moacyr Dalla. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates e a Comis .. 
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 3) Projeto de Lei do Se· 
nado n• 43, de 1980- Complementar, que "dâ nova redação ao item I, do ar· 
tigo 2•, da Lei, Complementar n• 1, de 9 de novembro de 1967". Apreciação 
da Emenda n• 1, de Plenário. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorâ· 
vel à emenda, por constitucional e jurídico e, no met'ito, oportuno e conve
niente. Não hâ debates e a Comissão aprova, por maioria de votos, o parecer 
do Relator. Registrando-se a abstenção do Senador Moacyr Dalla. 4) Projeto 
de Lei do Senado n• 81, de 1980, que "dá nova redação a dispositivo do 
Decreto-lei n• 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva 
Federal", Relator: Senador AderbalJurema. Parecer: favorâvel, por constitu
cional e jurídico. Não hâ debates e a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. 5) Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1980, que "extingue 
a censura a livros e a obras teatrais, revogando o Decreto-lei nll' 1.077, de 20 
de janeiro de 1968''. Relator: Senador Aderbal Jurema~ Parecer: contrário, 
por inoportuno e incoveniente. Colocado em discussão o parecer, usa da pa .. 
lavra o Senador Leite Chaves, manifestando-se favoravelmente ao projeto,' 
opinando no sentido da aprovação do mesmo, uma vez que, ao contrário da 
opinião do Relator, aquela proposição não afronta a moral nem a Consti
tuição. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é:l o mesmo apro
vado. Com voto vencido do Senador Leite Chaves e votando com restrições 
os Senadores Nelson Carneiro e Cunha Lima. 6) Projeto de Lei do Senado n• 
32, de 1980, que "dispõe sobre a preferência a posseiros na alienação de terras 
da União", Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorâvel por constitu· 
cional e jurídico. A presidência esclarece que o projeto encontrava-se com vis .. 
ta para o Senador Bernardino Viana, tendo sido devolvido por Sua Excelên
cia, sem apresentar voto. Não há debates, e a Comissão, p~r unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 7) Projeto de Lei do Senado n• 121, de 1980, que 
ueatabelece a exigibilidade de discriminação das deduções salariais". Relator: 
Senador Moacyr Da!la. Parecer: favorável, na forma da Emenda n• l·CCJ 
(substitutivo}, qtljO oferece. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, 
aprova o parecer do Relator. 8) Projeto de Resolução n• 62, de 1979, que 
ucria empregso de Assessor Têcnico, aprova crit6rios para a sua admissão. 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, na forma das Sube .. 
mendas da Comissão Diretora ao Substitutivo da CCJ. Não hã debates, e a 
Comissão por unanimidade aprova o parecer do Relator. 9) Projeto de Lei 
da Câmara n• 17, de 1980, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de ca
pacete de segurança para os condutores de motocicletas, motonetas e simila
res, alterando o art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n• 5.108, de 21 de 
setembro de 1966". Apreciação da Emenda n' 1, de Plenário. Relator: Sena
dor Almir Pinto. Parecer: favorâvel à Emenda, pôr constitucional e jurídico, 
Nilo hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. A fim de que possa relatar dois projetes nos quais funciona como relator, 
o Sr. Senador Aloysio Chaves passa a presidência ao Sr. Senador Aderbal Ju. 
rema. 10) Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1980, que revoga a legislação 
que declarou Municípios brasileiros com áreas de interessa da Segurança Na
cional''. Relator: Senador Aloysio C~aves. Parecer: contrário, por ínconstitu .. 
ciqnal. Colocado em disCussão o parecer, usa da palavra o Senador Leite 
Chaves, m'anifestando-se contrarialnente ao parecer e favoravel ao projeto, 

que no seu entender não contraria a Constituição, jâ que a ~mpetência ~o 
Presidente da República é concorrente com o Congresso Nacional para legis
lar matéria como esta em exame. E, para melhor estudo, pede v.ista do proje
to, que é deferido pela presidência. 11) Projeto de Resolução n• 1, de 1980, 
que "aliera o artigo 243 do Regimento Interno do Senado Federal". Relator: 
Senador Aloysio Chaves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. 
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela .. 
tor. Reassume a presidência o Sr. Senador Aloysio Chaves que, verificando a 
inexistência de quorum pata deliberações, determina o adiamento das seguin
tes proposições: Projetos de Lei do Senado. n•s 223, de 1979; 213, de 1979; 
357, de 1979; 156, de 1980; 148, de 1980; 43, de 1979; 221, de 1979; 331, de 
1980; 146, de 1980; 134, de 1980; 163, de 1980; 137, de 1980; 296, de 1978; 53, 
de 1979; 195, de 1980; 305, de 1977- Complementar; 153, de 1980; 172, de 
1978; 160, de 1980; 297, de 1978; 196, de 1979- Complementar; 132, de 
1980; 78, de 1980; Projetos de Lei da Câmara n•s 82, de 1980; 141, de 1977; c 
25, de 1978. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Robefto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, serâ assinada Pi:Io Senhor Presidente. 

33• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 1980 

Às dez horas do dia 29 de outubro de mil novecentos e oitenta, na Sala 
"CI6vis Bevilacqua", sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício, reúneRse a Comissão de Constituição e Justiça, com a 
presença dos Senhores Senadores Leite Chaves, Bernardino Viana, Helvídio 
Nunes, Raimundo Parente, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Cunha Lima eLe
noir Vargas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Nelson Carneiro~ Murilo Badaró, Amaral Furlan, Orestes Quércia, Franco 
Montoro, Paulo Brossard, Lázaro Barboza, Moacyr Dalla e José Sarney. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra· 
balhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças sobre o Oficio "S" n• 30 de 1980, do Senhor Governador do Estado 
de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal, para contra
tar empréstimo externo no valor de US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares}, para aplicação no Programa de Rodovias Vicinais. Relator: Sena
dor Lenoir Vargas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator. 2) Pro
jeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio "S" n• 31, de 
1980, do Senhor Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando auto
rização do Senado Federal, para contratar emprE:stimo externo no valor de 
USS 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares), ou o equivalente em outra 
moeda, a ser aplicado em programas estaduais de educação, agricultura, saú
de, transporte e energia. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável, 
por constitucional e jurídico. A Comissãot por unanimidade, aprova o pare
cer do relator. 3) Projeto de Lei da Câmara n• 141, de 1977 (Substitutivo da 
CLS), que "dispõe sobre o trabalho do excepcional nas Oficinas Protegidas e 
em trabalho competitivo". Relator: Senador Leite Chaves. ~arecer: favorá· 
vel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unani
midade, aprova o parecer do relator. 4) Projeto de Lei do Senado n• 214, de 
1980, que "introduz alterações na Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966 que 
instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: pela anexação do Projeto aos PLS n•s 274, de !980 e 
208, de !980. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator. 5) 
Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1978, (Substitutivo da CF), que "permite 
a dedução do Imposto de Renda de gastos com assistência médica, inclusive 
radiografias, exames de labOratórios e cirurgias, no caso e condições que es
pecifica". Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: favorável, por constitucio· 
na! e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o Senador Aderbal Jurema 
manifesta dúvidas acerca da proposição,. e pede vista do projeto, que é deferi
do pela Presidência. 6) Projeto de Lei do Senado n• 357, de 1979, que "dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e empregados 
em cemití:rios". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: contrário, por in
jÚrídico. A Presidência esclarece que o Projeto encontrava-se com vista ao Se
nador Aderbal Jurema havendo Sua Excelência devolvido o mesmo, apresen
tando voto em separado contrário, por injurídica. Colocado em discussão o 
parecer, o Senador Leite Chaves manifesta-se favoravelmente ao Projeto, por 
considerâRlo constitucional e jurídico. O Senador Helvídio Nunes emite opiR 
nião contrâria ao Projeto, que a seu ver, alêm de injurídico, ê inconveniente 
quanto ao mérito. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o 
mesmo aprovado. Vencidos os Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 7) 
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Projeto dê Lei do Senado n• 297, de 1978, que "altera a redação do caput do 
art. 99, da Lei n9 6.367, de 19-10-76, que "dispõe sobre o seguro de acidentes 
do trabalho a cargo do INPS, e dâ outras providências". Relator: Senador 
Cunha Lima. Parecer: favorável, por constitucional c jurídico. Colocado em 
discussão o parecer, usa da palavra o Senador Helvídio Nunes, que manifesta 
sua opinião contrAria ao projeto, acrescentando que não obstante vários in
convenientes encontrados no projeto,· um dcics sobreleva aos demais, por 
acarretar aumento de despesa. Entretanto, propunha fosse ouvido o MPAS, a 
fim de que se soubesse a opinião daquela Pasta. O Relator e a Comissão acei
tam a proposta de audiência ao MPAS. 8) Projeto de Lei do Senado n• 196, 
de 1979, que "dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes do traba
lhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971". Relator: Senador 
Bernardino Viana. Parecer: contrário, por inconstitucional. Colocado em dis
cussão o parecer o Senador Leite Chaves manifesta-se favorável ao projeto. 
Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, ê o mesmo aprovado. 
Vencidos os Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 9) Projeto de Lei do Se
nado n9 132, de 1980, que "assegura redução de tarifa postal no envio de ca
tálogos _ou folhetos informativos de livros". Relator: Senador Bernardino 
Viana. Parecer: contrário, por inconstitucional. Colocado em discussão, o Se
nador Aderbal Jurema felicita o Relator, enaltecendo seus princípios éticos 
para com o cargo que ocupa. E, firmado na coragem e na fidelidade aos pre
ceitos pelos quais exarou aquele parecer. O Senador Cunha Lima faz res
trições ao parecer, por considerar que o projeto não cogita de matêria finan
ceira. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, ê o mesmo apro
vado. Votando com restrições, o Senador Cunha Lima. lO) Projeto de Lei do 
Senado n• 305, de 19;77- Complementar, que "dâ nova redação aos parâgra
fos 29, 39, 49e 59 e acrescenta parágrafos (antigos C novos) à Lei n'~ 5.172, de 25 
de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional)". Relator: Senador Ader
bal Jurema. Parecer: contrário, por inconstitucional. Colocado em discussão 
o parecer, usa da palavra o Senador Leite Chaves, alegando que seria inope
rante qualquer argumento, face às opiniões jâ formadas àcerca da matêria, 
mas, votaria favoravehnente ao Projeto. Encerrada a discussão e posto em 
votação o parecer, ê o mesmo aprovado. Vencidos os Senadores Leite Chaves 
e Cunha Lima. 11) Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1980, que "dispõe 
sobre a remuneração mínima dos professores, e dá outras providências". Re
lator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: pela constitucionalidade e juridici
dade. Contrário quanto ao mérito, por incon':'eniente. Colocado em discus
são o parecer, o Senador Leite Chaves, apela no sentido da aprovação do pro
jeto, argumentando àcerca dos baixos salários pagos aos professores e, que o 
Estado há de arcar com esse ônus, por se tratar de função inerente a ele, qual 
seja, o ensino. Do contrário, melhor seria retirar-se dessa função. O Senador 
Cunha Lima, opina no sentido de que o mérito desta proposição melhor seria 
examinado pelas outras Comissões competentes para tal. Encerrada a discus
são e posto em votação o parecer, ê o mesmo aprovado. Vencidos os Senado
res Cunha Lima e Leite Chaves. 12) Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1979-
DF, que "institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, com os 
esclarecimentos que faz. A Presidência comunica que o Senador Nelson Car
neiro, por motivos de saúde, ficou retido no Rio de Janeiro, havendo solicita
do a inclusão daquele projeto em Pauta, uma vez que já deixara seu parecer 
pronto. E, em se tratando somente do esclarecimento que prestaria à Comis
são do Distrito Federal e não havendo controvérsias Acerca da matéria, pro
punha à Comissão sua deliberação. Sem votos discordantes ê o parecer apro
vado. 13) Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, que "dispõe sobre a con
cessão de aposentadoria especial para os garçons". Relator: Senador Rai
mundo Parente. Parecer: contrário, por injurfdico e inconstitucional. Não há 
debates e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do relator. 14) 
Projeto de Lei do Senado n• 137, de 1980, que "dispõe sobre a isenção de Im
posto de Renda para os proventos da aposentadoria e para as pensões, sob a 
condição que especifica". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: con
trário, por inconstitucional. Colocado em discussão o parecer, o Senador Lei
te Chaves externa ponto de vista favorável ao projeto, dizendo ser a matéria 
pertinente, não podendo o Congresso deixar de aprovar tal proposição. En
cerrada a discussão e posto em votação o parecer, ~ o mesmo aprovado por 
maioria de votos. Vencidos os Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 15) 
Projeto de Lei do Senado nt 296, de 1978, que .. altera a redaçilo da alínea '6a" 
do art. 7•, da Lei n• 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso 
semanal remunerado e pagamento de salário nos dias feriados civis e religio
sos". Relator: Senador Lena ir V argas. Parecer: pela prejudicialidade do pro
jeto. Não bâ debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
relator. 16) Projeto de Lei do Senado nt 160, de 1980, que urestabelece o artiM 
go 398 da Consolidação das Leis do Trabalho, com nova redação". Relator: 
Senador Lenoir Vargas. Parecer: contrário, por inconstitucional. Não há de--

bates, e a Comissão por maioria de votos, aprova o parecer do relator. Venci
do o Senador Leite Chaves. 17) Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1979, que 
Hdispõe sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional e estabele
ce critérios para a distribuição de recursos da União aos Estados e Terri
tórios". Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável por constitucio
nal e jurídico. Face a ausência dos Relatores, a Presidência determina o adia
mento das seguintes proposições: Projetas de Lei do Senado n•s. 213, de 1979; 
148, de 1980; 156, de 1980; 221, de 1979; e 134, de 1980. Projeto de Lei da Câ
mara n• 82, de 1980, em conjunto com os PLS n•s. 349/79 e 331/79. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida. 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Pr~sidente. 

34• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRlA), REALIZADA EM 4 DE NO
VEMBRO DE 1980 

Âs dez horas do dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "Clóvis Bevilacqua", sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Cha
ves, Presidente em exercício, reúne-se extraordinariamente a Comissão de 
Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, 
Paulo Brossard, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Rai
mundo Parente, Helvídio Nunes, Leite Chaves, Moacyr Dalla, Luiz Fernan
do Freire, Tanctedo Neves e Lázaro Barboza. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Sarney, Amaral Furlan, Orestes Quércia, Nelson Carneiro e Franco 
Montoro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os tra
balhos, comunicando que, de acordo com a convocação feita aos membros da 
Comissão, a presente reunião foi convocada para apreciar a Mensagem n9 
238, de 1980, "do Senhor Presidente da ReplÍblica, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Doutor Pedro Pedrossian, para exercer o car
go de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul". Relator: Senador Ber
nardino Viana. Antes de ser submetido à apreciação da Comissão o parecer 
do Relator sobre a Mensagem, a Presidência comunica que recebeu do-Sena
dor Murilo Badaró, requerimento a ser proposto à deliberação da Comissão, 
para ser proposta em Plenário, urgência para a Mensagem em apreciação, 
lendo o mesmo, para conhecimento da Comissão. Colocado em discussão o 
requerimento, o Senador Paulo Brosssard, pede vista. O Senhor Presidente, 
Senador Aloysio Chaves, esclarece que na forma regimental não há vista para 
requerimento dessa natureza. Solicitando ao Senador Paulo Brossard funda
ment3ção para o pedido, a fim de que a Presidência possa decidir. O Senador 
Paulo Brossard, refutando as alegações da Presidência, diz que o pedido de 
vista é um direito geral, só não podendo exercer este direito se houver cláusu
la expressa em contrário que o impeça de fazê-lo. O Senador Aderbal Jurema 
diz que começa por respeitar o pedido de vista do Senador Paulo Brossard, 
mas, estranhava o pedido de vistã. para o requerimento de urgência. Pois, a 
pàrtir do momento que se aceitasse o pedido de vista, desapareceria o carâter 

. de urgência do requerimento. O Senador Murilo ~adaró argumenta que, em 
conformidade com o art. 373, item IV, a Comissão pode, por deliberação do 
seu Plenário, propor ao Plenário do Senado a urgência para tramitação dessa 
proposição, não havendo razão de vista. O Senador Paulo Brossard argumen
ta que se a proposta será votada e será discutida, comporta o pedido de vista. 
O Senador Tancredo Neves externa sua opinião de que a matéria envolve in
teresse público da maior relevância e estranha o fato de ser submetido à Co
missão- um requerimento de urgência, para que esta o submeta ao Plenário e 
ser negado vista a esse requerimento. O Senador Leite Chaves diz que "esta 
Comissão está sendo chamada a apreciar indicação de um Governador para o 
Estado de Mato Grosso do Sul. Participamos da primeira votação, na segun
da votação e agora na terceira votação. No primeiro momento, nós exigimos 
a presença do indicado, e houve resistência, ou tentativa de resistência de al
guris setores. -Nós então ameaçamos- de votar contrariamente se não houvesse 
a presença do indicado e, inclusive, levantar o problema no Plenário. Foi 
quando o Senador Petrônio Portella, à época, com sua habilidade, contra
riando mesmo a Bancada Oficial, resolveu convidar o indicado da época para 
que fosse sabatinado pela Comissão. Houve a vacância do cargo, e novo Qo
vernador foi indicado. Por igual forma, fizemos também invocação do Regi
mento, para que S. Ex• fosse, na êpoca, ouvido. O Governador veio, foi ouvi
do e causou atê satisfatória impressão. Agora estamos para novamente nos 
manifestar sobre este caso. E nos deparamos pela primeira vez na Comissão 
de Constituição c Justiça com o pedido de urgência, formulado por estaCo
missão. Aliás, é um dos poucos casos que presenciei; estou aqui hâ 6 anos e 
jamais vi um pedido desse formulado aqui. Mas, o Regimento permite. Ago
ra, se o pedido de urgência é feito na Comissão, qualquer Senador tem o di
reito de pedir vista do pedido de urgência. Agora, se fosse formulado em Ple
nãrio e lã aprovado, o que ocorreria? e que quem pedisse. vista aqui, ao invés 
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de tê-la pelo prazo de 5 dias, tê-lo-ia apenas por 24 horas. De forma que me 
parece que a pretensão do Senador Paulo Brossard, tem inteiro respaldo regi
mental, porque o pedido ê formulado aqui. Quer dizer, qualquer pedido que 
tem que ser discutido pela Comissão, pode ser objeto de vista. De forma, Se
nhor Presidente, que V. Ex• e como Vice-Presidente em exercício, se tem havi
do criteriosamente, não poderá negar este pedido de vista. E eu digo isso com 
tranqUilidade, estou admitindo, reconheço a conveniência. Em pronuncia
mento no passado, tanto nesta Comissão quanto em Plenário, eu reconheci, 
ao Presidente da República, por esta lei, ser assegurado o direito de nomear 
Governador, tantas vacâncias se verificassem, até que viesse haver eleições 
gerais no Estado. QUer dizer, é o meu ponto de vista. Mas, no que diz respeito 
a este pedido de vista, eu não tenqo dúvida.nenhuma. A não ser que nós vio~ 
lentemos o It.esimenç_'!. Aí já -é_ out!a coisa." O Senador Aloysio Chaves, con
sulta a Com.ialo e, como nenl'um J8e,tnbro deseja fazer uso da palavra, emite 
sua opinillo clcs:idindo que dlro 11;1 J!:dido de vista, em regime de urgência. O 
pedido de urgência é um pedido que em si mesmo tem a sua própria funda
mentação e sua própria destinação. É um requerimento que visa, em primei
ro, a um processo em tratamento regimental acelerado, por motivos que são 
considerados relevantes. O requerimento de urgência pode ser discutido, 
pode ser encaminhado à votação, como estabelece o Regimento Interno, e 
cada um dos Srs. Senadores teria o prazo regimental para fazê-lo. Decidido o 
requerimento, se aprovado- pela maioria da Comissão, ele é encaminhado ao 
Plenário. E o Plenário é quem decide da conveniência de conceder a urgência 
solicitada pela Comissão ou não. ~ submetido à discussão do Plenário e ê 
submetido à votação do Plenário. Ao passo que o pedido de vista, para pedi
do de urgência, considera que não tem suporte no Regimento Interno do Se
nado. E portanto indefere. O Senador Paulo Brossard, em protesto à decisão 
da Presidência, diz que a considera arbitrária e facciosa. Ao que o Senador 
Aloysio Chaves rebate, acrescentando Que a' Presidência aceita o nrotesto. 
não a~itando a qualificação, por estar ãbsolutamente convencido,· em fac~ 
do Regimento, não ser possível o pedido de vista para requerimento de urgên
cia. Sendo portanto, a decisão regimental e isenta como serão todos os atas 
praticados no exercício da Presidência da Comissão. O 'senador Paulo Bros
sard, repetindo seu protesto, diz que a Presidência poderia tomar a decisão, 
entretanto, mantém sua opinião que esta decisão é, a seu ver, considerada anM 
tiregimental, violenta, arbitrária e facciosa. O Senhor Presidente diz confir~ 
mar seu protesto, com restrição quanto à fundamentação, pois considera o 
seu ato como sendo isento e com fundamento no Regimento bem como, 
como isento sê--lo-ão todos os demais atas praticados no exercício da Presi
dência da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada e colo
cado cm votação o requerimento, é o mesmo 
Vencidos os Senadores Paulo Bross_ard, 
A provado o Requerimento, a Presidência 
dor Bernardino Viana para emitir seu rélãT6rin 
dor Bernardino Viana, Relator da MenSJ!gem, 
mesma, face as normas legais que a recomendam. 
Parecer do Relator, o Senador Ta"ncredo Neves pede vista da l"r!~lf!ll,:~pa~ 
deferida pela Presidência. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 35• REUNIÃO, R'EALIZADA EM 5DE NOVEMBRO DE 1980 

As dez horas do dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "ClÓvis Bevilácqua", sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Cha
ves, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, 
com a presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Aderbal Jure!lla, Moa
cyr Dalla, Bernardino Viana, Leite Chaves, Helvfdio Nunes, Raimundo Pa
rente, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Nelson Carneiro, Lâzaro Barboza, 
Luiz Fernando Freire, Amaral Furlan, Franco Montoro e Paulo Brossard. 
· Deixaram de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Orestes Quércia e José Sarney. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que ê dada como apro
vada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia sobre a Mensagem n• 916, de 1980, "do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pi
rassununga- SP, a elevar, cm CrS 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhen
tos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta c dois 
centavos), o montante de sua divida consolidada". Relator: Senador Amaral 
Furlan. Parecer: favorável, por constitucional c jurídico. A Comissão, por 

unanimidade, aprova o parecer do Relator. 2) Projeto de Resolução da Co
missão de Economia sobre a Mensagem n9 211, de 1980, "do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro a elevar, em Cr$ 663.074.320,00 (seiscentos e sessenta e três 
milhões, sete~ ta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, 
por constitucional. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. 3) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 
215, de 1980, "do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda. para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Mauâ - SP, a elevar, em Cr$ 
45.961.491,20 (quarenta e cinco milhões, noVecentos c sessenta c um mil, qua
trocentos e noventa e um cruzeiros e vinte centavos), o montante de sua dívi
da consolidada". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por 
constituCional e jurídico. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. 4) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensa
gem n• 216, de 1980, "do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Mi.micipal de Rondonópolis - MT, a elevar, 
em Cr$ 122.09-0.354,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa mil, trezentos e 
cinqííenta e quatro cruZeiros), o montante- de sua dívida consolidada''. Rela
tor: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e jurf
dico. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 5) Projeto 
de Decreto Legislativo n9 13, de 1980, que "aprova o texto do Acordo sobre 
Transportes Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Suriname, firmado em Brasília, em 28 de 
janeiro de 1980". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, na forma 
do Substitutivo apresentado pela CRE. A Comissão, por unanimidade, apro
va o PirCCir dO- RCJ3i0r.- 6) ProjetO de Decreto Legislativo n9 15, de 1980;-que 
.. aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Previdência Social 
Brasil-Espanh•, de 25 de abril de 1969, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, em Brasília, a 5 de 
março de 1980". Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional 
e jurídico. A Comissão, por unamidade, aprova o parecer do Relator. 7) lndi~ 
cação n9 4, de 1980, que •'sugere à Comissão de Constituição e Justiça proce
der estudos no sentido de esclarecer se pode o Governador do Distrito Fede
ral ser convocado para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Plenârio do Senado Federal ou, se for o caso, formular correspondente pro
posição legislativa, tendo em vista o que dispõe o§ I• do art. 17 da Consti
tuição Federal". Relator: Senador AderbaiJurema. Parecer: contrário;- com 
os esclarecimentos adicionais que faz. Colocado cm discussão o parecer, o Se
nador Lãzaro Barboza, para melhor exame da matéria, solicita vista da pro· 
posição, que é deferida pela Presidênqia. 8) Projeto de Resolução n• 94, de 
L98íl, que "acrescenta parágrafo ao arfig.o 86 do Regimento Interno do Sena-

1iqJ:""e.d~al". Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável, por consti
H Q~Q- e têcnica legislativa. Colocado em discussão, o Senador 
W ·--~u expressa sua opinião de que, mesmo a despeito de ser contra 

<1 voto de lider, reconhece que há certas atividades em que sua figura ê im
prescindível, por ser especlfica de seu cargo. Razão por que considera exagero 
a proposta, uma vez que estariam sendo criadas grandes dificuldades futuras 
para a liderança dos partidos, no tocante às indicações ou substituições nas 
.C,omissões. Entretanto, propõe o exame do mérito à Comissão Diretora, que 
certamente consultará os líderes dos partidos. Encerrada a discussão e posto 
em· votação o parecer. A Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. 9) Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1980, que "dispõe sobre a apo
sentadoria especial do músico". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: 
contrário, por inconstitucional. Não há debates, e a Comissão, por unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. to) Projeto de Lei do Senado n• 212, de 
1980, que "introduz alteração na Lei n• 6.179, de II de dezembro de 1974, 
que instituiu amparo previdenciãrio aos idosos e inválidos". Relator: Sena
dor Nelson Carneiro. Parecer: favorável, na forma da Emenda n'~ 1-CCJ, que 
propõe. Colocado em discussão, o Senador Murilo Badaró manifesta opinião 
de inconstitucionalidade do projeto, se mantida a alteração sugerida para o 
art. 2~ da lei, com a manutenção do artigo 9'~, que no seu entender acarreta 
aumento de d~pesá, colocando o projeto sob a proibição do art. 165 da 
Constituição. O Senador Nelson Carneiro, endossando seu parecer, acrescen
ta que o art. 165 reza que não se pode criar despesas para previdência social 
sem indicar a fonte, e o projeto a indica. E, com relação ao mérito, melhor di
râ a CLS; com o que ConcOrda o Senador Murilo Badar6. Encerrada a discus
são e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado, por unanimidade. 11) 
Projeto de Lei do Senado nl1 29, de 1979, que "assegura ao empregado que, 
após completar o tempo para aposentadoria continuar em atividade, o paga
mento de pecúlio correspondente à soma das contribuições pagas após o 
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cumprimento do prazo". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: con
trário, por inconstitucional e inconveniente. Colocado em discussão, o Sena
dor Lázaro Barboza expressa dúvidas com relação ao parecer do Relator, e 
para fazer um estudo mais apurado, pede vista do projeto, que é deferido pela 
Presidência. 12) Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1980, que "altera dispo
sitivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgâni
ca da Previdência Sociatt'. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: 
contrário, por incoiJ.stifliciõilaJ.. Não há debates, e a Comissão, por unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. 13) Projeto de Lei da Câmara n' 82, de 
1980, que "altera a redação do inciso I e do§ 3• do art. 11 da Lei n• 3.807, de 
26-9-60, que dispõe soOie- a Lei Orgânica da Previdência Social; PLS n'i' 
331/79, que "inclui o marido como dependente da segurada"; o PLS n9 
349/79, que udá direito ao marido da segurada à assistência médica". Trami
tando em conjunto. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: favorável ao 
PLS n• 349, de 1979, por constitucional e jurídico üâ aprovado); e pelo não
pronunciamento ao PLC n9 82, de 1979, por descaber de apreciação da CCJ. 
Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Rela
tor. 14) Oficio SM n• 241, de 1979, "do Senhor Presidente do Senado Federal, 
solicitando o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça so_bre 
.. questão de ordem" levantada pelo Senador Orestes Quércia, relativa à apli~ 
cação das disposições constitucionais e regimentais que regulam a criação de 
Comissões Parlamentares de Inquérito nas duas Casas do Congresso Nacio
nal". Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: por conferir ao Regimento 
Comum competência para prever a restrição para criação de CPis do Coo~ 
gresso. Antes de ser submetido o parecer à apreciação da Comissão, o Sena
dor Aloysio Chaves ressalta quejâ tendo emitido parecer sobre a matéria, em 
outra reunião havida anteriormente, o Senador Murilo Badaró pediu vista e, 
posteriormente, matéria semelhante veio à decisão da Comissão em outra 
proposta. Colocado em discussão, o Senador Murilo Badaró salienta que não 
há mais razão de exame da matéria, tendo em vista a aprovação de outra que 
trata do mesmo assunto, dependendo de decisão na Câ,mar:,.; ao que o Sena
dor Aloysio Chaves propõe? e ê aceito pela Comissão, o sobrestamento da 
matéria, até final decisão da Câmara dos Deputados sobre a outra proposta. 
15) Projeto de Lei do Senado n• 78, de 1980, que "revoga o artigo 38 da Lei n• 
6.620, de 17 de dezembro de 1980 (Lei de Segurança Nacional)". Relator: Se
nador Moacyr Dalla. Parecer: pela constitucionalidade e juridicidade. Con
trârio, quanto ao mérito. Colocado em discussão o parecer, o Senador Nel
son Carneiro, contrário à opinião dO Relator, ressalta a conveniência do pro
jeto? que pretende revogar dispositivo que, a seu ver, é por demais exagerada 
na Lei de Segurança Nacional, dispositivo esse que coíbe qualquer manifes
tação popular; e, a permanecer, visa inclusive a punir atê um ruído por menor 
que seja. Encerrada a discussão e posto em votaçãO o parecer, a -comissão, 
por maioria de votos, aprova o parecer. Vencidos os Senadores Nelson Car
neiro, Lázaro Barboza e Helvídio Nunes. 16) Projeto de Lei do Senado n'i' 
256, de 1980, que uautoriza o Poder Executivo a conceder aposentadoria es
pecial ao professor, na forma que especifica". Relator: Senador Bernardino 
.Viàna. Parecer: pela anexação do projeto ao PLS n9 253, de 1980. A Comis~ 
são? por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17) Projeto de Lei do Se
nado n• 94, de 1980, que "revoga o artigo 30 da Lei n• 6.620, de 17 de de
zembro de 1978. Relator: Senador Lázaro Barboza. Pa_recer: favorável, por 
constitucional e jurídico. A Presidência esclarece que o projeto encontra-se 
com vista ao Senador Aderbal Jurema, que apresenta voto em separado con
trãrio por inconveniente no mérito, e injuridico. Colocado em discussão o pa~ 
recer, o Senador Nelson Carneiro externa ponto de vista favorável ao projeto, 
pois que a este visa revogar um dispositivo que, a seu ver, já é letra morta, 
uma vez que o .Código Penal prevê a mesma sanção, sendo inócua a regula
mentação de tal dispositivo por lei especial. Encerrada a discussão e posto em 
votação, a Corri.issão, pOr iriaioria de votos, rejeita o parecer do Relator e 
acolhe o voto cm separado do Senador Aderbal Jurema, que passa a consti
tuir o oarecer da Comissão. Vencidos os Senadores Nelson Carneiro, Hclví
dio Nunes c Lázaro Barboza, com voto em separado. 18) Projeto de Lei do 
Senado n9 130, de 1973, que uintroduz alterações no Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil (Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963)". Relator: Senador 
Murilo Badaró. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico, inclusive 
quanto ao mérito, na forma da redação dada pela Câmara dos Deputados. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 19) Projeto de Lei 
do Senado n9 269, de 1980, que "institui o racionamento de combustíveis, e 
dá outras providências". Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorá
vel, na forma da Emenda n9 1-CCJ, que oferece. Não há debates, e a Comis
são, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 20) Projeto de Lei do Se
nado n• 184, de 1980, que "altera a redação do art. 394 do Código de Proces
so Penal, e acrescenta parágrafo ao artigo 34 do Código de Processo Penal 
Militar". Relator: Senador Murilo Badaró; Parecer: pela anexação do projeto 
ao PLS n9 181, de 1980. À Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 

Relator. 21) Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1980, que "estabelece o sa
lário mínimo uniforme para todas as regiões do Brasil". Relator: Senador 
Adcrbal Jurema. Parecer: pela anexação do projeto ao PLS n9 224, de 1979. A 
Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. O Senhor Presi
de_nte comunica que_ recebeu _doiS: rc:guerim~tos para que sejam submetidos à 
Comissão, assinados pelos Senadores Paulo Brossard e Tancredo Neves e, 
tendo em vista que ambos têm procedência, assim procederá, determinando o 
adiamento da apreciação dos pareceres sobre as seguintes proposições: Proje
tos de Lei do Senadb nl's 286, de 1979; 221, de 1979; 198, de 1978; 208, de 
1978; 331, de 1978; 148, de 1980; 95, de 1980; !57, de 1979; 134, de 1980; 156, 
de 1980; 373, de 1979; 53, de 1979; 80, de 1979; 168, de 1980; 146, de 1980; 
264, de 1979; 213, de 1979; 236, de 1980. Passando-se à apreciação do requeri
lmento "convocando o Senhor Senador Pedro Pedrossian para ser ouvido pe
rante a Comissão de Constituição e Justiça, sobre assuntos pertinentes ao 
exercício do cargo de governador do Estado do Mato Grosso do Sul, para o 
qual foi indicado pelo Senhor Presidente da República''. Colocado em discus
são o requerimento, o Senador Murilo Badaró manifesta-se, em conformida
de com o art. 134, letra b, do Regimento Interno, favoravelmente ao requeri~ 
menta, mas que sua apreciação seja secreta. Encerrada a discussão e posto em 
votação o requerimento, é o mesmo aprovado, por unanimidade. A Presidên
cia, declarando o resultado, comunica que, na forma do Regimento, ex.pedi
rá, determinando dia e hora, convocação aos Senhores membros da Comis
são, e submete à apreciação o segundo requerimento apresentado pelos mes
mos signatários; uconvocando o Dr. MarcCto Miranda para fazer um relato 
perante a Comissão dos atas praticados durante sua administração e oferecer 
os esclarecimentos que lhe forem solicitados". Colocado em discussão, o Se
nador Murilo Badaró, manifestando-se contrariamente ao requerimento, res
salta que o Pienário da Comissão nãO é o adequado para se ouvir o ex
governador e? sim, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso é que deveria 
ouvi-lo. Não merecendo, portanto, aprovação. O Senador Nelson Carneiro 
faz referências a fatos jâ ·havidos, em que o próprio destituído pediu e obteve 
a permissão para comparecer à Comissão, como foi o caso do Senhor Hélio 
Prates, que a seu pedido fez sua defesa perante a Comissão do Distrito Fede
ral. O S-enador Paulo Brossard pondera que a nomeação daquele Governador 
foi feita com autorização do Senado e, agora afastado, Considera mais que 
natural que o Senado saiba dos atas praticados por ele. Encerrada a discussão 
e posto em votação o requerimento, é o mesmo rejeitado por maioria devo
tos. Contra os votos dos Senadores Paulo Brossard, Franco Montara, Nelson 
Carneiro e Lâzaro Barboza. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,. Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ATA DA 36' REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1980 

As dez horas do dia doze de novembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "Clóvis Bevilacquan, sob a Presidênçia do Senhor Senador Aloysio Cha
ves, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, 
com a presença dos Senhores Senadores Helvídio Nunes, Bernardino Viana, 
Almir Pinto, Leite Chaves, Hugo Ramos, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, 
Moacyr Dalla, Aderbal Jurema? Paulo Brossard, Amaral Furlan, Luiz Fer~ 
nando Freire, Orestes Quércia e Franco Montara. 

Deixam de comparecer, põr motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente e Murilo Badaró. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica à Comissão que está reas
sumindo este órgãO o Senador Hugo Ramos, por indicação do PDS, em subs
tituição ao Senador José Sarney. Ao que, na ocasião, expressa pela Presidên~ 
cia as boas vindas da Coni"JS:são, com os votos de que Sua Excelência venha 
novamente prestar grandes e relevantes serviços à Comissão, como sempre 
devotou com sua presença naquele órgão. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Resolução da Comissão de 
Finanças sobre o Ofício "S" n9 33, de 1980, "do Senhor Governador do Esta
do de A lagoas, solicitando autorização do Senado Federal para contratar em~ 
préstimo externo no valor de até USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte--americanos) de príncipal ou seu equivalente em outras moedas, destina
do a investimentos prioritârios do Estado". Relator: Senador Moacyr Dalla. 
Parecer:- favorável, por constitucional e jurídico. A Comissão, por unanimi
dade, aprova o parecer do Relator. 2) Projeto de Resolução da Comissão de 
Economia sobre a Mensagem n'i' 213, de 1980, "do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar, em Cr$ 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatroc~ntos e 
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setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada". Relator: Senador Luiz Fernando Freire. Parecer: fa
vorável, por constitucional e jurídico. A Presidência esclarece que o projeto já 
fora apreciado em reunião anterior, e encontrava-se com vista ao Senador 
Paulo Brossard, havendo Sua Excelência o devolvido, apresentando voto em 
separado contrário, por inconstitucional. Colocado em discussão o parecer, 
o Senador Paulo Brossard disserta seu voto, contrário ao pedido cm exame, 
alegando da inconveniência do endividamento, bem como por julgâ-lo con
trário aos interesses -do Estado, baseando sua afirmação nos dados apresenta
dos de que a dívida do Estado é maior que a receita. Acrescentando, mais, 
que julga o pedido inconstitucional, pois não estaria o mesmo fundamentado 
em lei autorizadora específica, encontrando-se somente uma lei geral que a 
seu ver não poderia autorizar a presente operação, uma vez era a mesma de 
1972. O Senador Bernardino Viana, refutando as alegações do Senador Paulo 
Brossard, ressalta que através da Lei n9 4.357, de 1964, está o Governo Fede
ral autorizado a omitir títulos da dívida pública, estando a seu ver o Rio 
Grande do Sul agindo corretamente sob os preceitos legais. Encerrada a dis
cussão e posto em votação o parecer, a Comissão, por 7 (sete) votos a 7 (sete), 
aprova o mesmo. Registrando-se, na forma regimental, o voto do Presidente 
para desempate. Vencidos os Senadores Hugo Ramos, Nelson Carneiro, Lei
te Chaves, Lázaro Barboza, Orestes Quêrcia, Franco Montoro e Paulo Bros
sard, na forma do voto divergente. 3) Projeto de Resolução da Comissão de 
Legislação Social, sobre o Oficio "S" n9 11, de 1980, "do Senhor Governador 
do Estado do P"arâ, solicitando autorização do Senado Federal para alienar 
gleba de terras localizadas no Município de Acarâ". Relator: Senador Leite 
Chaves. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. A Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei da Câmara n9 
60, de 1980, que "determina a &plicação da correção monetária nos débitos 
oriundos de decisão judicial e dá outras providências ti. Relator: Senador Ber
nardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado 
em discussão, o Senador Helvídio Nunes externa ponto de vista contrário 
quanto ao mérito da proposição. Encerrada a discussão e posto em votação, a 
Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Vencidos, 
quanto ao mérito, os Senadores Helvídio Nunes, Lázaro Barboza e Nelson 
Carneiro. 5) Requerimento n9 396, de 1980, "do Senhor Senador Luiz Fer
nando Freire, requerendo, nos termos do art. 245 do Regimento Interno, um 
voto de congratulações ao Brigadeiro Eduardo Gomes,· pela passagem de seu 
aniversário no dia 20 de setembro de 1980". Relator: Senador Orestes Quér
cia. Parecer~ favorável quanto ao mérito, por conveniente. Colocado em dis
cussão o parecer, o Senador Hugo Ramos assinala que em inãtCria idêntica, 
de sua iniciativa, foi contrário o parecer do Senador Nelson Carneiro e, se
guindo aquela linha de raciocínio, votaria contrário. O Senador Nelson Car
neiro salienta que não tem respaldo a alegação do Senador Hugo Ramos, 
pois que, ao emitir parecer sobre o requerimento de sua iniciativa, o fez con
trário, por se tratar naquela ocasião de algo comum, que pela sua essência 
não permitia o voto de congratUlações, eXceto a vulgarizar tal proposta se 
fosse feita a cada promoção ao generalato. O Senador Lázaro Barboza endos
sa as ponderações do Senador Nelson Carneiro, salientando que o Brigadeiro 
Eduardo Gomes, pelos relevantes serviços prestados ao País, é merecedor de 
votos como esse. O Senador Helvídio Nunes salienta que tais iniciativas sem
pre receberam voto contrário de sua parte, entretanto, na oportunidade, vo
taria favo·ravelmente. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é 
o mesmo aprovado. Vencidos os Senadores Hugo Ramos e Bernardino Via
na. 6) Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1980, que "modifica o artigo 649 da 
Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, acrescentando dispositivos que torna 
impenhorável o imóvel rural até um módulo". Apreciação da Emenda n' l, 
de Plenário. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: favorável, por cons
titucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por un'á.nimidade, aprova 
o parecer do Relator. 7) Projeto de Lei do Senado n• 139, de 1980, que "dã 
nova redação ao artigo 836 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943-
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator. Senador Nelson Carneiro. Pa
recer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito, na 
forma da Emenda n'? 1-CCJ- Substitutivo, que propõe. Não.flâ debates, e a 
Comissão, por unanimidade, aprova parecer do Relator. 8) Projeto de Lei da 
Câmara n9 67, de 1980, que ''dispensa a apresentação dos documentos que es
pecifica, e dá outras providências". Relator: Senador Bernardino Viana. Pa
recer: favorável, por constitucional e jurídico e, no mérito, oportun~. Não há 
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 9) 
Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1980, que "considera crime o exercício 
ilegal da engenharia, arquitetura ou agronomia". Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: favorâvel, por constitucional e jur~dico, na forma da 
Emenda n9 1-CCJ, que propõe. Colocado em discussão b parecer, o Senador 
Hugo Ramos pede vista do Projeto que é deferido pela Presidência. 10) Pro-

jeto de Lei do Senado n'? 161, de 1980, que "acrescenta parágrafo ao artigo 111 
da Lei n'? 883, de 21 de outubro de 1949". Relator: SenadOr Nelson Carneiro. 
Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico, na fOrma da Emenda n9 1M 
CCJ, que propõe. Sem discordância, a Comissão, por unanimidade, aprova o 
parecer do Relator. 1 I) Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1980, que ''acres
centa parágrafo ao artigo 383 do Código Civil". Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Parecer: favorável quanto ao mérito, por' conveniente. Não hã de
bates, e a Comissão, põr unanimidade, aprova o parecer do Relator. Verifica
da e existência de quorum para deliberações, a Presidência determina o adia
mento da apreciação dos pareceres sobre as seguintes proposições: Projetas 
de Lei do Senado n•s 286, de 1980; 331, de 1978; 208, de 1980; 43, de 1979; 53, 
de 1979; 296, de !980; !56, de 1980; 134, de 1980; 95, de 1980; 146, de 1980; 
137, de 1979; 73, de 1980; 75, de 1979; 110, de 1980; 264, de 1979; 346, de 
1979; 198, de 1978; 99, de 1980; 302, de 1979; 213, de 1980; 113, de 1980; 80, 
de 1979; 229, de 1980; 195, de 1979; 236, de !979; e 148, de 1980. Projeto de 
Lei da Câmara n• 31, de 1980. Projetos de Resolução n'ls. 51, de 1976, e 106, 
de 1980; e Requerimento n• 177, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

11' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM !O DE 
DEZEMBRO DE 1980 

Ãs dezessete horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro do ano 
de mil novecentos e oitenta, sob a Presidência dos Senhores Senadores Rai
mundo Parente e Bernardino Viana e a presença dos Senhores Senadores 
Aderbal Jurema e Orestes Quércia, na Sala Ruy Barbosa, reúne-se a Comis
são de Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Luiz Fernando Freire, Alberto Silva, Evandro Carreira, Humberto Lucena e 
Lãzaro Barboza. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é 
dada como aprovada. 

São lidos, votados e aprovados os seguintes pareceres: 

Senador Aderbal Jurema 

Parecer favorãvel ao Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1980, que "cria 
cargos em comissão e efetivos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribu
nal Regional do Trabalho da 2• Região, e dá outras providências"; e 

Senador Bernardino Viana 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1980, que "dis
põe sobre a contagem de tempo de serviço prestado por extranumerãrio, dia
rista ou tarefeiro, bem como pelo pessoal retribufdo à conta de dotação glo
bal, na forma que especifica, e dâ outras providências''. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lê..:la 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

12• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 2 DE 
DEZEMBRO DE 1980 

Ãs onze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro do ano de mil 
novecentos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Bernardino Viana 
e a presença dos Senhores Senadores Raimundo Parente, Aderbal Jurema e 
Orestes Quércia, reúne-se a Comissão de Serviço Civil, na Sala Ruy Barbosa. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Luiz Fernando Freire, Alberto Silva, Evandro Carreira, Humberto Luc(..ozta e 
Lázaro Barboza. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente ini
cia os trabalhos, concedendo a palavra ao Senhor Senador Raimundo Paren
te, que relata o Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1980, que dispõe sobre o 
provimento de cargos de Juiz de Direito dos Territórios, nas condições que 
menciona, e dá outras providências, concluindo pela aprovação do projeto. 

Posto o parecer em discussão e votação é o mesmo aprovado por maio-
ria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

16' REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 1980 

Âs tlez horas do dia seis de novembro do ano de mil_noveccntos e oiten· 
ta, sob a Presidência do Senhor Senador Lâzaro Barb~za e 8 presença dos Se-
nhores Senadores Saldanha Derzi, Adalberto Sena, Passos Pôrto, Martins Fi
lho e Itamar Franco, na Sala "Ruy Barbosa", reúne-se a Comissão do Distri
to Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo juStifiCado, os Senhores Senador~ 
José Sarney, Affonso Camargo, Murilo Padaró, José Caixeta e Mauro Berre
vides. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada com;;
-aprovada. 

Dando inicio aos trabalhos o Senhor Senador Lázaro Barboza, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, constantando a existência de número, 
concede a palavra ao Senhor Senador Passos Pôrto a fini de relatar o Projeto 
de Lei do Senado n• 303/79-DF, que "institui a Taxa de Limpeza P6blica no 
Distrito Federal e dâ outras providências", tendo o mesmo concluido favora~ 
velmente ao projeto e à Emenda n9 3-CCJ. 

Posto em discussão e votação é o parecer aprovado por unanimidade. 
Em seguida, anuncia o item 2 da pauta, constituído do pronunciamento 

do Secretârio de Serviços P6blicos do Governo do Distrito Federal, Dr. José 
Geraldo Maciel, convidado a comparecer a fim de prestar esclarecimentos, a 
título de colaboração, nos termos do artigos 164, item II, e 165 do Regimento 
Interno, sobre o acordo judicial que envolveu as Carvejarias Reunidas Skol 
Cara cu S J A e a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília - CAESB, convi 
dando a tomar assento à mesa a referida autoridade, a quem concede a pala
vra, 

Após demorada e circunstanciada exposição a respeito do citado acordo, 
interpelam o expositor os Senhores Senadores Itamar Franco, Adalberto 
Sena e Passos Pôrto, cujas notas taquigráficas são publicadas, na integra, 
como anexo à ata da presente reunião. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a colabo
ração e a participação de todos os presentes e encerra a reunião, lavrando eu, 
Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma 
vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

18• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 17 DE NO
VEMBRO DE 1980 

Âs dezessete hora do dia dezessete de novembro do ano de mil novecen
tos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente 
eventual, e a presença dos Senhores Senadores Adalberto Sena, Henrique 
Santillo, Tarso Dutr&, Saldanha Derzi e José Caixeta, reúne-se a Comissão 
do Distrito Federal, na Sala ~'Ruy Barbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, José Sarney, Affonso Camargo, Murilo Badaró, Itamar Fran~ 
co, Lázaro Barboza e Mauro Benevides. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente 
eventual, justifica a convocação desta reunião extraordinária, destinada ao 
exame da redção final do Projeto de Lei do Senado n• 210, de 1980-DF, que 
uaprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o 
tirênio 1981/1983", concedendo, para isto, a palavra ao Senhor Senador 
Adalberto Sena, que apresenta relatório com a referida redação final, onde 
foram consignadas as alterações e as emendas aprov~das pelo Plenãrio. 

Posta a matéria em discussão e votação, é a redação final aprovada por 
unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma vez 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

19• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM 21 DE 
NOVEMBRO DE I980 

Às dez horas do dia vinte de novembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto e a presença dos Se
nhores Senadores Adalberto Sena, Henrique Santillo, Tarso Dutra, Saldanha 
Derzi e José Caixeta, reúne .. se a Comissão do Distrito Federal, na Sala uRuy 
Barbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, José Sarney, Affonso Camargo, Murilo Badaró, Itamar Fran
co, Lázaro Barboza e Mauro Benevides. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. 

O Senhor Senador Passos Pôrto, ~residente eventual, explicando as ra
zões da convocação desta reunião extraordinária, concede a palavra ao Se
nhor Senador Adalberto Sena, a fim de relatar o Projeto de Lei do Senado n'~ 
211, de 1980-DF, que: "estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal 
para o exercício financeiro de 198 I", tendo apresentado a redação final ao r c· 
ferido projeto, com as alterações e as emendas aprovadas pelo Plenário. 

Posta a redação final do projeto em discussão e votação, ê- a mesma 
aprovada por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 
Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que, uma ~ez 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

1• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 1980 

Ãs dez horas do dia dezessete de junho de 11Jil novecentos e oitenta, na 
Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, 
Presidente, Almir Pinto, Alberto Silva e Agenor Maria, reúne-se a Comissão 
de Assuntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Josê Lins, Vicente Vuolo, Evandro Carreira, Mauro Benevides e a Senadora 
Eunice Michiles. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente de. 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Em seguida, é apreciado o Projeto de Lei da Câmara n9 18/80, que "dis
põe sobre a constituição, no Território Federal de R,ondônia, da Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia- CODARON, e dâ outras pro
vidências". 

Após submetido à discussão e colocado em votação, é aprovado o pare
cer favorâvel, apresentado pelo relator, Senador Almir Pinto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

2' REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1980. 

Às dez horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta, na 
Sala de reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores Senadores Mendes Ca~ 
nale, Persidente, Mauro Benevides, Almir Pinto, Alberto Silva, José Lins e o 
Dr. Va1frido Filho, Superintendente da SUDENE. 

Deixam de comparecer, pOr motivo justificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo, Evandro Carreira, Agenor Maria e a Senadora Eunice Michi
les. 

Ao constatar a existência de número regirfiental, o Senhor Presidente de· 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, ·o Senhor Presidente concede a palavra ao Dr. Valfrido Salmito 
Filho, Superintendente da SUDENE, que abordará o tema sobre a Proble
mática das Secas do Nordeste. 

Usam da palavra, para debater o assunto, os Senhores Senadores Men
des Canale, Almir Pinto, Alberto Silva e José Lins. 

Logo após a exposição do Superintendente da SUDENE, o Senhor Pre
sidente determina que as notas taquigrâficas, tão logo traduzidas, sejam 
publicadas em anexo a esta Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carl(>S 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c apm
vada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO DA COMISSÃO DE AS
SUNTOS REGIONAIS, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 
1980, REFERENTE À PALESTRA DO DR. V ALFREDO SALMl
TO FILHO. SUPERINTENDENTE DA SUDENE, SOBRE "A 
PROBLEMÃTICA DAS SECAS DO NORDESTE", QUE SE 
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SR. PRESI
DENTE. 

REUNIÃO 

PRESIDENTE: SENADOR MENDES CANALE 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR AGENOR MARIA 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estão abertos os trabathos da 
nossa Comissão de Assuntos Regionais. Temos a satisfação de re;,eber a visi
ta do nosso Superintendente da SUDENE, Dr. Valfrido Salmito, nosso con· 
vidado. Anteriormente, na nossa viagem pela região do Nordeste, em conta to 
com S. S•, o Sr. Superintendente manifestou o desejo de que, qnando houvéc:: 
semos terminado a nossa missão de visita à região das secas, pudéssemo~ 
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manter um novo contato, antes mesmo de concluirmos o nosso relatório. As
sim que, a nossa Comissão e os Senadores encarregados de elaborar o rela
tório, jâ na sua fase final, convidamos o Dr. Salmito, para que ele viesse até 
Brasília para que, em conta to com os Srs. Senadores, com a nossa Comissão, 
fizesse uma exposição e, através daquilo que pudemos verificar, observar na 
nossa viagem ao Nordeste, debatêssemos o problema das secas. 

Assim, que tenho a satisfação de passar a palavra ao Dr. Salmito. 

O SR. VALFRIDO SALMITO .:.._ Exm• Sr. Presidente da Comissão de 
Assuntos Regionais, Senador Mendes Canale, Exm9 Sr. Senador José Lins de 
Albuquerque, Exm9 Sr. Senador Alberto Silva, Exm9 Sr. Senador Mauro Be
nevides, Exm"? Sr. Senador Almir :Pinto, meus colegas do Ministério do Inte
rior, queremos agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Regio~ 
nais e aos Srs. Senadores essa oportunidade de mantermos esse diâlogo aqui, 
..::om os Srs. que participam da Comissão de Assuntos Regionais para trazer 
<tlgumas informaçõeS. Essas informações, Srs. Senadores, são mais em ter
mos globais, porque temos a certeza de que, em termos estaduais, cada um 
dos Srs.já possui as informações- digamos- em nível de pormenor inteira
mente satisfatório. 

Inicialmente, gostaríamos de dizer para V. Ex•s, que, no que diz respeito 
à situação que V. Ex's, encontraram, quando daquela visita exaustiVa de tra
balho, percorrendo toda a ârea seca, daquele momento até agora, houve, 
realmente, uma evolução naturalmente da situação, com a incorporação de 
novos Municípios e, ncifuialmente, com a expansão da assistência. 

Dessa maneira, peço permissão ao Sr. Presidente para fazer uma rápida 
apresentação daqueles dados. 

Temos, no momento, cerca de 650 Municípios, em todo o Nordeste, em 
situação de emergência. Desses 650-Municípios (defeito na gravação) a-ssis~ 
tência creditícia e o suprimento de âgua (defeito na gravação) 61 no Estado 
do Piauí, 80 no Estado do Ceará, 56 no Estado do Rio Grande do Norte, 96 
!10 Estado da Paraíba, 51 no Estado do Pernambuco e 6 no Estado de Sergi
pe. 

Além disso, temos mais 301 MUnicípios em situação irregular, distribuí
dos também pelos vârios Estados, alêm de uma inclusão mais recente de 25 
Municípios, rio alto sertão baiano, eiri função da evolução negativa que hou
ve para essa região. 

Em termos de Municípios, são esses 651. Vale rCssaltar que a assistência 
creditícia, assim, em termos de assistência creditícia Concorreu para que o 
Governo Federal acolhesse sugestões trazidas pelas lideranç3s e elas se esten
dem a toda a ârea. Não há nenhum Município em que haja exclusão da assis~ 
tência creditícia, tanto em termos -de efetiVação dos chamados ciclo PROA~ 
GRO, como também em termos de crédito e até mesmo em termos Norte, 
N ardeste, Sudeste. 

Em relação ao crédito, no momento em que os Srs. Senadores visit!iram 
o Nordeste, a definição do Governo Federal, em termos de concessão de em~ 
préstimo, alcançava 1 bilhão e 700 milhões. Essa situação evoluiu e temos, no 
momento, já aprovações, em crédito, da ordem de 5 bilhões, 450 milhões de 
cruzeiros. Essa quantia de reforço creditício, após, naturalmente, a realização 
do PROAGRO. 

O SR. (Fora do microfone) 

O SR. V ALFRIDO SALMITO- O crêdito de recursos destinados para 
a regularização (defeito na graVação) mas estã perniitirido os investimentos 
preparatórios para os plantios. 

O SR. (Defeito na gravação) 

O SR. VALFRIDOSALMITO- Exatamente. São as chamadas benfei
torias de investimentOs qUe antecedem. O custeio ainda virá. Quer -dizer, 
quando estiver chegando a fase de plantio, propriamente dito, haverâ ainda 
um crédito exclusivamente de custeio para as plantações novas. 

O SR. ALBERTO SILVA- (Defeito na gravação) ... de informática e 
ele diz que se estendeu a toda a ãrea e inclui todos os Municípios. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Nobre Senador, eu gostaria de ressal
tar que inclui os 651 Municípios para os quais os Governos estaduais baixa
ram o decreto .. Estado de Emergência". Reconhecemos que ainda hã alguns 
Municípios que não foram contemplados por decreto de .. Estado de Emer~ 
gência" por Governadores. 

O SR. ALBERTO SILVA- Pensei que um crêdito para novos Gover
nadores dependesse do problema emergência, porqUe está chegando a hora 
de se plantar novamente. E, com emergência ou sem emergência, é normal 
que nesta época se plante e também ê normal que o banco faça o crêdito a es
ses lavradores. Quem estiver na dificuldades de não ter tido safra es~â impedi
do de fazer isso. Veja V. S' como complica a situação de quem não estâ na 
eniergência. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Quem, realmente, não se encontra 
nesse_ estado de _emergência, decretado pelo Governo Estadual e homologado 
pelo Governo Federal, está excluído desse crédito que tem características pró
prias. 

O SR. - Nem do normal, está suspenso. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Do normal não está. 

O SR. JOSÉ UNS - Permite um aparte? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Pois não. 

O SR. JOSÉ LINS- Talvez, aqui caiba um esclarecimento. f: que o crê· 
dito normal para o custeio agrícola só sei nas proximidades da safra. f: o VBC 
chamado. Jã foi autorizado para o Sul, mas não foi para o Nordeste ainda. 
Mas çhegarã a tempo e não se confunde com este crédito da emergência . 

O SR. ALBERTO SILVA- Vai se confundir, Senador, porque são os 
mesmos lavradores que, tendo tido prejuízo na safra passada, estão, pratica
mente, inadimplentes com o banco. Não vão poder plantar mais. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Bem, como sabe V. Ex•, estamos em 
articulação constante com os Srs. Governadores para que toda a ãrea afeta~ 
da, realmente, seja incluída nos decretos de uEstado de Emergência" esta
duais. Ejâ tivemos ocasião de confirmar para V. Ex" que estamos negocian~ 
do. Porque, de fato, por disciplina legal, a SUDENE não pode propor a ho
mologação ao Ministro, sem o prévio decreto de "Estado de Emergência." 

Eu queria ainda mencionar um dado com relação a essa situação. E: o se
guinte: Recursos aplicados a fundo perdido e jâ aprovados pelo Governo Fe
deral, com compromissos de assegurar assistência até outubro - como sa~ 
bem V. Ex•s, os compromissos são assumidos em termos de períodos atuali
zados, avaliados e estendidos em seus períodos. Então, o Ministério do Inte
rior estâ trabalhando com o trimestre agostofsetembrojoutubro. Se somar
mos os recursos comprometidos pelo Governo Federal a fundo perdido de 
maio, quando começou a assistência, até a previsão para outubro- natural
mente é uma previsão que, todo mês, ê ampliada, atualizada- já temos um 
comprometimento de 5 bilhões, 110 milhões de recursos a fundo perdido e 
mais os 5 bilhões, 450 milhões de cruzeiros, s~b a forma de crédito, que dâ um 
total de 10 bilhões, 560 milhões de cruzeiros. 

Esses recursos estão sendo aPlicados da seguinte maneira: Quando V. 
Exif.s estiveram no Nordeste, estávamos assistindo a cerca de 120 mil proprie
dades. No momento, estão sendo assistidas cerca de 186 mil, II3 proprieda
des, com esses recursos a fundo perdido, que estão ocupando 527.900 traba~ 
!hadores a fundo perdido, e, sob a forma de crédito, temos mais cerca de vinte 
e cinco mil propriedades, jâ também absorvendo trabalhadores, numa esti
mativa de vinte e sete mil. Então, em termos de propriedades que estão rece
bendo ajuda do Governo Fedefa-1, a fundo perdido e sob a forma de crédito, o 
número jâ ultrapassa a duzentas e dez mil propriedades, 

O SR. ALMIR PINTO - Dr. Salmito, essas vinte e cinco mil proprieda
des estão absorvendo quanto? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Vinte e sete mil trabalhadores. Ago
ra, ressaltamos que o crédito, na verdade, esses cinco bilhões, quatrocentos e 
cinqUenta milhões de cruzeiros ainda não estão cobrindo. Estamos com o cré
dito ainda em expansão. Temos própriedades que, nessa definição do crédito; 
ainda não receberam. O problema é esse também. E sabemos também que o 
1
crédito é entregue em parcelas, quer dizer, só lâ para o mês de novembro, te~ 
remos uma situação em qüe o crédito exPandiu-se até o mâximo. Agora, no 
momento jã temos mais de 550.000 trabalhadores assistidos e, já nos primei
ros dias de seterilbro hoUVe poi.- bem o Sr. Ministro acolher novas solicitações 
de alguns Estados, e jã estamos também com a programação para expandir 
no Estado do Piauí, e seguramente-expandiremos em cerca de mais trinta mil 
trabalhadores ao longo do mês de setembro. Chegaremos seguramente a seis
centos mil trabalhadores, no campo, ao longo do mês de setembro. 

Naturalmente, também temos aqui uma distribuição de recursos Estado 
por Estado, não sei se interesse a V. Ex•s., mas, logo em seguida, vou entregar 
ao Sr. Presidente, Senador Mendes Canale, esse resumo do Relatório, onde 
hã esses subsídios, digamos assim, adicionais que já representam uma evo
lução da situação diferente daquelas que V. Ex•s., encontraram, porque, mês 
a mês, a nossa obrigação ê fazer uma reavaliação e, em função do agravamen
to, expandir a assistência. 

Temos outras informações que V. Ex•s., na verdade, jâ conhecem, jâ ex
pusemos os trabalhos realizados em função da assistência à Seca de 1979, mas 
V. Ex's., hão de convir que a área afetada este ano é maior do que essa relati
va à da Seca de 1979. Esse ano, como V. Ex•s., já viram, vamos para seiscen
tos e cinqUenta e um Municípios. No ano passado, encerramos a seca, com 
um apogeu de assistência, incluindo cerca de 543 Municípios. Este ano, temos 
I 07 Municípios, no momentp,_ a ma.is, afora aqueles que jâ vão entrar inevita-
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velmente no mês de setembro, particularmente no agreste pernambucano? 
onde a situação se agravou. Como sabem V. Ex"s., o agreste nordesti_no é 
aquela região onde o inverno, ao longo do ano, estende ou termina mais tar
de, e tivemos a definição da frustração de lavouras nos Estados de Pernambu
co e de Alagoas, no agreste, exatamente agora no mês de julho e de agosto. 
De sorte que a situação ê, agora, irreversível, e só podCrã- haver melhora no 
ano que vem, a partir de março ou abril, porque o inverno lã, naquela região, 
também como sabem V. Ex"s., começa depois do inverno no Piauí, no Cearã 
e no sertão de Pernambuco, Rio Grande do Norte, etc. 

Naturalmente, têm ouvido V. Ex•s informações sobre dificuldades que 
ainda estão ocorrendo quanto à as.sistência. Queremos dizer a V. Ex"s que o 
Ministério do Interior determinou-nos que estivéssemos, com equipes nossas, 
permanentemente no campo. Então, a SUDENE mantém técnicos seus per
manentemente no campo, e tem mais: mantemos técnicos nossos até disfarça
dos, participando de filas para inscrições, etc., pata-checarmos o funciona
mento 'do sistema. No momento, a situação é a seguinte: acabamos de trans
ferir, na sexta-feira, os recursos para o pagamento do mês de agosto. Esta
mos, hoje, a 26 de agostO e os recursõs para õ pagamento do mês de agosto já 
foram transferidos. Quer dizer o seguinte: o Ministério do Interior vem asse
gurando a transferência, em dia, aos Srs. Governadores. Naturalme!_l~e, reco
nhecemos que o sistema de pagamento, com uma folha de pagamento brutal 
dessas, como viram V. Ex•s, são mais de 500.000 homens, e uma parte desses 
homens recebem o pagamento diretamente das EMATERs e não através do 
proprietário, o que complica muito. Tem havido reclamações para que o_ pa
gamento seja diretamente. Então, com essa f~lha de pagamento individual de 
500.000 homens, espalhados em uma ârea superior a 600.000 quilômetros 
quadrados, não estamos pagando nas capitais. O pagamento ·estã sendo feito 
numa ârea de mais de seis-centos mil quilómetros quadradqs, em f?Zendas, em 
fazendolas, onde muitas vezes o acesso é precãrio e é feito muitas vezes em ji
pes, carros mais rústicos, porqUe o autom-óvel não chega. São propriedades 
disseminadas numa ârea tão grande que, inevitavelmente, pode ocorrer al
gum atraso. Entretanto, isto não que dizer que haja atraso do Governo na en
trega do dinheiro. O dinheiro está sendo entregue eu diria até com uma certa 
antecedência, se levarmos em conta que o sistema de pagamento é mensal ou 
quinzenal. De sorte que, em termos de compromissos do Governo Federal, 
estamos, eu diria assiril, rigorOsamente atualizados. 

O SR. ALMIR PINTO- Dr. Valfrido Salmito, essa transferência agora 
do mês de agosto, importou em quanto, o Sr. tem idéia? 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Nobre Senador, até a sexta-feira, so
mente relaciOnado com o _mês de ag_osto, j~ havíamos_ transferido um bilhão e 
duzentos milhões de cruzeiros. Ainda restam pequenas parcelas complemen~ 
tares, porque, na medida em que vamos recebendo dos Srs. Goveroadores in~ 
formações de que a inclusão de novos Municípios, de tantos mil flagelados
esse balancete não é estâtico, mas dinâmico - então, de semana para sema
na, esses números vão se alterando, e, de repente, podemos ser informados de 
que para o Estado tal ainda faltam trinta milhões, ou vinte milhões. Assim, a 
nossa função, nesse- rilomento, é de obtermos dos Ministérios o residuel dos 
Municípios recém-ingressados na ârea de asSistência. Mas, em termos de. 
compromissos, esses um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros representam 
tudo o que o GovernO deveria entregar dentro da programação feita. 

O SR. ALMIR PINTO- Inegavelmente, a Comissão recebe com muito 
agrado essa informação de V. S•, sobre a transferência, rigorosamente eni dia, 
das parcelas para fazerem frente às despesas com a estiagem, com o flagelo. 
Agora, para ficar registrado nos Anais da Comissão, o que eu jâ disse a V. 
Ex• em caráter particular, o Senador Agenor Maria, na semana passada, da 
tribuna do Senado, fez menção a uma retenção de recursos nas casas credití
cias, aguardando, digamos, o restante para somar ao· total da despesa e da re
ceita na emergência. Enquanto isso, enquanto havia essa retenção, o pessoal 
estava reclamando que não estava suportando mais. Eu o aparteei, achando 
que isso era quase que um absurdo, porque não ie compreendia que um ban
co contasse, digamos, com setenta e quatro milhões de cruzeiros para pagar 
uma quinzena, e estivesse aguardando mais quarenta milhões para pagar um 
mês, e não estivesse pagando, pelo menos essas duas quizenas. Estava faltan
do isso a V. S• para que houvesse uma certa recomendação da SUDENE às 
casas crediticias, para rião fazerem uma perversidade desta. Isto é uma per
versidade, pois o povo está morrendo de fome, e o "Banco, com dinheiro em 
caixa, podendo pagar uma semana ou duas, aguardando que se completasse 
com aqueles 40 milhões de cruzeiros a cifra total do mês, para pagar todo o 
mês. Acredito que a SUDENE poderia, quando nada, fazer uma recomen
dação, pedir à direção bancãria que pagasse o dinheiro que tivesse, contanto 
que desse assistência ao homem que está sendo sacrificado pela fome. Disse 
isso a V. S• e achei de dizer agora, porque constará o fato de ter sido um 

membro da Comissão que levou o problema ao Plenário, que foi o Senador 
Agenor Maria._ _ 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Realmente, confirmamos que o Mi
nistério do Interior tem feito essa transferência rigorQ.S.affiente em dia. 

O SR. ALMIR PINTO- De fato, estou vendo aqui que o Ministério es
tâ, rigorosamente, em dia. A Comissão fica muito satisfeita com isso. Agora, 
a única coisa que V. S• diz: é bem verdade que são 600 mil km2

, parte desse di
nheiro vai em animais-, pessoas que vão levando mesmo que não tenha casa 
bancária, tem que ser uma coisa segura, evitar asSalto, etc. Então, essa demo
ra em levar o dinheiro é: justifi_cãvel. Agora, estando o dinheiro em caixa, 
aguardar que se complemente, essa demora ainda serâ maior, porque, em vez 
de o portador estar levando, ainda fica esperandO que se complemente, para 
levar depois. :f: só esse ato qUe-deve ser corrigido. Não sacrificar tanto essa 
gente sofredora. Tem o--dinheiro, dá para duas semanas, Paga aquelas duas 
quinzenas, e aguarde-se- o resto, contanto que se alimente o homem que estâ 
padecendo de fome. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Não hâ dúvida nenhuma que não 
tem sentido o dinheiro estar depositado no Banco e o flagelado não estar re
cebendo o pagamento em dia. Temos recebido, como explicação dos gover~ 
nos estaduais e da EMATER, exatamente essa dificuldade de cobrir a área to
da, simultaneamente. Mas, concordamos com V. Ex" que deve ser feito, pro
gressivamente, município por município, e, neste caso, nunca o pagamento 
deveria estar atrasado, porque, no dia 22 deste mês, o dinheiro foi transferido 
para pagar agosto, quer dizer, o mês termirüi a 31, mas, no dia 22, o Minis
tério já nos havia entregue e jâ havíamos repassado. 

O SR. ALMIR PINTO- V. S• sabe, aliâs o Presidente da Comissão as
sistiu e fâi a parte mais asSeâiada mesmo nessa questão do retardamento do 
pagamentO. No esboço que fiz de um relatório, em que dei conclusões imedia
tas, achando q4e para isso· é que o Presidente convidou V. S", poiS teremos 
que apresentar relatórios com conclusões objetivas e quase que definitivas, 
m~s eu diria que as conclusões _imediatas implicariam mais quanto à regis
tração do crédito, porque é a cOisa mais sentida e reclamada, perante a Co
missão, por onde passamos. PossO dizer a· v. Ex• que, depois de ouvir acida
de de !vlossoró,_ C!J.~rais_Novos; __ q~~SC?_que se pode tirar uma xerox das de
mais. A reclamação era a mesma coisa: era indenizãÇão, questão d'âgua, isso 
e outro. Mas, o Presidente achou que a presença de V. Ex• era importante 
para nos dar uma idéia das conclusões que poderemos levar ao Presidente da 
República. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Não foi só em relação ao fun
do perdido, mas também em relação ao crédito direto. A reclamação foi des
de que iniciamos a nossa Viagem, dessa irregularidade do atendimento do pa
gamento e da falta de recurso. Quando procurávamos nos informar na fonte, 
como foi o caso do Bªnco do Nordeste, onde tivemos cOntato com a direto
ria, a informação foi exatamente esta: de _que o repa~se estava moroso. Tive
mos, por exemplo, uma informação, no dia 24 de junho, em Fortaleza, de que 
quase mil propostas, em três Estados dos cincos que o Nordeste atende, das 
novecentas e poucas propostas recebidas, só tinham atendido duzentas, assim 
mesmo, colocando recursos do próprio Banco do Nordeste. Assim como o 
Senador Almir Pinto, em relação a fundo perdido, espero que esteja ocorren
do o mesmo em relação ao crédito direto, porque as reclamações foram, em 
todas as ãreas percorridas, da situação de irregularidade quanto ao pagamen
to e atendimento. 

O SR. JOSE: LINS - Eu queria fazer uma pergunta: no ano passado, 
desde o começo até o final da seca, o programa de crédito absorveu 3,2 bi
lhões de cruzeiros, se nãO me engano. Este ano, somente a partir do início da 
seca até agora, jã estamos em agosto, o Governo jã deferiu 5,4 bilhões de cru
zeiros. Quer dizer, aparentemente, o que o GoVerno deu para este ano, já que 
estamos praticamente no começo da seca, - a seca verdadeira começa-de ju
nho em diante,- realmente ainda não percebi porque essa tremenda deman
da de crédito, neste ano, discordando totalmente da demanda do ano passa
do. Imagino que o arrocho nos programas normais de crédito esteja também 
influenciando essa demanda de crédito para os agricultores da área seca, que 
vêem uma possibilidade de terem uma compensação nessa área. Mas, eu gos
taria de ouvir a sua opinião sobre isso, porque, como hã uma grande grita da
queles que pedem empréstimo, acho que esse problema merece um esclareci~ 
mente, o melhor possível, para que se possa interpretar de modo conveniente. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO- Pois não, Senador, com o maior pra
zer. Conflrmamos, sobre essa observação de V. Ex• e do Senador Almir Pinto 
e, particularmente do Presidente, que de fato -o que tem havido de maior defa
sagem é o segmento crédito. Esse fato foi reconhecido pelos próprios agentes 
financeiros. Na última reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, ore-
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presentante do Banco do Brasil confirmou que, de fato, a assistência credití
cia deveria se acelerar muito mais. Além disso, uma das razões é que a distri
buição desse crédito pelos agentes não obedeceu às necessidades reais, I:Jouve 
agências com dotações pequenas e muita demanda e houve agências com do
tação razoável e demanda pequena, ou, pelo menos, inici~lmente pequena, 
porque o crédito vai crescendo num ritmo mais lento do que a assistência do 
fundo perdido. Achamos que seja natural assim, porque a assistência a fundo 
perdido, como percebem claramente V. Ex•, é aquela assistência que, em ca
ráter imediato, absorve um maiorrnúmero de trabalhadores desocupados, ou 
que perderam as safras, ou pequenos proprietários. 

Esse tratamento, de choque, tem que ser feito pelo fundo. perdido, como 
de fato foi. O crédito, que realmente encontra, em todos nós, em todos os Srs. 
também que analisaram a situação, excelente defesa pela eficácia do resulta
do, presume-se que seja uma eficácia maior, o crédito inevitavelmente é um 
pouco lento pelas exigências inevitáveis do cOntrole creditício. Como se trata 
de um crédito altamente subsidiado, há um número de exigências mínimas: o 
cadastramento, apresentação de alguns documentos, plano simplificado de 
trabalho e, além disso, uma sobrecarga em cima da adminstração dos agentes 
financeiros, que têm a sua carga normal de trabalho, ou seja, uma agência 
bancâria, digamos, de Mossoró, está normalmente trabalhando com desconto 
de duplicatas, descontos de promissórias, com contrOles do crédito rural nor
mal, do crédito especial, ect. Então, o que se faz com essa agência bancária é 
adicionar uma sobrecarga de uma clientela que não é exatamente a clientela 
fácil de trabalhar; é a clientela mais difícil, que tem dificuldade em trazer a es
critura, comprovar que é proprietário, etc. A clientela mais difícil, mais pul
verizada é essa clientela da seca, ao contrário dos grandes cOmerciantes, dos 
grandes industriais, dos pecuaristas que, nesse momento, exigem um anda
mento normal de seus negócios naquela agência bancária. Então, vejam V. 
Ex's que se esses agentes receberem, em cima da sua capacidade administrati
va, uma clientela adicional, complicada, de 25.000 novos clientes, realmente, 
exige muito da estrutura administrativa dos agentes financeiros, precisam re
conhecer. Então, entendemos que esta certa lentidão-do crédito, Sr. Presiden
te, só poderã ser corrigida plenamente, mais ou menos, no mês de outubro ou 
novembro. Então, o tratamento de choque tem que ser resolvido através do 
fundo perdido, porque, aí, mobilizam-se todas as equipes dos Governos esta
duais, contratam-se novos administradores executivos, etc., para essa finali
dade. Enquanto os agentes financeiros têm que administrar esse crédito de 
seca com uma estrutura administrativa normal deles. Reconhecemos que, em 
termos de crédito, a lentidão existe e, da parte do Ministério do Interior, te
mos ouvido a decisão do Sr. Ministro de se empenhar, pessoalmente como es
tã se empenhando, junto aos agentes financeiros, notadamente do Banco do 
Brasil e do Banco do Nordeste, para corrigir essa defasagem do crédito. Isso 
aí V. Ex's tenham a certeza de que há compromisso muito firme do Ministro 
Mário Andreazza de corrigir, o mais breve possível, essa defasagem do crédi
to. 

O SR. ·PRESIDENTE (Mendes Canale)- O que sentimos não era tanto 
em -reração-a-exígê-ncia; conic,--era rartã mesmo -de-recursos-.-vou--íhC dar um 
caso concreto: em Petencoste, por exemplo, tive oportunidade de conversar 
com o gerente do Banco do Brasil. Ele me informou que, de duzentos e vinte e 
duas propostas que ele tinha prontas para serem atendidas, apenas quarenta 
ele pode atender, com disponibilidade de recursos que ele tinha. Então,jâ não 
é tanto a parte da exigência de dados, de garantias, da parte do crédito. ~. 
exatamente, falta de recursos que sentimos. E outro ponto, em que muita re
clamação houve, foi em relação à absorção de mão-de-obra. Para cada proje
to, que podia ser financiado, eles determinavam uma ixigência de uma ab
sorção de mão-de-obra, naturalmente levados por depreender, pode ser que 
eu esteja errado, que em_ se tratando de um crédito, com um bom prazo, de 
doze anos e co,n uma taxa de 7%, com quatro anos de carência, talvez, quises
se o governo transferir, jâ que ele_oferece um crédito baixo, para que essa par
te social fosse absorvida, assim, pelo proprietârio que tentasse obter o crédi
to. Acho, até um certo ponto, aceitável, mas para uma ârea, uma região, ten
tar impor uma transformação, pode-se assim dizer, até de mentalidade, fazen
do com que um proprietário aceite isso achei um pouco difícil, daí por que as 
reclamações muito grandes, neste sentido. 

O SR. V ALFRJDO SALMITO- Bom. Quanto à primeira parte da ob
servação de V. Ex•, queremos voltar àquela referência de que, naquele mo
mento, Presidente, os créditos definidos eram apenas um bilhão e 700 milhões 
de cruzeiros. Então, esse um bilhão e 700 milhões foram distribuídos entre o 
Banco do Brasil, 600 milhões, do Banco do Nordeste, 600 milhões, e os ban
cos estaduais, 500 milhões de cruzeiros. 

No momento, a situação já não é mais essa, porque houve um incremen
to de um bilhão e 700 para 5 bilhões e 450. De sorte que acredito, Ex•, que, 
sobre _esse aspecto, a situação esteja sensivelmente melhor, porque saímos da-

quele um e setecentos, para cinco e quatrocentot', ainda recordando que o 
proprietário está recebendo parcelas mensais. Então, esses créditos não foram 
sacados todos de:: uma vez; são parcc::las mensais. Quanto à segunda parte da 
observação de V. Ex•, de fato existe mesmo essa co-participação na quota de 
sacrifício da comunidade toda. Mas o que também hâ uma plena convicção 
de que o proprietário está achando que ainda é realmente melhor negócio ele 
manter os trabalhadores, dos quais ele precisa, com essa ajuda do Governo 
Federal. Posso também adicionar para os Srs. Senadores informações que te
mos recebido, recentemente, de que proprietários estão complementando, e~
pontaneamente, com reCursos próprios, o pagamento ,de diáriaS de trabalha
dores, no momento em que eles estão com trabalhos nas propriedades, ligan
do o interesse seu. Concretamente isto significa o seguinte: o crédito que ele 
está recebendo do Governo Federal. com esse pesado subsídio, representa 
uma diária de oitenta cruzeiros, assegurado o· repouso remunerado qua"nto ao 
pagamento líquido, não havendo desconto de nada, do INPS, não hâ nada. 
Em algumas áreas do Nordeste, em função da própria escassez de trabalha
dores, estão chegando a pagar fl:ão oitenta cruzeiros mas até cem, cento e dez, 
cento e vinte cruzeiros, achando que ainda é o melhor negócio para eles da
rem continuidade a este trabalho. Agora, reconhecemos, Sr. Presidente, que o 
subsídio desses juros é tão alto, diante dessa conjuntura inflacionária do mo
mento, que para o proprietário, o fazendeiro, o pequeno proprietário, o mé
dio proprietário e o grande proprietário, essa solução creditícia ainda é a que 
mais convém a ele, porque, dentro desse raciocínio que V. Ex• traçou, quando 
o proprietário paga, ele tem também autoridade, digamos assim, o direito de 
exigir o rendimento daquela mão-de-obra. Quando ele não paga nada, real
mente, se complica, porque, em alguns casos, o trabalhador diz: "olha, o Go
verno está pagando aqui tudo, porque eu vou me matar de trabalhar, em be
nefício da propriedade do seu fulano e do seu cicrano." De sorte que muitos 
proprietários preferem mesrilo o _crédito-' absorvendo esse encargo, do que o 
fundo perdido, foram depoimentos que ouvimos também, Sr. Presidente. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Na exposição de Fortaleza, quando a 
Comissão de Assuntos Regionais para lã se deslocou, V. Ex• deixou patente, 
e, de certa forma, há reiteração desse ponto de vista nas explicações transmiti
das ao Presidente Mendes Canale, que a sistemática de fundo p~rdido para 
atender à massa flagelada não era aquela preferida pela Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste. Constata-se, porém, que daquele período até 
hoje, ampliou-se substancialmente o atendimento de fundo perdido, por este 
tipo, por esta sistemãtica de fundo perdido. Pergunto a V. Ex•: isso foi conse
qüência simplesmente do aumento de demanda, ou porque a SUDENE refor
mulou esse seu funcionamento em torno do atendimento do fundo perdido? 

O SR. VALFRIDO SALMITO -Senador, devemos esclarecer a V. Ex• 
o seguinte:· reconhecemos que, provavelmente, a eficácia do crédito seja 
maior, riãO estamos totalmente convencidos disso. Mas, é provável que seja 
maior. Entretanto, Senador, devemos dizer para V. Ex• o seguinte: nesse tra
tamento de choque, o Governo Federal tem obrigação de assistir imediata
mente a esse númerO de flagelados, que é a maiür fülha de pagamento indivi
dual do mundo inteiro. Então, vejam V. Ex's o seguinte: se o crédito, atê hoje, 
absorveu vinte sete mil trabalhadores, estaríamos condenados à foMe e à ina
nição esses quinhentos e vinte mil que estão sendo assistidos a fundo perdido. 
Quer dizer que estamos diante de uma realidade. A única opção para esse tra
tamento de choque de uma massa de trabalhadores tão grande ainda ê inevi
tavelmente, esse pagamento a fundo perdido, mesmo que devamos reconhe
cer, Senador Mauro Benevides, que, talvez, não seja· a solução ideal. Então, 
estamos pensando o seguinte: no momento em que a rede bancária federal, 
regional, estadual se expandir mais, tenhamos agências não apenas na sede 
dos municípios, Sr. Presidente, mas também em distritos e em povoados. En
tão, certamente, o segmento do crédito deverá ter uma expansão muito maior 
do que tem atualmente. Vejam V. Ex•s o seguinte: temos, af, seiscentos e cin
qUenta mil municípios para receber o crédito. Seguramente, não temos mais 
de duzentas agências, nesses municípios. Certo. Estou me referindo à sede do 
município. Então, V. Ex•s passem para as vilas, distritos, povoados; não exis
tem agência de Banco nenhuma, porque, como sabem muito bem V. Ex•s, em 
grande parte dos municípios, nem sequer a sede tem agência bancária. 

De sorte, nobre Senador Mauro Benevides, que, em parte, continuamos 
ainda dentro dessa convicção de que o fundo perdido, do ponto de vista da 
eficácia da aplicação de recursos, talvez não seja a solução ideal. Entretanto, 
do ponto de vista de salvaguardar da fome e da inanição essa massa crítica de 
550 mil homens, ainda é a solução realista. E tambêm, se levarmos em conta, 
Sr. Senador, que, no ano passado, com essa assistência a fundo perdido, tive
mos esse resultado, se este ano - eu não diria que nem precisaríamos ter esse 
mesmo resultado- se tivermos 50 ou 60% desses resultados adicionalmente, 
teremos feito uma transformação estrutural muito forte nas propriedades ser
tanejas do Nordeste. De sorte que este quadro aqui ê um balanço realista, Sr. 
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Presidente. Ele foi, inclusive, testado, não apenas pela SUDENE, mas até 
pela imprensa do Centro-Sul do Brasil que se deslocou para checar se essas 
realizações realmente existiam ou não. E, conforme informamos a V. Ex•s, 
quando eles contataram 80% dessas realizações, então, calaram-se, reconhe
cendo que o Governo realmente havia transformado o fundo perdido em in
vestimentos, em benfeitorias de carãter permanente. Agora, não podemos 
desconhecer aqui para V. Ex•s que devem existir casos isolados, em que o tra
balhador não estâ trabalhando as oito horas, em que ele trabalha cinco ou 
seis horas, em que ele não dâ o rendimento que o proprietário desejaria, pode 
haver uma queda de produtividade desse trabalhador. E tambêm tive ocasião 
de explicar a V. Ex•s, em Fortaleza, que a fiscalização individual desses 
550.000 homens tem um preço tão alto, em termos de fiscais, de viaturas, de 
combustíveis, de diárias, que realmente torna impossível para o Governo 
uma fiscalização propriedade por propriedade, homem por homem. De sorte 
que, numa posição realista inclusive até mesmo dentro das condições orgâni
cas do sertanejo nordestino, cronicamente subnutrido, ainda nos convence
mos de que um resultado como esse ê: excepcional. Numa recente visita, acre
dito na passagem de V. Ex•s por lá, foi indagado por que o sertanejo poupava 
as suas energias e não tragalhava com o mesmo afã que o trabalhador do 
Centro-Sul. A resposta que foi dada é a seguinte: é de que o sertanejo conhece 
tão bem as limitações das suas energias orgânicas que ele dosa exatamente a 
capacidade de trabalho, de tal maneira que ele não trabalhe, digamos assim, 
três dias intensamente -e, depois, caia morto por exaustão orgânica. Então, ele 
dosa, digamos assim, pela intuição da natureza, o esforço orgânico que ele 
pode fazer, sobretudo num momento crítico como desses. E achamos que o 
quadro realista é esse aí, em função das deficiências orgânicas do próprio tra
balhador. 

O SR. ALBERTO SILVA - Estamos acompanhando, com muito inte
resse, a exposição de V. S•, mas, temos aqui uma dúvida que gostaríamos de 
colocar nessa discussão que certamente trará beneficias a todos, aos que diri
gem e, aos que, como nós, representamos a região. Estamos vendo, naquela 
seqUência de benefícios que estão ali arrolados, uma maneira de aplicar o 
fundo perdido, como bem disse V. S•, deixando um saldo, porque as frentes 
de serviços antigos não deixavam nenhum saldo. Os homens eram mobiliza~ 
dos e alimentados, naturalmente para não morrerem de fome ou de sede, 
mas, no final, eram frentes de trabalho em estradas e muito pouca coisa fica
va. E, ali, V. S• já reúne um acervo de realizações, como construção de cercas. 
Mas, a minha pergunta é a seguinte: são praticamente 600.000 mil pessoas 
que foram atingidas ou que estão sendo atingidas, porque, no ano de 1979, 
anda al em torno de 400.000 não é isto? Em 1980, a coisa jâ anda em derredor 
de 600.000. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Sim, Senhor. 

O SR. ALBERTO SILVA- Muitó bem. Considerando, como todos sa
bemos, que a estrutura social rural do Nordeste é toda ela constituída de pe
quenas e m~ias propriedades, e que, nessas pequenas e mMias propriedades, 
moram pessoas em regime de parceria e essas pessoas se constituem famílias, 
esses 600.000 atendidos são famflias dividindo por seis pessoas, são 600.000 
chefes de famfila que estão al ou as famflias, as que estão al. Mulher, filhos, 
todos estão ar? 

Eu queria apenas chegar a uin dado que me parece muito importante: ou 
número de pessoas, ou número de propriedades. Mas é que nós, que visita
mos aquela região e que conhecemos, como todo nordestino conhece, esta es
trutura social, ningu~m sai da sua propriedade ou morador ou parceiro, ou 
não, senão por falta absoluta de âgua. Concorda V. S•? Mas, ele ainda vai 
buscar âgua a seis quilômetros no jumento e ainda não sai. Mas, depois que a 
água falta totalmente, ele vira flagelado; ele.vai para as cidades, ele abandona 
a roça. Então, essas 600.000 pessoas são oriundas de propriedades onde a â
gua faltou e falta, porque cacimbas, barreires ou pequenos açudes não man
têm ou não se aguentam numa estiagem de doze meses consecutivos. Então, 
nesse caso, parece-mC e a nós da Comissão, que visitamos a região, que, em 
toda essa ârea, um fato principal é a presença do homem flagelado, porque, se 
não morasse ninguE:m, não estávamos aqui falando· em seca. O resultado é 
porque insistem em morar lã na região sujeita à estiagem. Nelson Celso Fur
tado quis tirar toda essa população do Nordeste, para não sofrer essas conse
qUancias, tentou botar toda a população 16. para o lado do Maranhão, c9isa 
que é utópica e que acabou não se concluindo. Mas, voltando ao raciocínio 
que eu gostaria de desenvolver: se toda a aplicação de recursos a fundo perdi
do fosse no sentido de fazer ãgua permanente e, quando falo em água perma
nente, não falo cm açude, nem em pequena barragem, porque açude de me
nos de cem milhões de metros cúbicos não aguenta uma estiagem de quinze 
meses - isto está provado. Então, seria poços tubulares, um por proprieda
de, porque os ~úmeros se repetem. São 600.000 pessoas que, neste ano ~e 
1979, estão assJm e, se não chover, são as mesmas 600.000 pessoas ou mats 

que vão pesar no orçamento da União. Então, quantas propriedades mesmo 
foram detectadas pela SUDENE como aquelas que forneceram os 600.000 
flagelados. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Bem, tem V. Ex• a resposta: foram 
200.000 propriedades, aproximadamente, distribuídas por toda a ârea. 

O SR. ALBERTO SILVA- Então, essas 200.000 mil propriedades não 
têm âgua permanente. Não é um fato? Se tivessem, não sairia ninguém delas. 
E era mais fácil de ser atendida, porque, se ele tem água para beber, o Gover
no Federal mobilizaria a sua frente de trabalho, levando comida a 200.000 
propriedades, mapeadas na ârea de 600.000 km. Parece-me que isto 'êo uma es
pécie de estado maior de guerra, um plano de guerra. 

O SR. JOS!i UNS- Acho que a água para o Nordeste~ essencial. A â· 
gua pode vir, não é água parada. O que acontece, no Nordeste, ê que o pes
soal que precisa de assistência ê. o pessoal que se desemprega. Entendeu? Não 
é que ele não tenha água para beber, porque hoje ninguém morre de sede no 
Nordeste. 

O SR. ALBERTO SILVA- Morre! Ele sai da propriedade para não 
morrer. 

O SR. JOSii UNS- Ele levanta, leva água para a cidade, as cidades es
tão carregando água em caminhão, como aconteceu no ano passado. 

O SR. ALBERTO SILVA- Desloca, porque não tem âgua no lugar 
onde mora. 

O SR. JOSii UNS - Hã um componente neste lado. 

O SR. VALFRIDO SALMlTO- Senador, eu gostaria de dar um aden
da aqui. Não me leve a mal. 

O SR. JOS!l. LINS- Não. Faça o favor, a palavra é sua e eu queria ape
nas fazer essa observação, porque o assunto é importante. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Realmente, quanto a essa colocação 
do nobre Senador Alberto Silva, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: em 
primeiro lugar, nobre Senador, essas cento e oitenta e seis mil propriedades· 
não são todas carentes de água, quer dizer que nem todas elas estejam sem á
gua. Há uma parte delas que, realmente, tem reserva de água. Agora, a frus
tração total das lavouras foi um fator determinante, como bem sabe V. Ex• 

Agora, quanto à. indagação formulada, eu queria dizer dUas coisaS: a Pri· 
meira, é que estamos com seiscentas e cinqUenta pipas e motobombas, em 
cima de seiscentos caminhões alugados, entregando a água na porta. Quer di
zer, o Governo Federal entrega a água na porta, coisa que nunca ocorreu, 
nem no tempo do inverno normal o pequeno proprietário, o flagelado, rece
beu âgua na porta. Ele foi buscar nessa distância a que V. &.• jâ se referiu. 

O segundo ponto, Senador, é que, realmente, o programa de recursos 
hídricos - acho que o nobre Senador José Lins ia chegar a esse ponto tam
bêm e eu pedi permissão para interrompê-lo e peço desculpas- 6 que, na ver~ 
dade, a perfuração de poços está se intensificando exatamente a partir do mês 
de julho deste ano. Temos uma definição de onze mil novos poços. Além da 
recuperação dos poços existentes, há mais, tamb6m, a perfuração de onze mil 
novos poços. 

O SR. ALBERTO SILVA- Em que lugar? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Esses estão distribuídos pelos diver
sos Estados ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Perguntei, em termos de propriedade. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Em termos.de propriedade e em ter
mos de poços público e tambêm na sede do Distrito. 

O SR. ALBERTO SILVA- Obrigado. 

O SR. V ALFR!DO SALMITO - Al~m disso, Senador, eu também 
queria dar o meu depoimento de algo que constatei, juntamente com outras 
pessoas que visitaram o sertão, nesse momento. Por incr(vel que pareça, hâ 
também muitos cacimbões, feitos, no ano passado, com a assistência do Go~ 
verno Federal, que neste ano estão assegurando não apenas o suprimento de 
água para a famOia, Sr. Presidente, mas constatamos até lavouras salvas com 
aquela irrigação complementar. 

O SR. JOS!l. LINS - Era al que eu queria chegar. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Pois 6. O Senador José Lins Alt 
querque, acompanhando V. Ex• naquela comitiva, constatou que no alto ser~ 
tão, o Sertão do lcó, um flagelado, quer dizer, um pequeno proprietário com 
o cacimbão que ele fez, no ano passado, continua com a disponibilidade de á 
gua e salvou não só a sua família mas as lavouras também. 

O SR. ALBERTO SILVA- V. Ex• me permite? 
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O SR. ALMIR PINTO- Sr. Presidente, em homenagem ao nosso cole
ga de Comissão, Senador AlbertO Silva, fui encontrar lã o processo que, 
parece-me, ele colocou ·em prática. 

O SR. ALBERTO SILVA- Parece não. Coloquei. 

O SR. ALMIR PINTO -Um cidadão como aquele com um depósito 
nas costas e fazendo a irrigação de pé em pê. 

O SR. ALBERTO SILVA- O que eu queria provar é isso. Se as pro
priedades, como agora fala V. Ex• que, com um cacimbão, salvou a lavoura, a 
mim me parece que a solução do problema seria, nàs pequenas prop~iedades 
de onde sairam esses flagelados- e sairão sempre~ se houver um cacimbão 
perene - o que eu chamo perene é que aguente uma estiagem c que permita 
um mínimo de água por hora, se acumular- eu iria um pouco difeieUte, Se
nador, permita·me - que uma roça de um hectare, --:- eu comprovei isso ago
ra e flZ um relatório que estâ nas mãos do Ministro Mário Andreazza. Na mi
nha propriedade e na de um vizinho, vinte h_eCtares foram salvos com água in· 
jetada na raiz da planta. E é tão pouca a quantidade exigida, que esse Proprie
tário que V. Ex' acaba de mencionar deve ter feito um processo parecido, tal· 
vez molhando como quem molha o jardim. Mas que se pode salvar a lavoura, 
pode. E a mim me parece que a solução que todos nós, juntos, deveríamos to
mar seria colocar ãgua em cada propriedade e forçar que ninguém flZesse 
roça em cima do morro e longe da ãgua. Mas fizesse roça a quinhentos me
tros da âgua, porque eu duvido que se perca alguma roça a quinhentos metros 
da ãgua, mesmo que essa ãgua seja mínima. E foi coin ·essa ãgua m-ínima que 
nós conseguimos salvar vinte hectares de feijão, milho e mandioca e estã lã 
para quem quiser ver. Tii"ãmâS as fotografias e está lá para quem quiser ver, 
provamos com meio litro de água no _pé do feijão, leva cinco dias para botar 
outro meio litro. Quem quiser ver, vá comprovar lã, porque é facílimo fazer 
isso. :E: uma maneira simplérrima e não ~ perde uma roça. Acho que isso é 
que se deve fazer. Se são duzentas mil propriedades. seriam duzentos mil 
poços. Nem que esse programa seja gigantesco, mas é definitivo. Só se faria 
uma vez e nunca mais se falaria em seca no Nordeste. ~a minha opinião. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO -Interrompi, voluntariamente, o Sena
dor José Lins e peço desculpas a S. Ex• 

O SR. JOSf: LINS- Muito obrigado, mas pode continuar. Estou gos
tando do debate e a palavra é sua. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (MendesCanale}- Só para uma orientação para 

o nosso debate, porque, inicialmente, eu deveria ter feito, mas V. Ex• vai me 
permitir fazê~lo agora. 

Depois dessa nossa viagem, aquilo que morro e longe da âgua. Mas fizes
se roça a quinhentos metros da âgua, porque eu duvido que se perca alguma 
roça a quinhentos metros da âgua, mesmo que essa ãgua seja mínima. E foi 
com essa mínima que nós conseguimos salvar vinte hectares de feijão, milho e 
mandioca e estã lã para quem quiser ver. TiramOs as fotografias e está lá para 
quem quiser ver, provamos que com meio litro de água no pé do feijão, leva 
cinco dias para botar outro. meio litro. Quem quiser ver, vâ _comprovar lã, 
porque é facílimo fazer isso. ~ uma maneira simplêrrima e não se perde uma 
roça. Acho que isso ê que se deve fazer. Se são duzentas mil propriedades, se
riam duzentos mil poços. Nem que esse programa seja gigantesco, mas ê defi~ 
nitivo. So se faria uma vez e nunca mais se falaria em seca do Nordeste. É a 
minha opinião, nós observamos, aquilo que sentimos e que desejamos, como 
hoje está ocorrendo aqui, com a sua presença, que noS é multo honrosa, para 
podermos, assim, aTeiir aqUilo que rêtirarã as dúvidas da nossa passagem 
pelo N ardeste, pela região da seca, deveríamos assim dividir em duas partes 
os nossos debates. A primeira, em relação ao plano de emergência. Porque, 
para nós, o plano 'de mergência, como o próprio noffie diz, é emergência. En
tão, quanto a essa aplicação, quanto à orientação, é aquilo que nos foi dado 
observar do que se vem executando, do que foi executado e que se pretende 
ainda executar em relação ao plano de emergência. 

Mas nos interessa muito mais e, fundaMentalmente, aquilo que a SUDEw 
NE tem em definitivo sobre os estudos, na formação do que podemos, assim, 
dizer, de uma infrawestrutura, no sentido de oferecermos ao Nordeste, a essa 
Região, algo de definitivo, porque nós, que, muito jovens ainda, ouvimos fa
lar sobre as secas do Nordeste e desconhecíamos essa área, agora, tivemos a 
oportunidade feliz de conhecer, infelizmente, numa época como essa que cha~ 
mamos de repique da seca, mas é um repique da frustração de safra. 

Errt.ão, o que desejamos é discutir com os Senhores, tanto com V. S•, 
como com os seus Assessores Técnicos, aquilo que nós e a Comissão vimos, 
princ;:ipalmente os seus membros que acompanham e que são homens vividos 
na região nordestina, não só em relação ao plano de emergência, que ê, sem 
dúvida alguma, interessante, mas dentro desse plano de mergência, como se 
pôde fazer já alguma obra de infraMestrutura, aproveitando - e vou me per· 

mitii·- ãí, seril ter maior conhecimento, mas fiQuei bastante estarrecido com a 
construção de uma muralha de pedra, por quilômetros e quilômetros. Não vi 
sentido nela, mas disseram~me que era para atender à tal frente de emergênM 
da, para dar trabalho àquela gente. Mas dar trabalho, sem um sentido objeti
vol Então, que desse o trabalho, ao invés de fazer a muralha de pedra, que fi~ 
zessem a cerca. Fico satisfeito, quando vi já tinha assistido, na sua explanação 
inicial, de que, dentro desse própriO plano de emergência, que, se tem recur
sos disPoníVeis, estes estão sendo- aplicados eni--õhras de uma infraMestrutura, 
logo seguida de um planeiamento que a SUDENE tem ou deve ter 

Então, queremos dividir, assim, em duas partes: tirando as dúvidas e daí, 
o quC se torDa um tanto informal os nossos debates, que havíamos até, inicial
mente, pensado em fazer em torno de uma mesa-redonda, para conversarmos 
francamente, abertamente, porque é um problema nacional, que toca a todos 
nós, não só àqueles que são representantes da área, mas nós, que não somos 
da área, mas somos brasileiros e sensíveis a esse problema. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO ..::. V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Pois não. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Gostaríamos que aproveitâssemos a 
presença do nosso SFperintendente e mencionarmos a nossa visita ao Nordes
te, numa proposição ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Sem dúvida nenhuma. Den
tro dessa parte geral, por isso eu estava dizendo. Primeiro, o que a SUDENE 
fez em relação ao plano de emergência, aquilo que estã realizado e que tive
mos a oportunidade de verificar, naquela visita que fizemos e que jã estamos 
satisfeitos com o depoimento de S. S' que demonstra que muita coisa que vi
mos e críticas recebidas que foram superadas, diante das providências adotaw 
das. 

Agora, fora desse problema nós queremos situar e debater bem como V. 
g, aquilo que se tem e que se visa, em definitivo, aquilo que a SUDENE tem 
estudado, aquilo que ela programou, uma projeção que ela tem para atender, 
em definitivo, os problemas. 

Esse imediato agora - e, aí, quero louvar o que vemos no quadro e que 
jã tinha assistido, na exposição do Doutor Salrníto - é que, dentro do pro
grama de emergência, procurou-se encãixar eSses recursos em obras que te
nham objetivos definitivos de uma formação de uma pequena e média infra
estrutura. 

Agora, então, o que desejamos é debater isto, porque o relatório que preM 
tendemos oferecer é um relatório sério e, portanto, não seria só uma visão 
política, mas uma visão técriica tàlnbém. Daí porque devemos estar, assim, 
entrosados que, dentre os homens de representação local que têm uma vivên
cia na região, que têm unia ótica do problema e que os técnicos que têm tam
bém a ótica relacionada à execução de um plano de açãp, na região, podere
mos, assim, unir aquilo que chamamos oportunidade de debat~r, oportunidaM 
de de dizer e esta é a difereriça que há entre o técnico e o tecnocrata. O técnico 
nós aplaudimos e louvamos e achamos necessária a sua atuação junto com os 
políticos, para oferecermos solução para os nossos Problemas, ao contrário 
da situação do tecnocrata que tivemos oportunidade de fazer referência. 

Assim, vamos apresentar alguma coisa para a orientação dos nossos de
bates. Numa visão daquilo que nos foi dado, de verificar, na área, sem com
promisso, tirandO as dúvidas dos nossos Senadores, e a outra, uma exposição 
assim que gostaríamos de obter de V. S• relacionada com uma projeção da
quilo que se pretende, de fato, realizar na for!Ilação de uma infra-estrutura, 
visando em definitivo a parte das técnicas. Aí, a boa lembrança de nosso Se~ 
nador Alberto Silva, que podemos aqui debater, também, com o conhecimen
to que temos e que ele também aprofundou mais, como Relator que foi, da vi
sita que nós fizemos ao CPA diante de dois programas de dois projetas tam
bém aquele centro tem. 

Assim, vai me permitir a interrupção, no sentido de podermos assim 
orientar os nossos debates e tirar as nossas dúvidas da visita que realizamos 
lã, inclusive, o nosso Relator Senador J:Ielvídio Nunes, que nos honra aqui 
com a sua presença, que é homem também da região. Ainda hã pouco. esteve 
aqtli indagando se eu poderia fazer p~rguntas, talvez, não tanto ligadas -S. 
Ex' não disse qual era ---mas eu disse ê com a maior satisfação, gostaríamos 
de ter a sua interferência, a sua intervenção do nosso Senador, que poderã, 
sem dúvida, trazer uma colaboração muito grande à nossa Comissão. 

O SR. HELVIDÍO NUNES (PDS- PI)- Permite V. Ex• uma brevíssi
ma observação. (Assentimento do orador)- Jâ estou aqui hã uma hora. E a 
impressão que tenho é de que o Dr. Salmito é o interpelante e os Senadores 
são os interpelados, posto que os Senadores falaram dois terços do tempo. 

o SR. PRESIDENTE (Mendes Canale}- Certo. f: porque é exatamen
te por isso' que dei essa explicação que acabei ainda de fazer. ~porque o nos-
so pensamentoinicial foi exatamente esse, Senador, era de sentarmos cm tor· 
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no de uma mesa. Não seria nem assim, com essa forma mais protOcolar, para 
que pudéssemos tirar todas essas dúvidas e que os Senadores, que visitaram a 
ârea, pudessem debater francamente, livremente e bem à vontade, com o nos
so Superintendente, para aferir-se àquilo que foi exatamente observado_ e 
aquilo que hoje jâ se realizou. 

Mas, um outro ponto, um outro aspecto que senti de fundamental nos 
representantes, nos membros de nossa Comissão, foi exatamente essa segun
da parte, porque sentimos o que se estâ fazendo em relação à parte de emer
gência. Mas queremos conhecer tambêm aquilo que passa em definitivo. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- V. Ex• esta vendo que as pergun
tas estão assim interronPendo o nosso orador. Tenho impressão de que, ago
ra, deveremos partir, como disse V. Ex•, para projeção futura. Y. Ex• q)Jer sa
ber, assim como esta Comissão, ê a projeção futura, o que ê que a SUDENE 
tem para o futuro do Nordeste em relação à seca. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Jâ estamos com uns quadros 
que mostram bem os serviços efetuados, já executados, nos anos anteriores. 
Poderemos, depois, com esses quadros, fazer uma comparação daquilo que 
foi realizado e, inclusive, aproveitar aqui mais uma observação em relação ao 
que tive oportunidade de verificar, lá na área, que foi pergunta minha, porque 
me trouxeram uns formulários para esse levantamento, a inspeção ou alist_a
mento, segundo o termo usado na região, em que eu perguntei por que não se 
realizou em 1979 e disseram-me que o de 1979 foi desprezado. Então, achei 
esquisito, porque eu achava que não se devia começar tudo de novo, em 1980, 
se tivemos um problema, em 1979. Eu achava que devia pegar- que, em 
1979, deve ter havido também um levantamento e que esse fichário, esse le
vantamento existente, em 1979, das propriedades dos trabalhadores assisti~ 
dos, então, deveria constar de uma ficha que, em~I980, fosse dado seguimen~ 
to. Pensaram apenas que essa frustração, essa seca assim fosse _ocorrer apenas 
em 1979 e tivesse desprezado em 1980. Mas, agora, acho que,- em 1980, é o 
caso de procurarmos dar seguimento. E ela é muito válida, inclusive, do paga
mento, como assisti, que é- feito diretamente na prop-riedade. Ora, ao fazer o 
pagamento, ele pode muito bem anotar o que achar de interessante, nessa fi
cha, nas visitas que faz. Já que ele vai para fazer o pagamento, pode muito 
bem verificar'? que está haven~o, avaliar o qu~ e~t~ _sendo feito nessa proprie
dade. Então, mais uma lembrança, uma· sugestão dada por mim, na hora, 
uma observação que eu fiz aos técnicos da EMATER. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Sr. Presidente, se V._ Ex• permite e se 
os Srs. Senadores permitem, eu queria fazer uma brcive observação, antes de 
voltar para essa. proposição que V. Ex' fez. Eu queria esclarecer: uma colo~ 
~ação feita pelo Sr. Senador Alberto Silva, relacionada com esses flagelados. 
Senador, realmente não houve deslocamentos hurnan_os, correntes migra
tórias; o pessoal permaneceu nas propriedades, no ano passado c permanece 
este ano. O ano passado, informamos isso a V. Ex•, lã em Fortaleza, esse 
novo plano evitou migrações indesejáveis, correntes indesejãV<:is de-migrantes 
do Nordeste para qualquer parte do País de, pelo menos, um milhão de nor
desti.'lOS;- Este -ano;- estamos -evitando correntes-- -m---'tgralórías- fifdesejá Veis e, 
pelo menos, dois.)llilhões de nordestinos, dentro da concepção de que, quan
do assistimos um pai de família, ele mantém estabilizado, naquela proprieda
de sua ou de terceiro, todos os familiares. Agora, issq ocorreu mesmo e está 
ocorrendo, as notícias de deslocamento de nordestirios para outras áreas do 
Brasil são notícias mínimas e não têm nenhuma expressão diante desses qua
dros que existem aí na realidade. 

Bom, eu também gostaria de esclarecer o seguinte: quanto a obras defini
tivas, conseguimos inverter exatamente o processo do passado, o modelo do 
passado, ou seja, obras transitórias, sem efeitos duradouros, absorvendo 95% 
dos recursos; e obras de carâter permanente, no passado, absorvendo apenas 
5%. Agora, o contrário: a partir do ano passado, as obras de caráter duradou
ro, de efeitos permanentes, absorvem 95% dos recursos, aquela assistencial de 
âgua absorve apenas 5%. 

Quanto à proposição de V. Ex•, no sentido de que a SUDENE indique 
para os Srs. Senadores qüe programas, ou que ações ela realiza para que, no 
futuro, esse quadro seja, não digamos assim eliminado, mas minimizado. Sa
bemos que um flagelo, nessa extensão e nesta duração, absorvendo espaço; 
â!ea, populações e 'culturas, Imensa extensão, realmente, não se pode esperar 
que não haja nenhum efeito negativo, como também, quando ocorre uma 
geada no Centro-Sul, quer dizer, há uma perda inevitável de lavoura, inde~ 
pendentemente do altíssimo padrão daquela agricultura, do homem capitali
zado, do homem que tem o domínio da técnica, etc. Chegou o granizo, che
gou a geada, inevitavelmente há uma perda, por mais avançada que seja a téc
nica agrícola, é inevitável que haja prc;:juízo. De sorte que, numa seca, no 
N ardeste, com muito maiores razões, seria uma certa ingenuidade nossa ou 
leviandade dizer que, no futuro, as secas não terão efeitos negativos. Sempre 
terão. Apenas, nós queremos minimizá-Ias para reduzi-las a um mínimo 

possível talvez, reduzir esses prejuízos, no futuro, ao invês de 100%, reduzir a 
uma taxa suportãvel pelos próprios agricultores da ordem de 30%,_ uma coisa 
assim. 

Com relação a esses programas e projetas de carât~r definitivo, eu que~ 
ria, em primeiro lugar, informar a V. Ex• -talvez, V. Ex• jã saiba- mas eu 
queria reiterar o seguinte: o Nordeste do Brasil, hoje, é a região nc País e, tal
vez, na América Latina toda, é a região que tem os seus recursos hídricos de 

·subsolo com estudos mais completos e mais avanç~dos. Ou seja, nem no Bra
sil, nem na América Latina existem estudos técnicOs, científicos, como aque
les qUe realizamos no Nordeste, a ponto de podermos identificar onde existe 
ãgua, a quantidade e_ a qualidade da água, e se aquele lençol subterrêneo é 
aproveitado apenas, digamos, para animais ou para o consumo humano. 

Quer dizer, no Brasil, só quem tem esses estudos é o Nordeste, através de 
trabalhos científicos, técnícoS, reafizados peta SUDEN.E, com a colaboração 
de missões técnicas internacionais. E, sob_ ésse aspecto, temos o domínio com~ 
pleto da situação. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e) - Eu gostaria apenas de uma 
informação. 

O SR. VALFRIDO SALMITO- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Hã quanto tempo existe esse 
levantamento? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Sr. Presidente, esses estudos jâ estão 
concluídos. Quer dizer, em termos de recursos hídricos e subsolo, dado ao 
subterrâneo. Esses estudos, acredito que já existem, pelo menos, concluídos, 
em tern:!_OS de, _pelo_ me_nos, uns cinco ou ~eis anos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Então, ê a nível precârio. 

O SR. V ALFRJDO SALMITO - Não, a nível mais técnico. 

O SR. ALBERTO SILVA - Permite uma intervenção? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Pois não. 

O SR. ALBERTO SILVA- A informação que temos, por exemplo, é 
que o Governo do Cearã realizou perfurações de poços secos, numa pro
porção exagerada. Será falta de conhecimento técnico ao perfurâ-lo? Ou falta 
de informações que a SUDENE poderia ter dado e não foi pedida? 

O SR. V ALFRIDO SALMITO- Bom. Reconhecemos, Senador, que o 
acervo técnico-científico que a SUDENE possui, em cartografia, em mapea
mento geológico, de mineração, de recursos hídricos, pouca coisa é' utilizada 
ainda hoje, lamentavelmente. Temos um acervo precios!ssimo que, certamen
te, ê o mais completo do Brasil. Os técnicos de outras ãreas do País, quando 
lâ chegam e se deparam com esses trabalhos, realmente ficam surpresos com a 
qualidade, com a profundidade desses trabalhos. 

Agora, quanto a esse nível de frustração exagerada, Senador Alberto Sil
va, hã muitas razões, digamos assim, talvez, uma parte seja desconhecimento, 
outra parte, até mesmo, talvez, seja uma orientação não adequada das âreas. 
etc. Muitas vezes, as--empresas PCifuiadoras podem não estaT a par dessa si~ 
tuação. 

Bom. Esse é um quadro e não somente com relação a recursos hídricos. 
Mais ainda, quer dizer, no que diz respeito ao estudo de solos também. Agri· 
cultura, é água, solo e clima. 

Então, com relação a solos também, a SUDENE possui um acervo pre
ciosíssimo. E até começamos, pela primeira vez, no Brasil, também em carã
ter piorieiro, estudos dos vales integrados de rios no Nordeste. Onde vê V. Ex' 
essas manchas aluvionais, os solos mais férteis, etc, onde repousam, até mes
mo, terrenos de irrigação, em tão boa hora iniciados, graças ao Senador José 
Lins, quando dirigia o DNOCS. Quer dizer, a própria irrigação repousa no 
que existe, em grande parte, nesses trabalhos têcnico-científlcos. 

De sorte que esse ponto é uma base fundamental e que levou muitos 
anos, e que foram.flnOs de incompreensão, porque se julgavam que esses estu
dos técnico-científicos eram um planejamento teórico, acadêmico, de gabine
te, que não rendiam resultados imediatos. Mas, foi a base de técnica científi~ 
ca, sobre a qual, repousam, muitos dos programas em tramitação e repousa
rão no futuro. Esses estudos se estendem a outras áreas. Quer dizer, no que 
diz respeito a recursos pesqueiros, o Nordeste possui os estudos mais comple
tos do Brasil da localização de pontos pesqueiros de lagosta, camarão, vârios 
tipos de peixe, etc. 

Estou apenas trazendo uma informação desse acervo que realizamos no 
passado. Agora, programas que v~o assegurar, no futuro, alteração desse 
quadro. 

Bem. Obviamente· são diversos os programas. O Senador Alberto Silva 
me chamou a atenção para aquele de recursos hídricos. De fato, começamos, 
este ano, a efetiva implementação desse programa. Realmente, teve um atra
so, em função da conjuntura adversa do País, mas já desencadeamos a imole~ 
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mentação desse programa, com a perfuração de poços intensamente, com re
cursos destinados c, at~ em carâter subsidiado, para poços públicos e poços 
para as propriedades privadas, além de açudagem pequena e média, afora a 
grande responsabilidade do setor público. 

Então, quanto a recursos hídricos, ainda complementada pelos primei
ros passos na perenízação dos rios. 

Então, vêm V. Ex• que hã um objetivo concreto, realista de aproveita .. 
mento das águas de subsolo, atravês de perfuração de poços, de aproveita
mento das ãguas superficiais, com os a~udes e barragens, e tambêm com os 
primeiros passos para a perenização dos rios, que não temos nenhuma ilusão 
que é um processo demorado e muitp caro. De sorte que deverá se estender 
num horizonte de vários anos, que nilo definimos aqui, e nem podemos defi
nir, sem a definição dos recursos. Mas, não é tambêm uma solução para 3 ou 
5 anos. Isso exigiria um tal sacrificio do País, que iríamos comprometer pró
gramas e projetas de outras ârcas, para assegurarmos a solução dessa pereni
zação dos rios. Quanto à água, a definição ~ essa. 

Quanto a solo, subsolo já existe a base técnica. Agora, quanto à atuação 
econômiCo-social, crcditicia, etc., temos alguns programas, que são progra
mas jovens, programas novos, como o Projeto Sertanejo, o Pólo N ardeste, a 
AGROINDÚSTRIA, esse programa de recursos hldricos, o programa de 
trópico semi-Arido, são programas que, ao longo dos anos, representam uma 
evolução técnica, em vista de uma solução adequada. 

No passado, foram· feitas tentativas, experimentos, até evoluímos para 
programas que realmente representam uma solução. 

Agora, corno são programas muito novos, o Projeto Sertanejo, por 
exemplo, é um programa que, digamos, onde ele estâ atuando, com.. mais in
tensidade, tem dois, três, no máximo, quatro anos, de infcio de atividade. En
.tão, temos que esperar a maturação e a mass~ crítica desses programas e pro .. 
jctos. 

A convicção que existe no âmbito técnico, no âmbito político também, 
das Lideranças da Região, é de que são programas adequados e corretos. Na
turalmente, falta-nos a escala, a dimensão e a massa crítica, para suportar 
essa situação em caráter permanente. Isto sob o ponto de vista do setor pri
mário. Atualmente, isto está complementado, com toda a programação do 
setor industrial, do setor de aproveitamento de recursos minerais, do setor de 
serviço, quer dizer, o próprio processo de desenvolvimento, dentro de uma 
programação bem definida de metas- metas flsicas a serem alcançadas, ano 
a ano. 

Quer dizer, então, através desses programas e projetas, vislumbramos as 
soluções, em carâter definitivo, quando havida a ressalva de que, entretanto, 
o crescimento demográfico dessa ârea, nessas taxas elevadas, realmente exi
gem um desdobramento desses programas e projetos. 

Bom. Essa, digamos, é a plataforma de açílo do Governo Federal, que 
e'stã estritamente ligada à ação dos Governos estaduais. O Governo Federal 
não está fazendo, na Região, nenhuma realização de obras, digamos, desvin
culadas .ou sem ser em sintonia com os Governos estaduais. De modo que hâ 
essa sintonia~integração. 

N atura1mente, ainda hâ tambêm um setor de ação, a colonização, que. 
não mencionei, visando absorver populações e absorver também os fluxos 
migratórios. 

Um ponto fundamental a esclarecer, em todo esse trabalho que se realiza 
no Nordeste, é o esforço do Governo Federal, no sentido de alterar a desti
nação de recursos e a distribuição de recursos a nlvel nacional, para que o es
paço nordestino, progressivamente, absorva um percentual maior de recur
sos~ com relação ao Pais. 

Todos conhecem, muito beril, os recursos destinados aos programas e 
projetos do Nordeste, mas muito poucos conhecem o que t destinado para as 
outras regiões do País. De tal maneira que não se pode, att o momento, fazm. 
uma avaliação correta se esses recursos destinados à regiãó são aqueles abso
lutamente necessários, são os mínimos, ou se a região devia absorver uma 
quantidade muito maior, para ficar dentro de uma distribuição eqUitativa de 
rec,.'Ursos a nível, não apenas orçamentária dos Ministérios, mas, tambêm, na 
própria apropriação dos investimentos da iniciativa privada nacional e multi
nacional. Quer dizer, isso é o que teni que ser feito e é inadiável que se faça, a 
fim 1e que o País (9do saiba realmente o que é destinado para o Nordeste ou 
o que deve ser destinado para essa mudança de situação, porque, por mais 
que sofistiquemos o aprimoramento técnico e reduzamos, no futuro, as per
das de recursos a um mínimo ou a zero, ê pouco provável que esses pro.sra
mas e projetas resolvam os problemas, se não houver um incremento de re
cursos. E, quando falamos em incremento de recursos, não ê aquela tese gene
ralizada de que o recurso sempre estã faltando em toda parte. Não 6 bem isso. 
S uma distribuição eqUitativa desses recursos, no espaço brasileiro, conside
rando o contingente demográfico ali existente. Esse ponto 6 essencial e ina-

diâvel, porque, do contrário, ficaríamos nós no preciosismo do refinamento 
técnico excessivamente preciosista,- digamos- conseguindo um rendimen
to anual crescente de 1% de 0,3%, quando um incremento de recursos da or
dem de 30% poderia apresentar um resultado com relação a tais programas e 
projetes, um resultado superior a 5%. 

Compreende V. Ex' esse ponto. 
O SR. PRESIDENTE (MENDES CANALE)- AI, 6 que falo da neces

sidade desse entrosamento, entre a ârea têcnica, - vamos dizer - entre a 
área que está estudando os programas da região e, cxatamcnte, a parte de 
uma representação pollt,ica, não só da região, mas dos próprios órgãos como 
é a nossa Comissão de Assuntos Regionais. 

Então, dentro desse programa e de vários programas anunciados aí por 
V. S•, teríamos que obter assim uma maior projeção e entrosamento, porque, 
às vezes, são programaS que se complementam. E dentro desses programas 
lançados, da projeção que ele está pensando e dos objetivos a atingir e desse 
tempo para a sua execução, é que gostaríamos de obter, assim, os dados. A 
SUDENE tem X de recursos. Mas, os programas que ela tem que lançar para 
atingir esses objetivos, ela vai levar tempo. Sabemos que não pode ser uma 
coisa a curto prazo, porque ela teria que alo~ar recursos destinados a esse 
programa ou aquele programa, que são interligados, para dar uma sequancia, 
a fim de que cheguemos a um objetivo final, a um objetivo colimado. 

Então, dentro dessa projeção e dentro daquilo que a SUDENE dispõe, 
aquilo que ê necessário nem nós sabemos. Só os Srs. poderiam dizer. Para a 
implantação disso e nós chegarmos at6Jã os recursos seriam desta ordem. AI 
é que entraria a nossa atuação. E seria exatamente essa, porque nós que pcn· 
samos em ter uma visão panorâmica, para chegarmos a um relatório e irmos 
ao Presidente da Repfiblica, depois de mantermos os nossos,contatos com o 
nosso Ministro do Interior, temos que ter urn;a visão, não s6 global, mas tam
b.êm com dados, para que possamos, então, reclamarmos recursos e bater
mos, atravês da tribuna da Casa, através de contatos com os minis~rios, com 
as âreas responsáveis por essa região, a fim de que esses recursos, de forma 
ordenada, possam chegar a um determinado prazo, em que possamos obter a 
solução almejada por todos nós. Senão, vamos fica,r ai, e não será isso que irá 
impedir, a curto prazo, uma seca repetida como essa que veio e que ocasionou 
a frustração da fase de 79 e de 80, e que o Governo não tenha que lançar re
cursos especiais, fora daquilo que, de fato, tehl que ser programado c cumpri
do para que se possa chegar àquele fim que todos nós desejamos chegar, nessa 
construção de uma infra-estrutura da área para que tenhamos, assim, ameni
zado e possamos, dentro daquilo que V. S• bem lembrou, que se amenize as 
perdas que tenham amanhã, que a solução não seja total, mas, que, pelo me• 
nos, não fiquemos a! a um percentual total, a perda total de tudo que se tem 
plantado e uma dispersão de recursos. 

Quaqdo falei que, desde muito jovem, ouvia falar na aplicação de recur
sos em obras contra as secas, não era absolutamente criticas a quem quer que 
seja no passado, porque todos nós, acho, que desejamos, não obstante os er
ros que se praticam, mas hâ o desejo de acertar, tamb=n., mas acho que hA 
uma pulverização de recursos, quando se pode, de fato, alocar, dentro desses 
programas que os Srs. já têm, como esse de um levantamento hldrlco de toda 
a região, das condições de solo das diversas áreas. Então, acho que temos 
aquilo de fundamental e que, naturalmente, valeu para que se pudesse lançar 
esses programas, porque, sem o bâsico, os Srs. jamais poderiam aquilatar um 
programa de ação e que esse progrma de ação seja, na sua interligação, na 
prioridade desse ou daquele, que tiv~emos, assim, essa visão dos recill'SOI 
necessários, para brigarmos, juntos com os senhores, por aquilo que 6 ,__ 
sârio para essa região, porque para nós não há diferença de fronteira. Tudo 
para nós é Brasil. 

O SR. VALFR!,J;IO ,SALMITQ- Perfeito. 

9 SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Têtn falado muito em puxar 
pata o Sul, trazer para o Sul, mas, absolutamente, não há nenhum desejo des-
se. Tenho dito a toda uma região - que já falei - que, quando falavam. na ~ 
aplicação de 6 bilhões e 300 milhões, eu di!se: estou briesnclo piloa 3GO-. ~ 
lhões, para superar o problema das cheias ,do pantanal, onde a 1101111!* I -~ 
está lã sofrendo, sem condições, e o pessoal reclamando providencia do Go-
verno. E, vejam só, lá com problemas sérios de seca e nós com problemas de 
enchentes, perecendo, e não tlnhamos recursos para atender e não temos at6 
hoje, estamos brigando para conseguir. 

Então, vejo isso como tudo para nós ~ Brasil c, asora, que tivemos a 
oportunidade de visitar a área, de sentir o homem nordestino mais de perto, 
que de fato é, sem dúvida, um homem valente para enfrentar as asruras desta 
região, e acho que temos essa responsabilidade enorme aqui, tamb6m, para 
que antes que finde o nosso mandato, à frente da Comissão de Assuntos Re
gionais, possamos deixar algo de concreto em relação a essa região. 
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O SR. VALFRIDO SALMITO - Eu gostaria de confmnar, com o Sr. 
Presidente, que esses dados e valores nós temos realmente um planejamento 
operativo da SUDENE, realista e voltado para metas exeqUíveis. Então, com 
esses dados, temos, Sr. Presidente, naturalmente um horizonte que se estende 

. apenas até 1985. Só se for do desejo de V. Ex• que poderemos integrar, para 
compor o"quadro de análise que V. Ex• ptetende fazer. Realmente, temos es
ses dados. uo que precisamos é recursos para expandir es~es programas um 
por um, em toda a região". Isso já temos, em caráter absolutamente definido. 
São estudos completos e, naturalmente, não são do domfnímo pUblico, por 
uma certa conveniência do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Tivemos a oportunidade de 
:Ouvir de alguns técnicos que nos acompanharam que muitos projetas que têm 
estão nas prateleiras, porque exatamente faltam recursos. E ouvimos mais, 
ainda, que temos perto de 100 a 120 mil hectares de terras de âreas desapro
priadas, terras preparadas e que não se cu,mprem um programa por falta de 
recursos. Acho que é a hora em que devemos aproveitar para brigarmos jun-
tos... · 

O SR. ALBERTO SJL V A - Em aditamento ao que V. Ex• estã dizendo, 
acho que seria oportuníssimo que o Dr. Salmito nos fornecesse esses elemen
tos para podermos concluir o nosso relatório ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Exato. 

O SR. ALBERTO SILVA - ... da nossa visita. Inclusive para ajudar a 
SUDENE naquilo que ela pretende fazer. 

Eu queria lembrar, também, uma das informações que obtivemos de téc
nicos da SUDENE, daquelas âreas dos perímetros molhados e dos açudes, 
onde a SUDENE tem alguns projetas programados para estes perímetros, de 
execução, relativamente, mais fácil do que o da irrigação a jusante e que nos 
pareceu uma das coisas mais notâveis que a SUDENE fez, que ê esse levanta
mento, conjuntamente com o DNOCS, de aproveitar os perímetros molhados 
dos grandes reservatórios, onde tem vãrias várzeas facílimas de irrigar, por 
um processo bem simples e que têm projetos no DNOCS ou na SUDENE. 

O SR. V ALFRJDO SALMITO - Posso confirmar, com relação a esse 
ponto que o Sr. Senador Alberto Silva levantou, Sr. ?resident~, que já demos 
de fato o primeiro passo. Firmainos convênio com o DNOCS e o DNOCS, 
neste momento, estã aproveitando as chamadas vazantes dos açudes, exata* 
mente a ãrea úmida, quando o len~ol d'gua vai baixandO. Jâ firmamo~ ç~:mvê
nios exatamente fora dã irrigação -

0 

digamos - institucional, e o DNOÇS já 
éstã começando a operar, dentro dos primeiros passos dados. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Esse é um subsidio valioso, 
uma quantidade de projetos desta natureza. Assim, podemos completar o 
nosso relatório. 

O SR. V ALFRIDO SALMITO - Sim, Senhor. ÇJ:naudlvel.) 

O SR. ALMIR PINTO- Este é um assunto de alta relevância e que, de 
certa maneira, o nosso colega Alberto Silva nos deu um relatório bem interes
sante. 

Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que consultasse ao Dr. Salmito se seria 
possível um outro encontro, ainda hoje, possivelmente às 16 horas, pois, na 
sessão plenâria do Senado, serã a despedida do nc;>sso colega Henrique de La 
Rocque. Eu gostaria de saber se poderíamos estar aqui, neste salão, para 
complementarmo~ justamente aquilo que o Senador Alberto Silva falou, a 
conjunção dos dois relatórios, a viagem do N ardeste com o CTA. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A pergunta estâ feita. 
A despedida do Senador La Rocque terâ uma série de apartes, pois cada 

um vai querer dar uma palavra de despedida ao nosso grande amigo. 

O SR. ALMIR PINTO - Âs 16 horas e 30 minutos, são duas horas, 
porque começa às 14 horas e 30 minutos a sessão plenãria. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Então, às 16 horas e 30 minu
tos poderíamos prosseguir, inclusive, sei que talvez o Dr. Salmito não tenha 
assim, de pronto, para nos entregar, dados sobre 'esta programação. Mas, se 
não tiver1 ainda contamos com- nossa reunião marcada para o dia 2; estarã 
presente o Diretor do DNOCS, -temOs ainda tempo para que possamos, assim 
mesmo, atê. se alguns dos nossos Senadores pudessem debá.ter mais o assunto, 
pegar esses programas, aí seria o caso dos nossos relator~s, pa_ra que a gente 
pudesse mesmo, obtendo isso, fazer constar desse resumo, da parte final, da 
parte conclusiva. - -

Mesmo que não tenha hoje a reunião, para fazer a entrega disso, porque 
V. s~ não estâ assim prevenidO de tudo que poderíamos necessitar, mas de
pois, haveria oportunidade de receber isso. 

Vamos suspender a sessão e a reabriremos às 16 horas e 30 minutos. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 
3• RE.UNIÃO, REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 

Ás dez horas do dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala "'Clóvis Bevilacqua'', presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, 
Presidente, Raimundo Parente, Almir Pinto, Vicente Vuolo, Agenor Maira, 
Mauro Beneviâes, Jarbas Passarinho, Alberto Silva e o Dr. José Osvaldo 
Pontes, Diretoi'~Geral do DNOCS, reúne-se a Comissão de Assuntos RegioR 
na is. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Evandro Carreira e a Senadora Eunice Michiles. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente de-
clara aberto os trabalhos c dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que, 
em seguida, é dada como aprovada. 

Em seguida, é apreciado o Projeto de Lei da Câmara n9 26? de 1980, que 
uautoriza o Depar~amento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 
autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar a área de terreno que 
menciona, situada no Município de Orós, no Estado do Cearã. 

Após submetido à discussão c colocado em votação, é aprovado o pareR 
cer favorâvel, apresentado pelo Relator, Senador Mauro Benevides. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Difetor-Geral do 
DNOCS, Dr. iosé Oswaldo Pontes, que aborda o tema sobre a Problemática 
das Secas do N ardeste. 

Usam da palavra, para debater o assunto, os Senhores Senadores J arbas 
Passarinho, Mendes Canale, Almir Pinto, Agenor Maria e Alberto Silva. 

Logo após a exposição do Dr. JOsé Oswaldo Pontes, o Senhor Presidente 
determina que as notas taquigrãficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas 
em anexo a esta Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Coinissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO DE AS
SUNTOS REGIONAIS. REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 
1980. REFERENTE À PALESTRA DO DR. JOSE OSWALDO 
PONTES. DIRETOR-GERAL DO DNOCS, SOBRE "A. 
PROBLEMÁTICA DAS SECA.S DO NORDESTE", QUE SE 
PUBLICA DEVIDAMENTE A.UTORIZA.DO PELO SR. PRESI
DENTE. 

PRESIDENTE: SENADOR MENDES CA.NA.LE 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR A.GENOR MARIA 

INTEGRA. DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO DA 
REUNtÃ..O: 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Havendo número legal, de
claro aberta a presente reunião da Comissão de Assuntos Regionais, especial
mente convocada para _ouvirmos o Diretor-Geral do DNOCS, Dr. José OsR 
waldo Pontes? a quem concedo a palavra. 

O SR. JOSll OSVALDO PONTES- Exm• Sr. Senador Mendes Cana
le, digníssimo Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Fe
deral, Exm'~ Sr. Senador Jarbas Passarinho, Líder do PDS nesta Casa, Srs. Se
nadores, companheiros do DNOCS, 

recebemos este convite para comparecer-mos a esta Comissão como uma 
deferência especial de V. Ex• ressaltando que esses encontros de executivos 
com parlamentares são sempre da maior utilidade porque, se de um lado, traR 
zemos a experiência da vivência direta com os problemas do Executivo, prin
cipalmente numa ârea-problema como o Nordeste, de outro lado, só temos a 
aprender com a outra face do problema que é a vivência dos Srs. Parlamenta
res; dos políticos que têm um enfoque diferente que vem ajudar os executivos 
a ajustar as suas linhas de ação. 

Vivemos, atualmente, um quadro difícil no Nordeste. Além dos proble
mas institucionais e estruturais, a região atravessa, no momento, uma seca 
prolongada atingindo quase toda a região, com os problemas naturais decor
rentes dessa seca. 

Sobre as medidas que o Governo Federal vem adotando para assistir a 
população assolada pela seca, acho desnecessário nós nos estendermos, uma 
vez que a ilustre Comissão já visitou a ieS:ião, teve conhecimento direto de 
como estã sendo procedida essa assistência e, também, teve oportunidade de 
assistir a duas exposições do Superintendente da SUI)ENE, a quem estâ dire
tamente afeta a condução dessa assistência, inclusíve, na semana passada. 

Apesar de considerarmos que a seca é um problema conjuntural, um 
problema emergencial, pelas dificuldades que traz à região, pelos males que 
traz às famílias pobres da região Nordeste; ela merece ser enfocada com um 
destaque especial. 
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Eu gostaria de apresentar um ligeiro histórico da evolução da seca no 
Nordeste, através daquele quadro em que nós mostramos que a seca tem ca
racterísticas com fatores inter-relacionados: os fatores hidrológicos, que são 
representados pela escassez e mã distribuição das chuvas; os econômciso, na
turalmente pela repercussão que a falta d'âgua traz a uma região habitada 
pelo homem, quer dizer, tem interferências econômicas e sociais. 

A primeira seca registrada pela História foi em 1583, quando Fernão 
Cardy registrou a ocorrência de urna seca em Pernambuco. No século XVIII, 
a História registra a ocorrência de 14 secas. No século XIX, 12 secas, e, no sé"
culo XX, até 1980, estãÇ registradas 17 secas, conside_rando uma seca anual; 
houve uma seca em 1919 e uma seca, agora, em 1980. 

Como conseqUência, em 1778, tivemos, a perda de 7/8 do gado do Esta
do do Ceará. Em 1790, pereceram 30% da população de Pernambuco, vitima
tios pela seca. Na grande seca de 1877/1880- que ficou marcada na História 
como a grande seca do N ardeste - só no Cearâ pereceram SOO mil pessoas, 
que representavam 50% da população do Estado, na época. E todo o rebanho 
da região pereceu com a seca. 

A seca de" 1877 comoveu tanto a Nação, teve tanta repercussão no pró
prio reino, na própria corte, que ficou famosa aquela frase de D. Pedro II de 
que "empenharia a última jóia da sua coroa, mas não morreria um cearense 
de·fome". No entanto, morreram 500 mil cearenses naquela seca. 

Mas, a partir daí, passou o Governo Federal, o Governo central, a se 
preocupar com o problema da seca, com o problema do N ardeste. E jâ após 
essa seca, foram criadas comissões efêmeras pelo Governo Federal c,- inclusi
ve, as primeiras missões técnicas de cientistas trazidos da América e da Euro
pa percorreram o Nordeste com vistas a identificar, diagnosticar e indicar S:o-
luçõ~ para esse problema. -. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Dr. Pontes, qual é o critério para 
considerar a existência da seca? 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- O critério é complexo. Primeiro, a 
limitação da precipitação pluviométrica. Quando a ptecipitação é inferior a 
400 mm, jã hã ocorrência de frustração de safras. Mesmo que essa precipi
tação atinja médias mais elevadas, a mã distriuição, a irregular distribuição 
das chuvas pode acarretar frustração de safras. Acho que hoje o critério mais 
seguro é o da frustração das safras agrícolas. Quando hã frustração de safra, 
então há uma seca porque, como conseqüência, temos o desemprego no meio 
rural, a liberação dos agricultores das fazendas que ficam sem condições de 
manter esses homens e, portanto, leva a esse problema social que é caracteri
zado como a seca. Mas, o critério é ou pela limitação da precipitação, ou pela 
mâ distribuição dessa precipitação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Em alguns casos, por exemplo, atin
ge uma parte mais reduzida da superfície e, em outros casos, toda ela. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Pode ser parcial ou geral. 
Este ano tivemos mUniCípios que tiveram 750 mm de precipitação e, no 

entanto, essa mã distribuição concentrada em 20 a 40 dias, levou à frustração 
da safra e esses Municípios são, hoje, considerados âreas críticas e assim reco
nhecidos pela SUDENE. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Com essas primeiras providências 
e a partir de !909, quando foi criada a IFOCS- Inspetoria Federal de Obras 
Contra as Secas - que era uma divisão do Ministério de Viação e Obras 
Públicas, passou o Governo a manter um atendimento mais permanente ao 
problema das secas. E as providências de assistência foram evoluindo de ma
neira que, mais recentemente, nós jã registramos que as secas não vêm trazen
do mais nenhuma vítima direta, por fome ou por sede. 

A forma de atendimento, essa assistência emergencial, vem evoluindo ao 
longo do tempo, sempre caracterizada por uma preocupação básica do Go
verno Federal, que é a de atender, da melhor maneira possível, a essas 
famflias desassistidas, evitando as conseqüências mais trágicas que seriam a 
morte por fome ou por sede. 

O DNOCS foi criado, em 1909, com essa missão preclpua de combater 
os efeitos da seca. E passou a adotar, a partir daquela data, mtdidas de assis
tência a essas famílias, a essas populações flageladas. 

Antes de 32, os retirantes, por falta de condição local, de assistência local 
as populações rurais, procuravam as estradas, os centros urbanos e eram as
sistidas sob latadas em alguns subúrbios das cidades. Era a figura do retirante 
que ficou marcada na História, inclusive Rachel de Queiroz bem mostrou isso 
com o livro O Quinze, no qual ela registra a figura do retirante. 

Já a partir de 32, passou-se a adotar uma outra sistemática de assistência. 
O Ministro José Amêrico de Almeida e o Diretor da IFOCS de então, Eltge
nheiro Luiz Vieira, passaram a adotar uma outra sistemática, que ~am os 

campos de concentração. Junto aos grandes centros urbanos eram criados 
campos de concentração, onde essas famílias eram assistidas com alimentos e 
água. A p~eocupação básica era a subsistência do homem. Era a única preo
cupação, não havia nenhum trabalho oferecido ·por essa população. Natural
mente, esses campos de conceÓtração traziam conseqüências danosas com 
problemas de saúde, de promiscuidade, problemas terríveis. 

Partiu-se dai para, jã na década d~ 30, mudar o enfoque e passou-se a 
criar aquelas chamadas frentes de trabalho. Então, procurava-se reter, da me
lhor maneira possível, essas famílias, junto aos seus locais de habitação, de 
maneira que elas pudessem, ao serem alistadas nas frentes de serviço, oferece
rem al,gum trabalho e serem remuneradas para poderem assistir às suas 
famílias. 

Ainda nessa época, havia uma aglomeração grande, havia concentrações 
enormes de trabalhadores, naturalmente com todas aquelas conseqUências: 
problemas sanitários, o problema do trabalhador, do chefe da famflia que se 
ausentava e deixava de_ dar aquela as_:)istência. Muitos deles não voltavam, 
abandonavam a familia, deixavam ~mulher e os filhos. Durante esse período 
procurava-se assistir com esse enfoque, mas eram obras muitas vezes impro
visadas, e o retorno do capital, quer dizer, desses recursos que eram dispendi
dos, era muito pequeno, inclusive porque todas essas obras eram desenvolvi~ 
das com mão-de-obra braçal, com a enxada, com a picareta, a chibanca. De 
maneira que, as obras mais escolhidas eram as de estradas, porque como era 
uma obra desenvolvida linearmente, ela podia acolher maior número de tra
balhadores. Por isso eram as o luas mais escolhidas, como também os açudes, 
pequenos e médios ou, então, as estradas; de preferência, as estradas, porque 
era o tipo de obra que podia assistir o maior m1mero de trabalhadores. 

Nesta época é que se caracterizou- e é bom que se diga-, o que se pas
sou a chamar "indústria da seca". Inclusive o DNOCS foi muito injustiçado e 
criticado, por ter criado no Nordeste uma indústria da seca. Na realidade, 
nessa época, os recursos do Governo Federal para assistir essas populações 
eram liberados com muito atraso. Muitas vezes, quando os recursos chega
vam, jã haviam termfndo as secas; quando os recursos chegavam às mãos do 
DNOCS, a seca já tinha terminado. Então, a única maneira que se encontrou 
para assistir essa população, era através dos chamados fornecimentos, as ca
dernetas. Cada trabalhador alistado na frente de serviço, recebia uma cader
neta que possibilitava a ele ser fornecido nos tais fornecimentos. E tinha, 
como complementação, os chamados famosos "vales", que era a verdadeira 
moeda que circulava nas frentes de serviço nessa época. 

Ora, os comerciantes, embora com todos os cuidados que os técnicos do 
DNOCS tinham, em manter uma fiscalização, uma tabela de preço, - a ex
tensão do problema- em 1958, por exemplo, o DNOCS sozinho tinha 550 
mil homens alistados na frente, com o mesmo no seu quadro de pessoal- ti
nham que assistir e administrar todo esse pessoal, havia técnicos que tinham 
sob sua administração direta 25 mil, 30 mil homens, esses fornecimentos eram 
o Próprio sistema, a maneira de assistir e trazia no seu bojo toda uma série de 
distorções. Então, o homem era realmente explorado nesses fornecimento~, c 
os vales eram descontados, porque os comerciantes tinham conhecimento, já 
de uma experiência própria, da grande demora que eles iam ter em receber os 
pagamentos, descontavam esses .vales com grande desc-onto. 

Isso criou aquela imagem de que muitas fortunas se criaram no N ardeste 
depois das secas, através desse sistema de fornecimentos e do desconto do va
le. Os técnicos do DNOCS passaram a assumir essa responsbilidade, pois di
ziam que o DNOCS estava criando uma indústria de secas. 

Com os meios disponíveis na época, em conseqUência desse grande atra
so na liberação de recursos, não havia outra maneira, porque muitas vezes o 
técnico que estava à frente de uma frente de serviço, ficava na dúvida: se fe
chasse o fornecimento, quem iria assistir o homem.?- Onde o homem iria ter os 
alimentos para o seu sustento? De maneira que havia aquele drama e o siste
ma era realmente viciado. 

Mais recentemente, depois da SUDENE, passou-se a fazer uma melhor 
programação do problema da seca, através daqueles planos anuais preventi
vos de combate às secas. A SUDENE todo ano, submete ao Conselho Delibe
rativo, um plano anual preventivo, jã preparado, selecionando as obras e pro
curando melhor ordenar os trabalhos, de maneira que essas distorções pudes
sem ser eliminadas inclusive com o início do pagamento direto aos trabalha
dores, em dinheiro, que foi a grande inovação que permitiu a eliminação â.p 
fornecimento, da· figura do fornecimento e, portanto um atendimento me
lhor, com o fim de o homem ser menos explorado. 

É bom que se lembre também que, naquela época, na década de 40/50, 
nós não dispúnhamos dos instrumentos como a COBAL, a SUNAB, que pro
curam hoje ser instrumentos válidos e estão, inclusive, ajudando na seca deste 
ano, a controlar, a regular os preços e o mercado abastecedor. 
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Mas se continuou, ainda nessa época, a se trabalhar com as frentes de 
serviço na execução de obras públicas. E somente a partir do ano passado, o 
Ministro Mãrio Andteazza, face às críticas que também se faziam a essas 
frentes de trabalho, que realmente traziam problemas porque continuavam a 
perdurar alguns problemas que não foram solucionados através do pagamen
to direto, com essa nova sistemática, que era o problemã da falta de con
dições sanitárias das concentrações, do homem abandonar o seu lar e a falta 
de assistência direta à família, passou o Ministro Andreazza a autorizar uma 
nova sistemática de atendimento às vítimas da seca, através do atendimento 
direto na propriedade. 

No ano passado, esse sistema funcionou razoavelmente bem. Este ano, 
hquve alguns ajustamentos e os sistema está aí, atendendo, hoje a cerca de 
550 mil pessoas; mais de I 80 mil propriedades agrícolas estão assistidas a fun
do perdido, além do seguimento de crédito que também assiste a uma deter
minada propriedade. Quanto ao problema da assistência deste ano, como dis
se inicialmente, vou me excusar de entrar em novos detalhes, porque já foi su
ficientemente debatido. 

O que nós achamos de essencial, e inclusive, nós louvamos essa iniciativa 
da Comissão de Assuntos Regionais do Senado, nessa preocupação com o 
problema do Nordeste, é que o problema da seca, o problema emergencial, o 
problema de assistência, são problemas transitórios, que naturalmente estão 
exigindo um esforço muito grande do Governo _em liberação dos recursos" 
que estão vultosos, pelo volume que estâ assumindo o problema. Mas o que 
importa, o que é essencial, é analisar os problemas estruturais do Nordeste. 
Porque este problema da seca- ela ocorre este ano- está sujeita a ocorrer 
no próximo ano e, daqui a alguns anos, nós vamos ter sempre presente que a 
seca- como diz o Ministro Andreazza- no Nordeste, tem que ter um trata
mento como se tivesse estado permanente de seca. 

O SR. (lnaldfvel) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES - Pois não. 

O SR. (Inaudível) - Foi exatamente esse o posicionamento da nossa 
Comissão, quando debatemos com o Superintendente da SUDENE, o 
problema relacionado com as secas. Hoje, quando n6s vivemos esse respique 
da frustràção de safra, ocorrido em 1979, e agora repetida, em 1980, em que o 
Governo lança o programa de emergência, nós estudamos a forma e sofremos 
determinadas críticas da Comissão sobre a maneira adotada, principalmente, 
no sentido do chamado fundo perdido, mas fomos bem claros nesse posicio
namento ao Superintendente da SUDENE, que o que interessa de fato à Co~ 
missão, é a parte estrutural, é uma programação objetiva, com o sentido de 
que a SUDENE, com o problema também do DNOCS, desenvolva progra
mas que possam de fato solucionar, não a curto prazo, mas a longo prazo, o 
problema da situação das secas do Nordeste, Quanto a essa parte de emergên~ 
cia, a Comissão acompanhou, fez as suas observações, mas agora nós esta
mos aqui ouvindo V. S" e ficamos satisfeitos, porque antes mesmo da Comis~ 
são dizer do seu pensamento que foi dispendido ao Superintendente da SU
DENE, V. S• adianta dizendo que de fato o objetivo maior é a formação de 
uma estrutura que possa de fato atender em definitivo o problema do Nordes
te. 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES - Muito obrigado. Mas o que nos 
preocupa realmente, embora reconheçamos todo um empenho muito grande 
do Governo Federal em melhorar sempre, pela evolução do tratamento que 
se dá a vítima da seca, melhorar sempre essa assistência - ela é importante, 
porque envolve contingentes muito grandes de população, principalmente da
quela população mais pobre, que precisa ser assistida, e a maneira de assistir é 
importante, para evitar distorções, para que o dinheiro seja realmente bem 
empregado, bem administrado, nós nos preocupamos muito mais do que isso, 
quer dizer, Com o problema mais profundo das causas maiores desse quadro 
de pobreza na Região Nordeste. O N ardeste hoje, principalmente o meio ru
ral do Nordeste, o chamado Polígono das Secas, hoje se constitui no maior 
bolsão de pobreza do Brasil. Este quadro de pobreza absoluta, de subdesen
volvimento, de estagnação, é que precisa ser removido. 

N 6s vamos procurar aqui, naturalmente sem querer abusar do tempo de 
V. Ex•, dar o nosso pensamento, as causas desse quadro do Nordeste e, natu
ralmente, indicar alguns programas que estamos procurando desenvolver, 
que vêm procurar mudar essa, estrutura, esse qu;~.dro. 

O Polígono das Secas estã registrado por essa poligonal marrom, envolve 
parte do Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais; esta é a nossa área de 
atuaçã.o e é, por lei, definida como área de atuação do DNOCS e 
convencionou-se a chamar de PoUgono das Secas. 

Essa área está mais ou menos coerente coril a isoieta de 800 milímetros, 
esse quadro que está ponteado é exatamente a área da isoieta de 800 milíme~ 
tros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com média de precipitação ... 

O SR. JOSÉ OSWALDO PONTES - Com mêdia de precipitação 
anual. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Em Israel, eles consideram, até 200 
milímetros, como área extremamente irrigada. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Mas a nossa mêdia aqui, comova
mos observar adiante, não é a precipitação ... As características nossas é que 
essa precipitação é mal distribuída 110_ tempo e no espaço, no interanual e den
tro do próprio ano; é concentrada. Só podemos ter altas precipitações, 800 
milímetros já é considerada uma alta precipitação, mas concentrada em pou~ 
tos meses do ano, às vezes, não dã essa distribuição, para completar o ciclo 
das culturas e, então, dá uma frustração de safras. 

Aí nós temos, pela história âas Secas, a ocorrência de secas, e 81 a 100% 
das secas registradas pela história ocorrem nessa área desse primeiro Polígo
no, mais ou menos. Dá uma coerência com o legislador que fixou aquela área 
do Polígono das Secas; há uma certa coerência, não só pela isoieta, como pela 
própria ocorrência da seca na região. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Essa ãrea abrange Cearã, Rio Gran· 
de do Norte? 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES - Parte do Piauf, Cearã, Rio Gran
de do Norte, Paraíba, Pernambuco, parte da Bahia - o sertão ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, não, ãrea prioritãria. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Area prioritãria é exatamente o 
Ceará, o Rio Grãnde do Norte, a Paraíba e o sertão de Pernambuco. 

Mas consideramos como causas fundamentais da pobreza do Nordeste, 
desse quadro atual, primeiro: o meio fisico e suas limitações, principalmente 
o problema dos recursos hídricos deficitários, porque se nós temos precipi~ 
tações até de 800 milímetros - varia de 400 a 800 milímetros -, temos uma 
evaporação média anual de 2 mil milímetros. Em todos os meses do ano, o 
balanço hídrico é deficitãrio, isto é, a evaporação é superior à precipitação. 

Então, essa é uma característica e, daí, a importância da água; ela, no 
N ardeste, é importante. Todos os rios, com exceção do Parnaíba e do São 
Francísco, são interinitentes, qu~ correm poucos meses do ano, correm 30 
dias e, cessado o período de chuvas, o rio está completamente seco. Então, o 
problema da água é importante. O problema do solo também. Nossos solos 
são rasos, erodidos, são solos e_m que o embasamento cristalino aflora em 
mais de 50% da área do Polígono. Temos um quadro que mostra as for
mações geológicas do Nordeste- toda essa área alaranjada é o embasamen
to cristalino precambriano aflorando; são solos de 20 centí~etros de espessu
ra, duros e onde, inclusive, não se permite a formação de aquíferos subterrâ-
neos. 

A outra área, amarela, é a formação sedimentar, onde é mais favorâvel a 
formação de aquíferos, onde o poço se justifica mais, tem maior produtivida~ 
de. Essa área alaranjada é que nós indicamos para reservação d'água através 
de açude, aproveitamento de água superficial através da produção de açudes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Área do cristalino? 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES - Área do cristalino. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Vamos esperar quando V. S• cavar 
um poço, e achar diamantes ou ouro. 

Dr. Pontes, eu lastimo - e aí o Presidente me desculpe, ficaria aqui de 
muito bom grado para ouvir essa lição -, mas infelizmente tenho um com
promisso às II horas; naturalmente, a palestra vai ser depois distribuida pela 
Comissão, mas se o Presidente Ilj.e permitisse e o Dr. Pontes, gostaria, antes 
de sair, de antecipar uma pergunta. (Aquiescência do Presidente e do depoen
te.) 

O Dr. Pontes falou, exatamente, sobre essa nova teoria de convivência 
com a seca cotp.o se ela fosse um estado permanente. E, hâ dias, eu li que o 
Instituto de Tecnologia da Aeronáutica pensava em realizar bombardeios de 
nuvens para fazer com que as precipitações pluviais se dessem, independente
mente da vontade de São Pedro. Então, seríamos nós organizando a chuva. 

Houve um engenheiro, muito famC>sO-rio Brasil, levado ao descrédito 
porque pretendeu isso hã coisa de uns 30 anos, suponho eu ... 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- .. Janot Pacheco. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Era estudante ainda, quando o vi... 

A posição do Dr. Pontes sobre esta perspectiva, qual seria? 
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O SR. JOSE OSVALDO PONTES- Nós nos coloc;amos na seguinte 
posição; esse problema ainda não estã bem definido e aceitO pela comunidade 
científiCa, nem a nacional, nam a internacional, mas achamos vâlido que se 
faça a pesquisa, que se fã.ça o experimento, mesmo porque ela não vai envQt~ 
ver recursos exagerados. Então, tudo que venha para ajudar, acho que deve 
ser incentivado, deve ser estimulado. A. pesquisa, que é o que se propõe o 
ITA, é concluir um estudo que eles iniciaram e que precisa ser comprovado 
na prática. Acho que vale a pena pagar para ver. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado. Com licença. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Muito obrigado, e honrado pela 
sua presença. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Esta Comissão também fica 
muito agradecida e honrada com a presença do ilustre Líder. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Então, consideramos que as limi
tações do meio físico realmente contribuem, são uma das causas fundamen
tais desse estado de pobreza do Nordeste. Outra causa que nós achamos mui~ 
to importante é o problema da eStrutura fundiária, pois, no Nordeste, é intei
rareente inadequada. 

V. Ex's observem: naquele quadro, vemos que 85% das propriedades do 
Nordeste que têm menos de 50 he'\tares e hã um quadro- problema de es
trutura fundiária- em que 73% dos proprietârios retêm apenas 12% da área 
e 8% dos proprietái'los retêrii 67% da ârea. Em decorrência disso, geram-sere
lações de trabalho, de emprego aviltantes para o homem, porque no Nordes
te, dentro da pobreza da região, dentro inclusive, do outro problema que va
mos levantar, que é a baixa tecnologia empregada na produção agrícola, onde 
95% da agricultura se faz com o uso da enxada, sem nenhum insumo moder
no e, com essa tecnologia, com esse instrumento de trabalho, o homem estâ li
mitado a absorver, a dominar uma pequena área e com baixâ produtividade. 
O minifundista se constitui numa força de trabalho disponível para o latifún~ 
di o. 

Como a agricultura no Nordeste é basicamente de subsistência, os únicos 
produtos agrícolas do campo que entram no circuito do mercado são o boi e 
o algodão, que eles são do latifúndio, onde o algodão é produzido em regime 
de meia ou de terça; o trabalhador paga pelo arrendamento da terra e, ainda 
mais, como ele não tem nenhuma resistência, é compelido a vender a parte 
que recebe, geralmente, ao proprietário, a preço abaixo do mercado. Isso gera 
uma relação de emprego e de trabalho realmente de_sumano c, além do mais, é 
o Jrabalha,5lor sem terra ou minufundista que arca com todo o ônus da pro
dução; quando hã uma seca, esse homem não tem condições de resistir e o 
proprietário rião sustenta o homem na terra, ele vai atrás da assistência do 
Governo. Isso é o que acontece. 

Essa estrutura fundiãria, realmente, contribui para a manutenção de um 
~stado de pobreza no meio rural e impede, inclusive, o avanço tecnológico, 
impede a introdução de uma melhor tecnologia de produção, que é outro 
problema grave, contribuinte e causa da nossa pobreza: a baixa tecnologia de 
produção. Noventa e cinco por cento da agricultura se faz com enxada e SCilJ. 

uso de nenhum insumo moderno; não se usa o adubo, o defensivo agrícol~ o 
inscticida, etc. Eptão, com essas condições, a produtividade é muito baixa, o 
que contribui ~::ira esse dado fabulesco. 

Outra causa que vem contribuindo para essa situação é a intermitência 
da alocação dos recursos federais para a região. Infelizmente não trouxemos 
esse quadro, esse gráfico, mas se formos examinar os orçamentos do 
DNOCS, os orçamentos dos recursos federais para o Nordeste, desde 1909, 
os mesmos mostram que os piques de alocação de recursos coinciçlem com a, 
ocorrência de seca. Ora,- decorrido o período de seca, os recursos· que eram 
alocados aos órgãos federais se mantinham num patamar muito baixo. 

O SR. ALMIR PINTO - Fora do microfone. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Muito obrigado, Senador. Mas 
essa intermitência da alocação de recursos, vez que os recursos mais abun
dantes são dirigidos à região por ocasião da calamidade da seca, onde esses 
recursos são absorvidos quase totalmente em trabalhos assistenciais, impe
dem que os órgãos federais que atuam na região possam desenvolver seus 
programas com consistência e continuidade. Esse ê um dos fatore~ também, 
que vem agravar o problema. 

Fala-se muito que o DNOCS em 70 anos não resolveu o problema das 
secas do N ardeste, mas se formos verificar os recursos-meios que foram ofe
recidos ao DNOCS para contribuir para a solução desse problema, vamos ve
rificar que esses recursos foram escassos em -anos normais e mais abundantes 
na época de ocorrência de calamidades, exatamente destinados ao segmento 
l!mergencial. 

O SR. ALMIR PINTO- Isso não ocorreu com relação ao Nordeste. A 
própria SUDENE, que foi criada justamente para o desenvolvimento do 
Nordeste, na Presidência de Juscelino Kubitschek, teve esvaziado pratiCa
mente o seu <..-'Ofre, porque retiraram tanto dinheiro da SUDENE para outros 
setores, que ela ficou quase que impotente para fazer, na realidade, o seu ver
dadeiro papel de desenvolvimento do Nordeste bras\leiro. Essa é que é a ver~ 
dade e que vem confirmar o ponto que V. Ex• vem defendendo. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Muito obrigado pela contribuição 
de V. Ex•, Senador Almir Pinto. É de justiça se dizer que o Ministro Andreaz
za, hoje, estã procurando corrigir essa situação, inclusive quando ele coloca 
que o tratamento ao N ordete deve ser dado permanentemente, considerando 
que ê uma região que está permanentemente em crise, isso significa jâ uma 
correção, um reconhecimento dessa situação e uma correção desse tratamen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - ll colocação nossa dividir
mos bem os recursos que devem ser alocados visando a formação dessa infra
estrutura fundamental à ãrea e outras que são programas emergenciais. então 
não podemos nunca tirar daquilo que se tem para um programa fundamental 
de formação de uma infra-estrutura na ârea, para transportá-lo para uma me
dida de emergência. 

O SR. JOS!l OSVALDO PONTES - Aliãs, este ano, por exemplo, os 
orçamentos do DNOCS não foram cortados em um centavo, em decorrência 
da seca. Foram mantidos oS orçamentos ':"riginais jã previstos desde o-- ano 
passado. Então? que dizer que os recursos para emergência são recursos su
plementares que estão sendo alocados à região. 

Bom, esse é o quadro, são as causas que, a nosso ver, estão contribuindo 
para a manutenção desse status quo na região. Para enfrentar essa situação, e 
com o objetivo de mudâ~Io, de se criar no Polígono das Secas, no semi-ârido 
nordestino, uma economia de convivência com o fenômenos, indicamos al
guns programas que jã estão em execução. Primeiro, o programa de Recursos 
Hidricos: é desnecessãrio se ressaltar e enfatizar a importância da ãgua, como 
jã foi dito, O programa de Recursos H(dricos foi mêlhor estruturado no ano 
passado, através da Instrução n9 10, que visa dotar a região, complementar a 
região, desse elemento fundamental e essencial à vida, que ê: a âgua, através 
de um programa que prevê a construção de 350 açudes, pequenos c m~dios 
açudes, para atendimento às comunidades com vistas, principalmente, a 
abastecer d'âgua pequenas comunidades; inclusive na seca do ano passado, 
verificou-se que inúmeras comunidades do Nordeste, pequenas cidades, dis
tritos e povoados, tiveram que ser abastecidos de água com caminhões-pipas, 
deslocando-se a 70 e até 150 quilômetros. Então, a soluç{io desse problema é 
através da construção de açudes, pequenos ou médi6s, que venham a resolver 
definitivamente o abastecimento d.e água dessas comunidades. 

Outro instrumento para aumentar a oferta na região, ar estã, é a cons~ 
trução, a perfuração, Ou o aparelhamento de 7 mil e sbo poços profundos na 
região. 

O SR. AGENOR MARIA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Pois não, Senador. 

O SR. AGENOR MARIA- O montante, se não me falha a memória, 
de 10 bilhões, foi criado para atendimento das necessidades do Projeto de Re
cursos Hídricos do N ardeste. Desejava saber de V. Ex• se, Paralelo a esse 
grande projeto, que na realidade representa em grande parte a salvação dare
gião, foi ou está sendo criado um projeto tamb~m grande de educação, no 
sentido de dar ao homem nordestino as condições de ele saber o que realmen
te são recursos hídricos, e como pode fazer esse aproveitamento? 

Estâ havendo na região do Nordeste um trabalho no sentido de educar o 
homem para essa grande realidade no que diz respeito ao aproveitamento 
dessa ãgua, não só na prAtica de uma agricultura modernizada, como do ho
mem saber movimentar uma bomba? Porque o que me consta no N ardeste, é 
que muitas das vezes a bomba se torna obsoleta por falta de uma sola, porque 
o homem não sabe lubrificar a máquina, o homem não sabe lutar com aquela 
rnâquina. A minha impressãü ê qüe esses recürsos imensos que o País vai des
pender para desenvolver um programa de Recursos Hídricos no Nordeste, se 
paralelo a esse trabalho, não se preparar esse homem, torna-se realmente uma 
situação muito complicada. 

O SR. JOSt OSVALDO PONTES - V. Ex• tem inteira razão. Mas, 
através desses programas a que vou me referir e mesmo um programa que es
tã sendo administrado pela SUDENE, compatibilizado com o Programa de 
Recursos Hídricos, há um programa de colaboração com os Estados e as pre
feituras para a operação desses poç_os ..-- V. Ex• sabe, hâ grande número de 
poços perfurados no Nordeste e eles não estão sendo operados por proble
mas, inclusive, dessa natureza, pequenos problemas de falta de capacitação 
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de operador da bomba, ou mesmo de operação do próprio poço -, estã-se 
criando agora um programa em que a SUDENE contribui com recursos e 
exige a participação também do Governo do Estado e dos Municípios com 
vistas à solução desse problema. Além do mais, com esses outros programas 
que estamos desenvolvendo, estamos procurando capacitar mais o sertanejo, 
o agricultor, para enfrentar essas situações. 

O Programa de Recursos Hídricos visa, portanto dar uma resposta. 

O SR. ALMIR PINTO -Sobre a questão levantada pelo Senador Age
nor Maria tenho a impressão de que alguma coisa o MOBRAL poderia fazer. 
Acho que o MOBRAL poderia em muito concorrer para isso, porque hoje ele 
estã se expandindo, não é só aquela alfabetização: Hoje, o MOBRAL jâ faz 
muita coisa de proveito educacional para a população brasileira. Quem sabe 
se um próprio convênio do MOBRAL com a SUDENE, com o DNOCS, 
para dar essa educação rudimentar, vamos dizer assim, ao homem do campo 
para lidar com sua mãquina, não fosse uma: boa fonte de propagação? · 

O SR. AGENOR MARIA- Gostaria de dizer ao•Senador Almir Pinto 
que o MOBRAL tem uma infra-estruturajã espalhada por todo o Nordeste e 
dispõe de numerário suficiente para pagar inúmeras, centenas de milhares de 
pessoas que eles têm realmente dissem~nadas por todo o Nordeste. Até acho 
que a prãtica do manuseio dessa mâquina é mais importante ainda do que a 
alfabetização, porque é muito mais fâcil o alfabetizado esquecer de escrever, 
esquecer o que aprendeu, do que ele esquecer-se da bomba, porque a bomba, 
ele continua manuseando. Ele apreÍlde a manejar a bomba e continua, ao pas
so o que ele aprende, no MOBRAL, a escrever e a ler, e não continua. Ele tem 
muito mais necessidade de aprender a manusear a bomba, aprender de fato e 
de direito que ele vai continuar mexendo com aquela bomba, do que o 
problema da alfabetização, porque na hora em que ele parar de escrever e de 
ler, após algum tempo ele desaprende. Fica mais difícil ainda. 

O SR. JOSI': OSVALDO PONTES- Estamos de pleno acordo, e temos 
inclusive feito um esforço, lã no DNOCS, junto às Secretarias de Educação 
dos Estados, com vistas a que tenham um curriculum escolar próprio ao meio 
rural nordestino. Mas escolas e nos grupos escolares, deve haver um curricu
lum escolar, uma cartilha própria para o homem do campo, que ensine essas 
coisas. Inclusive, temos uma notícia até, para dar aqui: que a Prefeitura de 
Maranguape, adotou como cartilha, nas escolas primârias, para alfabeti
zação, aquela cartilha do criador de peixe. Estão aprendendo na cartilha de 
criador de peixe, que o DNOCS editou, e que foi aprovada oficialmente, in
clusive, pela Prefeitura de Maranguape, para alfabetização. Quer dizer, aíjã é 
aprender a ler, aprendendo a criar peixe. E assim são outras experiências des
sas, que devem ser levadas à região. 

O SR. ALMIR PINTO - A bomba em si, por mais simples que seja, 
mesmo de plâstico, para ensinar a seu manejo, deve haver uma professora ou 
um professor. Porque todos são do interior, são sertanejos, vivem da agricul
tura; então deve ter uma aulazinha prática, para mostrar. A criança mesmo 
tem aquela curiosidade, ela gosta de rasgar, de construir, de remontar o seu 
camiãozinho, então pode pegar uma bomba daquela~ para aguar as plan
tações, ou qualquer coisa; mostrar o mecanismo, para a criança ir gravando. 
Nós précisamos é justamente disso. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES -Perfeito, estou de pleno acordo, e 
acho muito vâlida esta.sugestão e esta contribuição. 

O SR. ALMIR PINTO- Perdoe-me por interromper V. S•, mas con
forme nós combinamos com o Presidente da Comissão, este encontro seria 
apenas, digamos assim, informal. e para discutirmos informalmente, porque 
esperamos chegar a um relatório final daquela Comissão, colho V. S" deve sa
ber; por isso, estamos interrompendo a sua brilhante palestra, para que haja 
um diálogo, e a gente possa apreender melhor o seu pensamento. 

O SR. JOSJl OSVALDO PONTES- Perfeito, eeujádissequetêm sido 
contribuições muito válidas. 

O SR. AGENOR MARIA- Dr. Osvaldo, V. S• falou no princípio da 
palestra que o enfoque dado pelas autoridades do Poder Executivo, 1: diferen
te daquele dado pelos parlamentares. Na realidade, do encontro desses dois 
enfoques pode surgir um diálogo que possa melhorar, favorecer a execução. 

Então, eu lhe perguntaria: a atividade rural, na minha concepção, é mais 
uma atividade de ordem sentimental do que financeira. Se o filho do agricul
tor é criado tendo amor pela terra e sentindo realmente a grandeza deste sen
timento, acho que ele estâ muito mais preparado no futuro, quando se tomar 
rapaz, para praticar a agricultura e a pecuária, do que aquele que estâ sendo 
criado sem ter nenhuma indicação para ter amor por ãquele problema. 

Ao que me consta -sou um homem nascido no campo, criàdo no 'cam
po, hoje, pelo menos na minha região, o agricultor diarista não quer que o fi
lho fique mais no campo; o agricultor meeiro ou rendeiro, não quer que o fi-

lho fique no campo; o pequeno proprietário não quer que o filho fique no 
campo. Está acontecendo o seguinte: o filho do operário está empenhado a 
ser cabeceiro, gari, qualquer coisa, mas estâ fugindo do campo. O filho do 
proprietário, por sua vez, procura aprender e, se ele não pode concluir seus 
estudos, faz concursos para a Polícia, para o Exército, para a Marinha, para a 
Aeronáutica, para guarda-fiscal, para qualquer coisa, menos o campo. 

O campo está cheio de velhos e crianças. A juventude mCSmo, em idade 
de 18 a 25 anos, hoje, é muito rara no campo. Isso é muito perigoso, muitíssi
mo perigoso. Aconteceu um caso comigo, há cerca de um ano, dois anos, na 
cidade de São Vicente: um gado adoeceu de aftosa e eu precisei comprar uma 
lata de criolina, para botar no cacho do boi, para ele não lamber, e conse
qUentemente prejudicar-se. Subi para comprar criolina e uma enxada para ca
var uma vazante no rio. Na cidade, não tinha nem a criolina, nem a enxada. 
Nessa cidade, hã todo tipo de aparelho de televisão, de rádio, de geladeira 
para vender, mas criotina e a enxada, apesar de ser uma cidade cem por cento 
agrícola, não tinha para vender. 

Tenho a impressão de que está havendo, por parte das autoridades, um 
descaso muito grande para o problema da agricultura, porque com esse tipo 
de agricultura que nós praticamos no Nordeste, em que o homem perde esse 
sentimento superior, que estâ acima de tudo, ela não pode ser motomecaniza
da, pelo menos por enquanto não pode, temos que fazer todo este trabalho 
com a mão do homem. O homem abandona- e nós vamos ter um caso ago
ra, em dois ou três anos- e, se ele não aparecer, não hâ como colher essa co
lheita, porque não tem quem colher. 

E hâ mais um aspecto que quero abordar, nesta oportunidade, aprovei
tando a presença de V. S .. , para vermos como vamos conseguir sair desta si
tuação: é que o homem, quando abandona o campo e vai para a cidade, em 
geral ele não volta mais. É homem que estã perdido para a produção agrícola. 
Este é o enfoque que quero dar, para ver como V. S• vê essa situação, para 
podermos chegar a um denominador comum, para que o Governo possa to
mar providências contra isso que estâ acontecendo- e é muito dinâmico este 
processo. 

O SR. ALMIR PINTO - (Fora do microfone.) 

O SR. JOSJ': OSVALDO PONTES - Perfeito. 

O SR. ALMIR PINTO- (Fora do microfone.) ... é um esvaziamento 
do campo. Dai, muito certa a atitude das Forças Armadas, de preferência em 
não aCeitarem, salvo exceções, o homem do campo, porque é um êxodo natu
ral. Como diz o Senador Agenor Maria, o rapaz que vem do campo, para a 
capital, passa um ano ou dois, se acostuma com a vida da capital e não quer 
nunca mais o desconforto. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Perfeito, acho que é muito impor
tante isso, e é exatamente a mudança desse quadro estrutural do meio rural 
nordestino, que vai possibilitar a fixação do homem no campo, principalmen
te quando dá condições à posse da terra aos homem. E. muito importante isso, 
porque o homem que trabalha a terra, esse é realmente o homem importante 
e adquire essa condição especial, ele tem nato em si esse amor à terra, dedica
se ao trabalho, à lavra da terra. 

Mas, como eu ia dizendo, esse programa de recursos hídricos visa a cons
trução dessas obras para atender, aumentar a oferta de âgua na região, atra
vés desses pequenos açudes, de poços, ou de grandes o bras de maior porte, 
para perenização dos rios. O noticiário da imprensa foi muito generoso e, in
cluSive ao noticiário a abertura de uma válvula no Açude de Orós, perenizan
do o Rio Jaguaribe. Temos nOtícias recentes de que hoje jâ começa a se pro
cessar uma verdadeira transformação no Vale do Jaguaribe, a partir do Açu
de de Orós, com a perenização dos rios, quer dizer, começa sua produção ali, 
em plena seca. 

O SR. ALMIR PINTO - (Fora do microfone.) 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Não através do DNOCS propria
mente. O DNOCS participa, em convênio com o Governo do Estado do Cea
râ, de um programa que o Governo daquele Estado estâ desenvolvendo -
PROMOV ALE- para o aproveitamento desse recurso importante que é a á
gua, e já disponível ao longo do leito do J aguaribe, a partir do Açude de 
Orós. Ele financia, mas está querendo institucionalizar um programa, não só 
do financiamento da bomba, como de assistência técnica, de ensinar o ho
mem a exatamente ao que se referiram o Senador Agenor Maria e o Senador 
Almir Pinto: ensinar o homem a trabalhar com a bomba e, inclusive, a fazer a 
agricultura. 

O SR. ALMIR PINTO - O médio e o baixo Juguaribe ... (fora do mi
crofone.) 

O SR. JOSli OSVALDO PONTES- Temos notícias recentes, dequejâ 
começa-se a processar uma transformação naquela área. Esse Programa de 
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Recursos Hidricos é da mais alta importância, embora a M-10 tenha definido 
um limite de horizonte e tempo para esse programa, que seria atê dezembro 
de 1981; no entanto, já -hã expressa determinação do Ministro Andreazza, de 
que esse programa continuará a partir de 1982, como um programa permá
nente para a Região. A água é importante, mas ela, sozinha, não resolve; á
gua parada não move moinho, como diz o ditado popular. 

Outro programa que nós temos e que reputamos da maior importância 
para o Nordeste, que ê um programa que pela sua complexidade, é como o 
carro-chefe da programação do DNOCS, é o problema de irrigação, isto é, 
aproveitar a água em beneficio do homem. Por exemplo, aproveitar a água 
para a região agricola da própria região. Soóre esse programa, inclusive, que 
a ilustre Comissão teve a opOrtunidade de conhecer o projeto- o Projeto Pa
raipaba - é um programa que veio com esses objetivos. Ele não s6 procura 
no nosso modelo de irrigação, que é um modelo de colonização utilizando 
como base da produção, a familia, ou seja, lotes familiares, de 5 hectares, 
onde tem como base a força de trabalho familiar, responde não só ao proble
ma da interferência na estrutura fundiária, porque se o programa prevê a de
sapropriação da área e a distribuição racional da mesma em lotes familiares, 
de pequeno tamanho, procurando, portanto, abrigar maior número possível 
de famílias, ele também atende aquela outra causa básica que é a baixa tecno
logia, porque neste programa, procura-se desenvolver uma agricultura de 
mercado, com a intr-odução de alta tecnologia, utilizando todos os insumos 
modernos e, além disso, atender aos aspectos sociais. O homem é assistido, 
tem completa assistência técnica, as familias dos colonos são organizadas em 
cooperativas, são assistidas em todos os aspectos de crédito, de assistência 
técnica, de assistência educacional, de assistência de saúde e atê assistência 
social, programa de organização comunit_ária, etc. Assim, esse programa real
mente é uma resposta ao problema da estrutura fundiária, como é tembém 
uma resposta ao problema da baixa tecnologia da produção agrícola no Nor
deste. 

Nós queremos que os projetes de irrigação, 25 dos quais já estão em pro
du'ção, sejam como-verdadeiros pólos e que difundam na região, Uma melhor 
tecnologia, introduzam na região, uma tecnologia de produção agrícola mais 
moderna, com utilização dos insumos modernos. Nós jâ temos levantamen
tos de que junto aos nossos projetas de irrigação a esse perimetro irrigado, já 
procuram os fazendeiros-proprietários, inclusive utilizando aquela água exce-
dente que sai dos perímetros excedentes, para também introduzir essa tecno
logia de irrigação na sua ârea. 

Mas esse programa de irrigação é limitado, face principalmente às limi
tações de água da região, a -água disponível para esse programa é limitada e 
nós acreditamos que seja passivei colocar sob irrigação, no Nordeste, apenas 
2% da área agricultável da região. 

Então, temos outro programa para atender o restante da área, porque 
nessa área dos projetas de irrigação, hoje os resultados já obtidos em termos 
de produtividade, em termos de renda dos colonos, em termos de transfor
mação da própria mentalidade do homem na sua convivência, no seu sistema 
de vida, são bastante expressivos. Seria ocioso demonstrarmos isso porque a 
Comissão, inclusive, verificou in loco, lâ no Projeto Paraipaba -e o modelo 
é o mesmo para todos os projetes -já os resultados alcançados nesse proje
to, com esse programa de irrigação. 

Outro programa para atender outra área, que é a área seca, a de cultura 
de sequeira, é o Projeto Sertanejo, que visa assistir a pequena e média pro
priedade; transformar essa propriedade, com a execução de obras adequadas, 
resistentes à seca, através de oferecer a essa propriedade uma fonte perma
nente de ãgua, seja de açude, seja de poço, e ensinar esse homem a introduzir 
nessa propriedade o aproveitamento da pequena irrigação, a nível de acesso, 
ao seu nível cultural e à sua capacidade económica. 

Esse projeto já vem se desenvolvendo desde 1976, começaram os primei
ros núcleos a serem insÍ:alados em 1977, e nós já temos alguns dados impor
ta~tes dos núcleos do DNOCS, porque é um dos executores do programa, 
uma vez que os Governos estaduais também participam do programa. Como 
V. Ex•s vêm aí, já se introduzem programas de recursos hídricos, que ê uma 
atividadç, importante n~as propriedades, jâ se introduz uma irrigação em to
das as propriedades, e hâ introdUção de eq-uipamentos mais modernos par8 o 
preparo de solo, pulverizadores, adotando-se uma tecnologia melhor, melho
rando as condições de edificações, inclusive até residências para os fazendei
ros, os pequenos proprietários, introduzindo, também, uma melhor tecnolo
gia para a pecuária, com instalações adequadas, aquisição de animais de me-
lhor nível, enfim, são atividades jâ práticas. A Nós jâ temos neste ano, nos 
núcleos do DNOCS, mais de 700 propriedades que já foram transformadas e 
que, já na seca, ou mesmo com a ocorrência de uma seca prolongada como 
esta, do ano passado e deste ano, essas propridades estão resistindo, estão su
portando perfeitame.nte essas adversidades climáticas. 

O SR. AGENOR MARIA- Dr. Osvaldo, esses homens depois podem 
vender essas propriedades? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Podem vender. 

O SR. AGENOR MARIA- V. S• tem observado que há interesse deles 
em vender, ou não? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Acredito que não, porque eles re
cebem - o Gilson podia dizer - mas não se observa nenhuma dessas pro
priedades transformadas que tenha passado de propriedade, 

O SR. GILSON- Não, não há nenhum interesse em vender. Pelo con
trãrio, eles querem é agregar mais. 

O SR. AGENOR MARIA -Quer dizer que não hã migração de manei
ra alguma? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Não, inclusive há norma fixada. 

O SR. AGENOR MARIA- Quer dizer que ele se fixa na propriedade e 
quer continuar, petmfl,hecer ... ·Isso é muito importante! 

O SR. ALMIR PINTO- Inclusive, o irrigante de 2 anos, procurando jâ 
se afirmar com a sua rocinha e com a sua vacaria, o irrigante de 5 anos, já fa
zendo a ampliação da sua moradia ... 

O SR. AGENO~ MARIA - Tive a oportunidade de oferecpr 60 mil 
cruzeiros por uma vaca. É lógico que eu fiz isso para sentir como é que o ho
mem reagia e ele reagiu dizendo que não vendia a vaca. 

O SR. ALMIR PINTO - Hã uma conscientização muito grande ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com relação a esse Programa 
de Paraipaba, gostaria que os seus assessores do Dr. Osvaldo anotassem, e 
depois pudessem fornecer à Comissão, o custo, a área desenvolvida e o núme
ro de pessoas atendidas. 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - A! há um quadro ligeiro que po
dia ser mostrado ... 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Quanto a essa preocupação do 
custo, realnlente nós sabemos que todas as obras hidráulicas, de distribuição 
de âgua, que envolvem uma complexidade de obras e.de atividades, não são 
baratas. Exigem um investimento de capital elevado, 

NeSses projetes, nós fizemos uma pesquisa direta, inclusive levantando 
na contabilidaQe, o custo real a preços correntes de dezembro de 1977, corri
gidos; não a preço histórico, mas a preço de dezembro de 1977 e tiramos uma 
mêdia. Varia muito de um projeto para outro, devido as condições topográfi
cas, à densidade de obras de maior ou de menor porte, mas o pr;".ço médio 
nesses 19 mil e 2ll hectares que já foram transformados, é cerca de 131 mil c 
646 cruzeiros por hectare - a preços de dezembro de 1977. Este é o custo 
real. 

É bom que se diga que nesse custo estão incluídas, não só as obras, mas 
toda a infra-estrutura social de energia, de assistência médica, hospitalar, ar
mazéns, escolas, postos de saúde, cooperativas, escritórios de eletrificação, 
abastecimento de água tratada, etc. Todo esse custo está aí cê, naturalmente, 
de dezembro de 77. 

O SR. AGENOR MARIA -Atendimentos a quantas famflias? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES- A cerca de 3 mil famílias. 

O SR. AGENOR MARIA - Apenas para concluir essa rsposta de V. 
Ex•, esse custo representa os jâ alocados? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Esse custo inclui implementas 
agrícolas e tratores. Em três mil e 216 hectares, abrigou-se três mil famflias e 
houve um dispêndio, inclusive da parte de infra~estrutura de 130 mil cruzei
ros, com toda essa infra-estrutura social, também, que representa elevados 

1 
custos. Face a família do sertanejo ser numerosa, são residências de 70m2• 

Hoje deve estar na ordem de 450 mil cruzeiros o hectare. 

Para o importante dado da irrigação foi feita pesquisa de campo: ~o em
prego gerado, porque além da milo-de-obra familiar que geralmente nós to
mamos a média de 2.5 unidade/homem de trabalho por famfiia - esta ~ a 
média que nós temos- nós temos a mão-de-obra contratada, a mão-de-obra 
alugada, temporária, e essa mão-de-Obra que se desenvolve praticamente cm 
todo o ano, porque as atividades de irrigação são intensivas, inclusive com 
duas ou três safras no ano, o que torna as atividadcs quase permanentes du .. 
rante o ano todo, nós temos uma média só de trabalhadores temporários, em 
uma pesquisa em dois projetas, de 3,1 trabalhador por hectare, além da milo-, 
de-obra. Então, quando se diz que a alocação ~ cara, nós temos que examinar 
qual é o custo de emprego gerado. E vamos verificar que o custo de emprego 
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gerado para irrigação ê muito mais barato do que qualquer outro tipo de em~ 
prego criado no Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA - E há o aspecto do que onde existe irri
gação, a terra não é ociosa, e onde não existe irrigação, a terra é ociosa. 

No Nordeste agora, nós temos propriedades onde hâ mais de 8 meses 
não se trabalha, porque não choveu. Onde tem irrigação, não existe isto. 
(Cruzam-se apartes.) 
... é de que a mão-de-obra do campo deve ter prioridade mínima, porque o 
homem do campo produz, ou alimento, ou matéria-prima que nós estamos 
precisando: o homem do asfalto trabalha se consumindo. O homem do cam
po trabalha produzindo e, realmente, esta inflação que estã aí, nós só pode
mos sair dela com produção. E a produção maior é aquela que se produz para 
a alimentação, para o consumo industrial, etc. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Nós consideramos esse programa 
de irrigação como um ·dos mais importantes que o Governo Federal tem a de
senvolver no Nordeste, porque ele ê a resposta mais racional à semi-aridez da 
região, à essa mâ distribuição das chuvas. Otimizar a utilização de recursos de 
sol e âgua disponível. Essa é a forma de fazer. E o modelo desenvolvido pelo 
DNOCS é um modelo que a nosso ver, testado, comprovado, já com 15 anos 
de aplicação, não responde às condições da região: ê o sistema da colonização 
através da desapropriação e a distribuição de terras. 

Jâ no começo do ano, distribuímos o nosso modelo, que visa a preparar 
essas comunidades de irrigantes para (inaudível) e jâ este ano,já distribuímos 
1.300 títulos de propriedades a colonos que estão jã assentados hã mais de 3 
anos, estabilizados, dominando todas as técnicas de irrigação e jâ perfeita
mente assimilados pelo sistema. De maneira que é um projeto que nós reputa
mos de grande importância para a região e que deve ser implantado. 

A nossa meta, a meta que reputamos que deva ser perseguida, realmente 
- e não estamos obtendo esses resultados, hoje, por falta, por escassez de re
cursos, nós sabemos que o País está atravessand;o uma fase dificil -nós esti
mamos que poderia o DNOCS, perfeitamente, implántar 20 a 25 mil hectares 
por ano. ~ uma meta ambiciosa nas condições atuais, mas em termos mun
diais, internacionais, não é uma meta exagerada, porque o México e a Espa
;tha, implantam 100 mil hectares por ano. Então, nós podemos estabelecer 
como horizonte a atingir, a médio prazo, uma média de implantação de 20/25. 
mil hectares por ano, o que iria dar uma verdadeira revolução tecnológica, 
social e económica no Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA- Gostaria de fazer uma observação sobre o 
catavento. O que V. S• acha do catayento para esses minifúndios na área do 
Nordeste? 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - A utilização da força eólica deve 
ser incentlvada e estimulada. Inclusive nós temos um trabalho com a Univer
sidade de Campina Grande, na Paraíba, com a !JOSsa Divisão de Recupe
ração, um~ grande;: oficina mecânica que temos naquela cidade, desenvolven
do modelos mais eficientes de cataventos, com experimentos de tecnologia 
francesa, para se procurar desenvolver ao máximo a utilização do catavento. 

ex-Governador Elmo Serejo, aqui, em Brasília, antes de deixar o Governo, ele 
me deu mudas de um capim (inaudível). Levei esse capim para a minha pro
priedade há cerca de um ano, e observei que o capim-elefante nosso é melhor 
que o capim (inaudível), tendo em vista que ele, com menos ãgua, desenvolve 
mais, ao passo que o capim (inaudível) cresce muito, talvez 6 metros, mas pre
cisa de mais ãgua. Então, para o Nordeste·ârido, seco, o capim (inaudível) 
não serve; na minha concepção, eu que jâ plantei o capim duas vezes, cheguei 
a esta conclusão: o nosso, apesar de ser um capim que cresce menos, é mais 
resistente e precisa de menos âgua. O outro capim cresce mais, mas precisa de 
mais ãgua e ê menos resistente. 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES- Inclusive, mantemos permanente
mente esses experimentos nessas fazendas experimentais de área seca, com 
vistas a exatamente indicar aos proprietários, aos agricultores, aquelas cultu
ras que são mais adequadas ao nosso clima, às nossas condições ambientais. 
A pastagem que sabemos que no Nordeste, segundo Guimarães Duque, são 
40 milhões de hectares de solos aptos para pastagens, esses 40 milhões de hec
tares podem passar a render, a produzir muito mais do que estão prod~indo 
atualmente com a pastagem nativa, com a melhoria dessa pastagem, com a 
introdução de pastagens e forrageiras mais resistentes e, portanto, com me
lhor consumo de âgua como referiu V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA - (Inaudível) Para o nosso homem do inte
rior, investimento e despesa ê uma coisa só. Se ele tem uma vaca.que produz 3 
quilos de leite, o leite estâ sendo vendido a Cr$ 19,00 e ele tem 2 quilos de tor
ta valendo 28,00 para aquela vaca que, comendo a torta, vai passar a dar 5 li
tros de leite, ele olha os Cr$ 28,00 da despesa da torta, mas não faz a conta se
guinte, que se a vaca pode dar mais 2 quilos de leite, e são 38 cruzeiros. Então, 
ele pode, com o mesmo investimento de 28 cruzeiros, ter uma renda de 38, ou 
seja, ele apresentar uma rentabilidade na leiteria da vacaria de, por vaca -
veja bem- ganhar 14 cruzeiros. Mas, como ele confunde o investimento coin 
despesa, ele não está preparado para essa realidade e a sua produção deixa de 
aumentar. Acho que esse é um dos problemas maiores do produtor. Edu
cação é um dos piores problemas do Nordeste. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES- Vamos fazer uma pequena refe
rência a isso, mais adiante. 

Outro programa nosso, que também reputamos da maior importância 
para a região, é o problema de pesca e piscicultura. O Norte desenvolveu todo 
um know-how de produção de pescado de alta qualidade no Nordeste. Esse 
programa visa, naturalmente, aproveitar o potencial para a produção de pes
cado criado pelos lagos, pelas barragens....e, hoje, estâ sendo discutido - inclu
sive hoje à tarde hâ uma reunião no âmbito do Ministério do Interior, para o 
desenvolvimento e ampliação do problema de pesca e piscicÚitura - e visa 
aumentar a oferta de alimentos de proteína animal a baixo custo, a nível 
acessível da renda. A maior fonte de proteína animal é a carne de boi, mas a 
carne de boi está chegando a preços inacessíveis para o nosso agricultor, para 
o nosso homem do campo. 

Então, hã uma pesquisa da .FAO que identifica um dMicit de proteína 
animal no Nordeste, em cerca de 300 mil toneladas fano. Estamos, atualmen-

0 SR. AGENOR MARIA- Sorã que 0 DNOCS não poderia conseguir te, discutindo com o Banco Mundial, um programa para o desenvolvimento 
uma verba com o Ministério do Interior para criar urila motivação do homem da pesca e da piscicultura, da produção de pescado, para que ela atinja, jâ em 
do Nordeste a respeito do catavento? Porque o que me parece é que, entre a 85, o suficiente para cobrir, pelo menos, dois terços do déficit de proteína ani-
manutenção da bomba elétrica e a manutenção do catavento, hâ uma dife- mal. 
rença realmente satisfatória para quem queira e necessite do catavento. 

Tenho a impressão de que podíamos fazer do Nordeste uma espécie de O SR. AGENOR MARIA - Produzido nos açudes do DNOCS? 
cartilha de orientação, no sentido do educar o povo a respeito do que repre- O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Produzido nos açudes do 
senta essa energia, que é uma energia barata para a realidade da região. DNOCS, produzido em tanques, aproveitando as áreas mortas dos terrenos 

o SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Perfeito, estou completamente de irrigados e, inclusive, por particulares, incentivando-se os particulares, não só 
acordo coQl v. Ex• . na produção dos açudes, como também na produção de piscicultura intensi-

A irrigação responde a vârias dessas formas estruturais do Nordeste -é v a. 
uma resposta- e o sertanejo complementa a ação da irrigação, porque ele O SR. ALBERTO SILVA- Qual é a capacidade do DNOCS, hoje, 
aprende a respeitar a ârea, quer dizer, com a introdução de uma tecnologia para fornecer os alevinos para o particular produzir? 
adequada, ao nível cultural ~o ~equeno e m~dio proprietário rural. o SR. JOSÉ OSVALDO PONTES _ No ano passado, foi de pouco 

~em os ~lgumas tecnologtas Jâ desenvolv~das n~ Nordeste, nas fazend.as - mais de 2 milhões, de alevinos; este ano, com as mesmas instalaç~ e ®m urrí 
expen_m~ntaiS de áreas secas, 6 razendas expenmentalS d~ áre~S secas com Vl_S_~_~forÇO adicional, estamos chegando a 2 milhões e 500 mil a}~vinos. 
tas ~nnctpalmente à d~senvolv1mentos de pastagens malS resistentes às s~ca~,. Mas, 0 programa do Banco Mundial pretende elevar a ofertª de eledin.e 
queJâ estão.sendo aphcadas pelos ~ertaneJOS com grandes resul!ados, prmct· (?)que é 0 grande fator limitante, é 0 grande ponto de estrangulamento, para 
palmente a mtrodução de consórCio das gramfneas com legununosas, o que 30 milhões de alevinos. · 
tem apresentado excelentes resultados e é urria tecnologia, hoje, jâ desenvolvi- . . . 
da, comprovada e disponível para aplicação e estâ sendo difundida na região. O SR_. A·L~ERTO SILVA - Isso sena sufiCiente para garanttr a cober-

0 Projeto Sertanejo, portanto, é um projeto complementar, à essas tura do deficit. 
ações. 

O SR. AGENOR MARIA- Desejava dizer que vai ser distribuído -
eu mesmo vou ter oportunidade para distribuir em toda a minha região - o 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES -Dessas 200 mil toneladas de mer
cado de 15 mil, nessa mêdia de produção de pescado anual é em torno de 20 
mil toneladas hoje, - e essa produção caiu no ano passado, porque libera-
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mos, face à seca, como este ano vai cair também, a pesca e, então, prejudica 
um pouco a estatística. Mas, em 1978, foram 20 mil toneladas. Queremos ele
var essa produção para 30 mil toneladas, portanto, elevando para 30 milhões 
a oferta de alevinos, também. 

O SR. AGENOR MARIA- Para aproveitar a oportunidade, quero di
zer que recebi vãrias cartas com pedidos. Jã que vou ter que fazer um pedido 
a V. S•, eu o faço de público: os pescadores e pessoas lá do açude estão solici
tando a possibilidade de fazer o peixe de malha miúda, porque esse chamado 
peixe de malha miúda estâ proibido no açude de Cruzeta e, segundo as cartas 
recebidas, seria de muita significação social se V. S• determinasse que fosse, 
pelo menos por um determinado tempo......;.. agora nesta fase- deles poderem 
pescar esse peixe de malha miúda. Depois, V. S• me responda. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES -Já anotei. Mas, já no início do 
ano, como fizemos no ano passado, baixamos uma portaria liberando a pesca 
nos açudes, a pesca de subsistência. e claro que hã que ter um certo cuidado 
para se evitar a pesca predatória; os técnicos têm que preservar aquele poten
cial que existe para a pesca, mas a pesca de subsistência, de anzol, para a sub
sistência da família, está inteiramente liberada em todos os açudes. 

Vou mandar verificar o que hã no açude de Cruzeta, para poder infor
mar melhor a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA - Eu ficarei grato. 

O SR. ALBERTO SILVA - Gostaria de fazer uma pergunta, para es
clarecimento de todos: os grandes açudes do DNOCS são preparados a partir 
de uma determinada quantidade de alevinos que o DNOCS controla para fa
zer aquela produção dos grandes açudes. Conheci de perto, porque, inclusive, 
fui eu quem levou a eletrificação para esses açudes, na época em que dirigi a 
Empresa de Eletricidade do Ceará, que o açude de (inaudível), por exemplo, 
ao tempo em que estávamos lã instalando energia elétrica, produzia durante o 
período de pesca 10 toneladas de peixe por dia, três, quatro meses, não sei. 
Para que o açude possa fornecer 10 toneladas por dia quanto tempo leva de 
preparo para esse fim? Porque a pergunta do Senador Agenor Maria é que o 
peixe de rede acabou - acabou em que açude? Qual ê a situação real? 

O SR. AGENOR MARIA- Para complementar, o açude de Cruzeta ê 
um açude de 20 milhões de metros cúbicos- se não estou enganado. As secas 
do ano passado e a deste ano estão deixando-o resumido a 9 milhões ou 10 
milhões de metros cúbicos. Então, a tendência do açude, se for feito no próxi
mo ano, ê subir; se o pique da seca for a 88, o açude vai secar. Cruzeta ê como 
seca gargalheira. Então, no âmbito desse quadro do açÚde de Cruzeta, que 
era de 20 e está em 9, é que realmente a situação do pescado estã difícil, está 
delicada. 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Os técnicos da piscicultura con
trolam isso. A população, a produção e a necessidade. Inclusive eles estão 
sempre repeixando os açudes, com a introdução até de novas espécies, para 
manter o equilíbrio, são espécies vegetarianas - vamos dizer assim - e ou
tras carnívoras, e que tem que manter o controle biológico dentro dessas co
leções dadas, para não prejudicar a produção. 

O SR. ALBERTO SILVA- O particular seria, então, um programa pa
ralelo? Não tem nada a ver ... 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Temos, inclusive, um convênio 
com a SUDENE para o levantamento dos açudes particulares no Estado do 
Ceará, inclusive com a utilização de satélites, com controle remoto, para 
identificar esses açudes e controlar, através de equipes que lá vão, o fecha
mento da produção, com que achamos que com os--dois terços dos alevinos 
que nós destinamos aos particulares, e apenas um terço aos açudes públicos, 
para estimular a produção de pescado, nos açudes particulares, achamos que 
como também não hã uma estatística de controle, ninguém estã sabendo a 
resposta desse esforço da oferta dos alevinos. 

De maneira que estamos hoje com um programa, no Cearã, um 
programa-piloto que está se desenvolvendo bem, já há quatro anos, para 
identificar, fazer uma estatística para se verificar qual ê o retorno da pro
dução de pescado com essa oferta de alevinos. 

O SR. ALBERTO SILVA- Uma última pergunta a respeito disso e que 
se encaixa na hora. Haveria possibilidade de o DNCOS instruir os particula
res de como criar os seus próprios alevinos? 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES -Temos, inclusive- fiz referência 
hâ pouco - uma cartilha para o criador de peixe que estão difundindo na 
área. Até fiz uma referência aqui, de que no Município do Senador Almir 
Pinto, Maranguape, a prefeitura adotou essa cartilha como uma caitilha de 
alfabetização. Estão difundindo a técnica de manter, no sertanejo, testes de 
piscicultura, nos núcleos dos sertanejos, para orientar os proprietários de 

como melhor utilizarem os açudes para a produção de peixe e, inclusive, a in
trodução da piscicultura intensiva para a produção de peixe em cativeiro. Is
so, está sendo feito em várias propriedades, e os sertanejos já estão introdu
zindo. Nos perímetros irrigados, jâ temos tanques de produção aproveitando 
aquelas áreas mortas dos terrenos e, inclusive, aproveitando aquelas áreas 
cOm elevados índices de salinização, cuja recuperação ê pouco indicada para 
a produção agrícola. 

Portanto, o programa de piscicultura visa a isso -é esta a oferta - es
tando atualmente em discussão final, com a missão do Banco Mundial, para 
o financiamento de 74 milhões de dólares para ampliação desse campo, para 
que ele tenha realmente uma dimensão compatível com as necessidades da re
gião: atender a dois terços do déficit de proteína animal na região. 

Outro programa a que o DNOCS se propõe, e que foi aqui já abordado 
pof alguns dos Srs. Senadores, é o problema de treinamento e capacitação de 
recursos humanos. Achamos que realmente é importante o problema da edu
cação do homem, isto é, a preparação dos têcnicos para produzir esse proces
so de mudança de educação. 

Outro programa a que o DNOCS se propõe, e que foi aqui já abordado 
por alguns dos Srs. Senadores, é o problema de treinamento e capacitação de 
recursos humanos. Nós achamos que realmente ê importante o problema de 
preparação dos técnicos para conduzirem esse processo de mudança de edu~ 
cação. E estamos desenvolvendo um programa de treinamento e capacitação 
de recursos humanos, com vistas a atingir o homem do campo, com vistas a 
atingir essa tecnologia adequada ao meio rural nordestino, ao homem do 
campo, ao proprietário. 

Também, outro programa que propomos e que reputamos da maior im
portância é o programa de pesquisa e experiinentação. I! preciso que haja um 
trabalho sistemático de pesquisa e experimentação: pesquisa da água, pesqui
sa de utilização da água, de economia da água, pesquisa e experimentação de 
métodos simplificados de irrigação, a baixa custo, quer dizer, o gotejamento 
simples que estamos introduzindo em algumas fazendas experimentais, inclu
sive no núcleo sertanejo de Caicó e de Jaicós, no Piauí e no Rio Grande do 
Norte, onde temos experimentos já desenvolvidos para difusão de técnicas 
bem simplificadas de irrigação. 

O SR. ALBERTO SILVA - Aí tenho uma sugestão do nobre Senador 
Agenor Maria que faz uma experiência na sua propriedade, que jâ tem atê em 
área, segundo diz o Senador Almir Pinto, jã está desenvolvendo ... 

O SR. ALMIR PINTO- (Inaudível) ... e lá tem justamente aquela ini
ciativa que S. Ex• com o Governo do Piauí, (inaudível) e era justamente um 
homem que tinha uma prole bastante avantajada - tinha dezessete filhos
e vi com meus próprios olhos (inaudível) aquele chuveiro indo e voltando, um 
hectare, dois hectares, etc., que dava perfeitamente para proteger e garantir a 
safra de feijão, de milho, de arroz ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Se me permite o nobre Senador Almir Pin
to e agora faço aqui um apelo ao nobre Dr. Osvaldo- a diferença ê que a ex
periência que fiz lã no Piauí não era molhar por cima, mas injetar a ãgu3. na 
raiz da planta. 

O SR. ALMIR PINTO - Mas lá eles fazem as duas coisas ao mesmo 
tempo. Eles faziam o ·seguinte: na ida, eles colocavam no pé da planta e mo
lhavam um pouquinho a árvore e, na volta, por cima. 

O SR. ALBERTO SILVA- Pois bem, mas se se colocar a água na su
perficie do terreno, aproveita~se 20% da água. Se se injetar a ãgua a 15 cms 
abaixo do chão, aproveita-se 80% da água. Então, cada pê de feijão vive com 
meio litro d'âgua durante sete dias. Gostaria que o Dr. Osvaldo anotasse esse 
número e mal).dasse fazer essa pesquisa, com pessoal especializado, no Proje.. 
to Sertanejo. 

Essa experiência eu fiz e tirei fotografia; acho que o próprio Ministro 
Andreazza jã tem esse relatório que apresentei pessoalmente ao Presidente da 
República. Nós salvamos 20 hectares de cultura de feijão. milho e mandioca, 
usando 5 homens, que foram capazes de molhar 12 hectares em três dias: en~ 
tão, com 7 dias de diferença entre uma malhação e outra. Essa talvez fosse a 
melhor maneira de se utilizar a água, que é o sistema de gotejamento à força 
muscular. 

O SR. JOS!i OSVALDO PONTES - Perfeito. Acho que essas técnicas 
simples e adequadas têm que ser pesquisadas, desenvolvidas e difundidas. 
Esse programa de pesquisa e. experimentação, nós o consideramos da maior 
importância, porque a experiência ·nossa no DNOCS é que não houve conti
nuidade. Tivemos uma época no DNOCS, a época áurea com Bastos Tigre, 
José Augusto Trindade, e tantos outros, que se dedicavam- botânicos-, a 
pesquisar, a conhecer bem o Nordeste. Inclusive, até um inventário botânico 
do Nordeste foi iniciado e não foi concluído. Nós estamos tentando concluir 
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pelo menos o inventário das pastagens nativas do Nordeste, com organização 
do Perbârio, em que se identifica o nome científico, o ilome vulgar, a análise 
cromatológica que possa oferecer, e leve à identificação dessas pastagens para 
fazendas experimentais, para testar no campo. Enfim esse problema de pes~ 
quisa e experimentação em todos os setores da âgua, da economia de água, da 
cultura da xerófila, é importantíssimo que haja um programa consistente e 
continuado com recursos suficientes. E já estamos apresentando ao Minis
tério esse programa consistente com alocação de recursos suficientes para se 
dar continuidade a ele. 

O SR. ALBERTO SILVA- Seria interessante que o Banco Mundial fi
nanciasse um tip-o de coisa assim por um periodo longo? 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Seria vâlido. 

O SR. ALBERTO SILVA- Não seria a hora de se incluir aí uns 70 mi
lhões de dólares? 

O SR JOSÉ OSVALDO PONTES - Esses 70 milhões de dólares são es
pecíficos para o peixe. O JAPA tem pesquisas de peixe. Para o programa ge
ral da pesquisa no Nordeste, temos que ter um programa especial para ele, te
mos que transformar- e estamos transformando- a estrutura do DNOCS, 
da organização, da orgânica e estamos prevendo um centro para isso, destina
do à experimentação, porque ·essa experimentação é feita aSsim um pouco 
sem conseqUência. 

Então, estamos querendo voltar essa pesquisa para issO. :1:1 apenas isso: 
manter as fazendas experimentais, mantendo esses postos em Caicó e Jaicós 
-o de Jaicós é do Estado e o de Caicó é nosso- para o sertanejo, com vistas 
ao sertanejo, e mantermos um período para as estações experimentais, para 
desenvolvimento de pesquisas e experimentação com vistas à irrigação. De 
maneira que queremos dar a maior substância a isso e fazer um trabalho mais 
ordenado, programado e consistente. 

O SR. ALBERTO SILVA- Eu proporia ao nobre Presidente da Co
missão de Assuntos Regionais qUe recebêssemos do DNOCS a estimativa de 
custos, para tentarmos influir no orçamento, para que o DNOCS tivesse esses 
recursos. 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Perfeito, podemos depois forne
cer; não tenho aqui presente, mas podemos fornecer depois, o quanto seria 
necessário para um programa. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Aliâs, jâ tínhamos conversa
do com o Dr. Osvaldo a respeito dessa programação toda que o DNOCS 
tem, como também flZCmos com o Superintendente da SUDENE de conhe
cermos ,esse programa, seus custos, necessidades de alocação de recursos, 
para que pudéssemos, ao lado deles, também batalhar por isso, especialmen
te~ neste momento em que vamos iniciar a debater o orçamento, pelo Con
iresso para 1981. Acho bem oportuna a lembrança de V. Ex• que vem, assim~ 
8-o encontro daquilo que já havíamos iniciado a tratar com o nosso Diretor
Geral. 

O SR. ALMIR PINTO - (Inaudível) 

O SR. JOSJ:. OSVALDO PONTES - Não, o programa de irrigação 
pública. quer dizer, os projetas públicos de irrigação, naturalmente são aque
les que se destinam a aproveitar o maior potencial de água e de solo. 

O SR. ALMIR PINTO - Justamente, fazer a sustentação das âreas 
para poços é jllua açudes. 

O SR. iOSÉ OSVALDO PONTES -O poço ê mais indicado, se perfu
rado na região sedimentar, No Piauí, temos inclusive, no Vale do Gorguéia, 
poços com até 960 mil unidades. Mas o Piauí sempre é melhos os poços, 
porque no Piauí, os: mesmos são mais produtivos. No Cearâ, por exemplo, em 
Cristalinà do Ceará no Jl.io Grande do Norte, os poços produzem mêdia de 2 
mi~ litros por hora e não chegam, talvez, nem a isso; como 2 mil litros, já ê um 
gdço bom. 

. O SR. PRESIDENTE (Mendes C;male) - O Superintendente da SU
DENE disse que é um verdadeiro oceano no Rio Grande do Norte e no Piauí. 

O SR. ALMIR PINTO- É diferente do solo do Ceará. Por exemplo, o 
solo que vai de Fortaleza até quase Quixeramobim, tem um cristalino terrível. 
Digo isso porque na seca de 1970, o Presidente Mêdici havia exatamerite pen~ 
sado numa situação de açudar a região, mas preferiu mesmo os poços, porque 
há mais mão-de-obra. Mas a maioria dos poços naquela região do m~io ser· 
tão do Ceará (em água salobra. (Inaudível). 

O SR. ALBERTO SILVA- Dr. José Osvaldo Pontes, uma pel'gdhta 
que acho que encaixa a essa observação do nobre Senador Almir Pinto. O 
DNOCS tém, naturalmente, estudos sobre todo o lençol d'_âgua, inclusive, o 
que se pode obter no cristalino, não ê? 

O SR. JOSl:; OSVALDO PONTES - Perfeito. 

O SR. ALBERTO SILVA- E; possível obter um poço desse tipo de 500 
litros por hora no cristalino? 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES - E possível. Se temos obtido. O 
DNOCS, com a experiência que tem, o conhecimento que tem das diversas 
regiões, ãreas, com 13 mil poços já perfurados, e nós temos a ficha individual 
de cada, com o perfil. Já temos bastante conhecimento, os técnicos que traba
lham nesse setor já têm um conhecimento bastante grande, inclusive orienta
dos por geólogos, com uma técnica adequada para localizar o poço- é im
portante a localização do poço - porque no cristalino a água se forma atra· 
vés de fraturas na rocha, de maneira que é preciso identificar. 

Inclusive agora, no Vale de Acaraú, onde estamos fazendo um plano
diretor -,estudando todo o vale de 15 mil quilômetros quadrados, contrata
mos com a firma, inclusive mapas de fraturas através de identificação das 
mesmas. Esse m'apa de fraturas vai orientar melhor os técnicos na locali
zação, na alocação dos preços, que pode ser estendido para toda a área do Es· 
tado e para todo v cristalino nordestino. 

O SR. ALBERTO SILVA- Era isso que ia lhe perguntar, porque se 
não tivermos possibilidade de termos água no cristalino, o problema dela ser 
salobra ou não, é secundário. Porque podemos acumular essa água com de
sestabilizador e acumular em reservatórios, 

O SR. JOSÉ OSVALDO PONTES - Inclusive o gado aceita bem a á
gua meio salobra. Temos que desenvolver pesquisas, inclusive de culturas que 
sejam mai_s resistentes ao sal, que se possam produzir com água desse tipo. 
Isso é possível. 

Nós enfatizamos a necessidade de se fazer um programa consistente de 
pesquisas de experimentação no Nordeste. 

Mas, Srs. Senadores, estas são as considerações) e perdoem-me ter abu
sado do tempo, avançando mais um pouco ao que me propunha, porque 
queríamos dar uma-visão panorâmica dos programas que o DNOCS está exe: 
cotando e daqueles que se propõe a executar. É claro- isso não é segredo 
para ninguém - que nós vivemos numa conjuntura difícil, que os recursos 
são muito limitados, são muito escassos, inclusive, para os nossos programas, 
e estão realmente comprometendo a maior agilização dos mesmos. Mas, con
fiamos e temos a convicção de que essas dificuldades serão superadas a curto 
prazo, com a disposição que sentimos, da parte do Ministro Mârio Andreaz
za, que traduz o pensamento do Governo, do Presidente João Figueiredo, de 
que a partir de 1982 teremos novas verbas para o DNOCS, para que esses 
programas sejam realmente fortalecidos, para que tenham continuidade com 
a alocação de recursos mais abundantes, possibÜitando que O órgão tenha 
realmente um posicionamento dentro da região realmente à altura da sua tra· 
dição, de sua história. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Antes de finalizar, Dr. José 
Osvaldo, gostaria de, não propriamente fazer uma pergunta, mas de ter um 
esclarecimento porque, perguntado como Presidente da Comissão de Assun
tos Regionais, eu não soube bem responder e gostaria assim, aproveitando 
esta oportunidade - e ela veio exatamente, pois a pergunta me foi feita de
pois que aqui esteve o nosso Superintendente da SUDENE, daí a razão pela 
qual deixei de fazê-la a V. S'- mas gostaria desse esclarecimento, no sentido 
de que V. S• pudesse dar a diferença de campo de ação de SUDENE e 
DNOCS. Se os programas da SUDENE não são coincidentes com os progra
mas do DNOCS? Se não havia um conflito entre uma superintendência im
plantada no Nordeste e uma diretoria do Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas? 

Não pude prestar esses esclarecimentos, mas fiquei devendo e, assim, 
aproveito esta oportunidade, para solicitar a V. S• que me esclarecesse, a fim 
de que eu pudesse transmitir à fonte da pergunta que me foi feita e que, fran
camente, não tinha condiçõeS de dar uma explicação plausível na ocasião. 

O SR. JOSJ:. OSVALDO PONTES - Perfeito. Acho muito oportuna 
esta pergunta e· possibilita até que se esclareça alguma dúvida que se tenha 
quanto a isto. A atribuição da SUDENE ê regimental: é um órgão de planeja
mento, de supervisão e coordenação de todas as atividades, de todos os pro
gramas de desenvolvimento regional, não só no setor agrícola, mas no setor 
industrial e de serviços; em todos os setores da economia. 

A SUDENE é um órgão de planejamento, supervisão e coordenação. 
Ela procura cctordenar as ações de todos os órgãos federais, não só do Minis
têr'itrdo ltiterior, como também órgãos federais dos diversos Ministérios. E, 
atéf uma supervisão procurando compatibilizar esses programas federais com 
os programas estaduais. Esta é a grande missão da SUDENE. Hã, até, um es
forço grande do Ministério do Interior, do Ministro Mârio Andreau:a, do 
fortalecimento da SUDENE para cumprir bem essa sua grande missão, inclu~ 
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sive com apoio dos outros Ministros, porque há uma série de etapas entre di
versos Ministérios que atuam na Região. A SUDENE que teve, no passado, 
através dos planos diretores, uma ação mais direta, hoje tem que readquirir o 
grande papel de órgão de planejamento de todas as ações do Governo Fede
ral e até, como disse, uma compatibilização com os programas dos Governos 
Estaduais, que devem se complementar e não se chocar, se superpor, para ha
ver uma compatibilização. E hoje, hâ um_ relacionamento minucioso nesse 
sentido. 

Já o DNOCS é um órgão executivo, é um órgão de execução. O DNOCS 
tem como missão, a execução desses programas especiais, desses programas a 
que me referi e, portanto, cabe ao DNOCS executar esses programas direta
mente, pela administração direta contratada, mas a responsabilidade direta 
sobre programas de recursos hídricos, programas de irrigação, de piscicultu
ra, Sertanejo e esses orogramas supleme~ta~es_. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Inclusive, fundamentalmente 
esses projetes elaborados pela própria SUDENE? 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES - Não deve haver projetes elabora
dos pela SUDENE. Hã, às vezes, programas concebidos pela SUDENE co
mo, por exemplo, o Projeto Sertanejo que, embora tenha a patern_idade da 
SUDENE, no fundo, ele se apoiou em programas do D~OCS.lnclusive, par
ticipamos com a equipe lêcnica, da elaboração, da concepção do Projeto Ser
tanejo o que quer dizer, há um verdadeiro entendimento. 

O DNOCS, como órgão mais antigo, gerou todas essas expectativas. Te
mos programas de cooperação que é a raiz primeira do próprio Projeto Serta
nejo~ E. uma colaboração com o proprietário rural. Só que essa colaboração 
hoje é muito mais abrangente, porque não só visa o problema do açude, mas 
visa toda a reestrutura de produção na propriedade. 

O SR. ALBERTO SILVA- Por que razão alguns projetos sertanejos, 
ao invés de estarem sob a supervisão do DNOCS, como órgão executivo, es
tão entregues aos Estados? 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES - Isso foi uma decisão tomada por 
ocasião da concepção do projeto, porque os Governos Estaduais, através de 
suas Secretarias de Agricultura buscaram inclusive uma integração do traba
lho do Governo Federal com os Governos Estaduais, mas não era esse o obje
tivo. Há reformulação entre o DNOCS e essas Secretarias, procurando me
lhor desempenho. Não hâ nenhum choque, porque as áreas são delimitadas e 
os Estados administram o núcleo sertanejo, em algumas áreas e nós adminis
tramos em âreas também delimitadas. 

O SR. ALBERTO SILVA - ... e diretrizes diversas de atitudes. Por 
exemplo, o Programa Sertanejo típico projetado pelo DNOCS e SUDENE, 
tem uma característica de número, de pessoa, de característica a ser usada, 
etc. Quando passa pelo Governo do Estado, passa a ser um cabide de empre
gos. Tenho informações, por exemplo, que o Projeto Sertanejo em (inaudí
vel) ... tem mais ou menos uns. duzentos empregados recebendo dinheiro fede
ral. Então, veja como hâ uma superposição. E o mesmo Projeto Sertanejo. 
Então, poder-se-ia dizer que o Projeto Sertanejo estadual é ruim e o Projeto 
Sertanejo federal é bom. 

Não deveria haver isso. Mas1 são as distorções que hã e que deve se pro
curar, através da Comissão de Assuntos Regionais, definir isso. Se os Gover .. 
nos Estaduais tiverem que fazer qualquer Projeto Sertanejo, não podem fugir 

'K das regras que foram estabelecidas para o Projeto. Não pode ser cabide de 
· ~~· emprego, não pode ser fonte de empreguismos ou favoretis:mos político, que a 

nada leva e, ao contrário, desmoraliza a idéia do Projêto, que ê boa e que de .. 
veria ser um exemplo para todo o Nordeste. 

O SR. AGENOR MARIA - (Fora do microfone.) 
O SR .. JOSE OSVALDO PONTES - Não, a disposição do Ministro 

Andreazza, já com o apoio do Presidente Figueiredo, pelo contrário, é de ex
pandir o Projeto Sertanejo. Ele foi criado com 60 núcleos e a cJecisão jâ é para 
expandir esse número até 1985-, até o final do Governo Figueiredo, para 200 
núcleos, cobrindo toda a área do Polígono das Secas. 

O SR. ALBERTO SILVA- Mas esses novos 60 núcleos seriam, então, 
orientados pelo DNOCS? 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES- Parte pelo DNOCS e parte pelos 
Governos Estaduais. Esta é a decisão. 

O SR. AGENOR MARIA - Eu ni!o conversei ainda com autoridades 
do Banco (inaudivel) ... todos eles acham que esse Projeto é contra o Nordes
te, porque o Governo tem que compreender é que não hâ uma massa de re
cursos à altura da necessidade da região. 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES -O Sr. Senador Agenor Maria tem 
razão. Esse problema tem sido levantado, jâ era do conhecimento do Minis
tério, da SUDENE, do DNOCS, e iá hâ estudos sendo processados, inclusive 

por entendimentos com algumas autoridades monetárias do Banco Central e 
do Banco do Brasil, com vistas a verificar qual é a melhor solução para o 
problema. 

O SR. AGENOR MARIA- Dr. Osvaldo, tenho informações precisas 
de que ou o Governo dá condições de ser aumentada a taxa de juros, ou não 
tem como atender as reivindicações do Nordeste nos termos em que V. Ex• 
falou. Esta é a grande realidade e nós temos que enfrentá-la dentro do que ela 
representa. O Governo dispõe de recursos para a 2% corresponder às necessi
dades do N ardeste através do Projeto Sertanejo. Se o Governo quer realmen· 
te corresponder ao Nordeste, que corresponda dentro de uma taxa de Juros 
que-ele tem condições de corresponder sob pena de permanecer a situação 
que está aí: nós temos, no N ardeste, milhões de pessoas precisando mesmo de 
dinheiro emprestado, o banco está com 300/400 propostas, ~tendeu 30/40% 
das mesmas, e não tem como atender o resto, porque não liá dinheiro para 
atender a 7%, com quatro anos de carência, para pagar em 12 anos. 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES - São 2%. 

O SR. AGENOR MARIA - Esse agora é de 7%. O empréstimo de 
emergência é de 7%. E, a maioria dos bancos do Nordeste está com 200, 300, 
400 propostas, atendeu apenas 30/40%, porque não tem recursos. Falo com o 
Banco do Brasil quase todos os dias. O gerente é .meu amigo. Aliâs, foi para lá 
por indicação minha- sou homem da Oposição, mas tenho prestígio.:__ e ele 
me disse ontem: "Agenor, não há recursos para atender a metade das propos· 
tas que eu tenho aqui, porque o dinheiro a 7% não está fácil de conseguir .. se. 
Conversei com a direção do Banco do Nordeste, a massa de recursos daquele 
banco, a cada ano que passa, aumenta a margem de recursos com juros mais 
caros e diminui aqueles com juros mais baratos. Infelizmente esta é a grande 
realidade. 

O SR. JOSf: OSVALDO PONTES- Perfeito. Posso informar a V. Ex• 
que o seu depoimento é um importante subsídio que vou levar, inclusive ao 
Ministro Mário Andreazza, mas posso dizer quejâ hâ estudos sendo desen
volvidos com vistas a solucionar este problema. 

O SR. AGENOR MARIA - (Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Nós assistimos a isso em Pen
tecostes. 

O SR. JOSE OSVALDO PONTES - Esse problema realmente ê muito 
importante e deve ter uma solução a curto prazo. Os estudos já estão sendo 
desenvolvidos neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Professor Josê Osvaldo Pon
tes, a nossa Comissão, mais uma vez, deseja agradecer a V. S• e aos seus têcni
cos que aqui se encontram, atendendo ao nosso convite para procedermos, 
como disse, a uma avaliação daquilo que a-nossa Comissão pôde observar na 
sua viagem ao N ardeste, à Região das secas, viagem essa que nós empreende
mos e que contou com a gl-ande colaboração do DNOCS. Foi com um convi
te anteriormente recebido de V. S• que nós, aproveitando, infelizmente, do 
que está ocorrendo com as secas, tínhamos também de conhecer de perto e 
percorrer a região, foi exatamente em função daquele convite inicial, que nós 
tomamos conhecimento mais de perto, principalmente nós que não pertence
mos à Região do Nordeste, mas mesmo aqueles homens que representam a 
ãrea, tiveram co.ntatos mais de perto com aqüela Região sofrida do Teritório 
brasileiro. O que o DNOCS proporcionou à nossa Comissão, facilitando 
meios de transporte em toda aquela ârea, a atenção, a forma pela qual os seus 
têcnicos acompanharam, prestando todos os esclarecimentos e informações 
solicitadas pelos membros componentes da nossa Comissão e de outros Sena
dores convidados que faziam parte daquela Comissão que visitou o Nordeste\ 
queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a V. S• essa atenção. 
Agradecimentos esses, que são também extensivos, muito particularmente, ao 
nosso Ministro Mário Andreazza, que também colocou os seus assessores, 
deu todo o apoio à Comissão para que ela pudesse levar a bom termo a sua 
missão ao Nordeste. Agora, nós estamos concluindo: ontem, com a visita dp 
Superintendente do Nordeste a esta Comissão e, hoje, com a visita de V. S•, 
estamos prontos a completar o nosso relatório que jâ tinha um esboço elaDo~ 
rado pelo nosso Senador Almir Pinto, que haverá de ser complementado com 
os outros dois Relatores, que são o Senador Agenor Maria e Senador Alberto 
Silva. 

Assim, vamOs ainda nos valer da colaboração mais estreita, como falei 
inicialmente, e poderemos ainda trocar idéias e sentir, não obstante esta pa
lestra de V. s•, que deu uma visão mais ampla aihda daquilo que nós pudemos 
observar, mas que nós necessitaremos de estar em cantata com seus assesso
res _e com V. S• mesmo, nesse fecho final do aosso relatório, que tem por fina
lidade levar ao Governo Federal, aquilo que a nossa Comissão pôde sentir, 
aquilo que os brasileiros que compõem esta Comissão, Senadores que repre
sentam as Unidades Federativas principalmente daquela região, pa'ra reivin-
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dicar junto ao Governo, a alocação de recursos que, de fato, possam atender 
ao desenvolvimento de um programa traçado especialmente por esses dois ór~ 
gãos que têm- e que agora V, S' tão bem esclarece- um planejamento, de 
orientação, podemos assiirl dizer, e outro Executivo, _p_~ja que de fato possa
mos implantar no N ardeste tão carente, que como nós dissemos, nós que per
tencemos a áreas diferentes, ou a vimos hã tanto tempo se falar nas secas do 
Nordeste e que V. S' se lembrou tão bem que pergunta, sempre: __ '?_DNOCS 
que nem hã 70 anos, por que não soluciona o problema do Nordeste? Mas 
nós, com a visão rápida que pudemos apreciar visitando a área, qUe é exata
mente a falta de recursos necessários a dar seqUência aos programas que esses 
Organismos traçaram para aquela Região. 

Ê um dos pontos que nós vamos de fato levar ao Governo e não temos 
dúvidas de que contaremos com o nosso Ministro do Interior ao nosso lado, 
porque ê homem que tem as suas vistas voltada_s para essa Região do Nordes
te, como a outras que estão afetas ao seu setor, à sua jurisdição, e nós, assim, 
através desse relatório, como disse, esperamos contar, mais uma vez, com a 
colaboração do DNOCS, iremos ombrear com todos os Srs. nesse trabalho 
de carrearmos os recursos necessãrios para que se possa, de fato, implantar 
uma infra~estrutura no N ardeste capaz de dar a solução que sabemos não ê a 
curto prazo, mas a longo prazo, ao angustiante problema que vive não só. 
aquela região, mas especfalnieiite os brasileiros que ali são radicados. ~ 

Agradecemos muito a presença de V. S• à nossa reunião. 
Está encerrada a reuni?in, 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

4• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1980 

Às dez horas do dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta, na 
sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, 
Presidente, Evandro Carreira, Almir Pinto, Raimundo Parente, José Lins e a 
Senadora Eunice Michíles, reúne-se a Comissão de AsSUntos Regionais. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo, Agenor Maria e Mauro Benevídes. 

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Presidente de
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de lei da Câmara n9 92/79- Àutoriza o Departamento Nacio~ 

nal de Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia virÍCulada ao Ministério 
do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Icó, Es~ 
tado do Ceará, e dá outras providências. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: Favorável ao projeto e à Emenda de Plenário 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara nl' 50/80- Dâ nova redação ao artigo 11' da 

lei n'i' 6.756, de 17 de dezembro de 1979, que autoriza o Departamento Nacio
nal de Obras Contra as Secas- DNOCS, a doar o imóvel que menciona, si~ 
tuado no Município de Icó, Estado do Ceará. 

Relator: Senador Almir Pinto 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de uma pro

posta da Stopfilme, empresa que documentou a viagem ao Projeto Jari, para 
a venda de uma cópia do filme por eles realizado, a este Órgão Técnico, no 
valor de CrS 150.000,00. 

Colocada em discussão a matéria, a Comissão designou o nobre Senador 
Evandro Carreira para examinar a proposta e apresentar um relatório para 
ser encaminhado ao Primeiro~Secretário do Senado Federal. 

Logo após o debate, o Senhor Presidente determina que as notas taqui~ 
gráficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 4•REUNIÃO DA COMISSÃO DE AS
SUNTOS REGIONAIS, REALIZADA EM l4 DE OUTUBRO DE 
1980, REFERENTE À PROPOSTA DA "STOPFILME" PARA A 
COMPRA DO FILME "JARI" PELO SENADO FEDERAL. 

REUNIÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR MENDES CANALE 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR AGENOR MARIA 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃF!CO DA 

Srs. Senadores, na nossa visita ao Jari nós contamOs com a presença dos 
diretores da Stopfilme, que fizeram a filmagem da nossa visita. 

Estamos recebendo da Stopfilme uma proposta para que a nossa Comis
são possa ficar com uma cópia do filme que eles realizaram; trata-se de uma 
proposta de venda do filme a 150 mil cruzeiros. 

A nossa Comissão não pode deliberar quanto à compra, mas podemos 
sugerir ao Presidente do Seriado, diante da importância que tem esse ftlme, jã 
que muitos assistiram e eu só pude ver apenas uma parte, Acho que se trata 
de um bom documentário e queria colocar o assunto ao debate da nossa Co
missão para que, se chegarmos a um entendimento, enviássemos essa propos~ 
ta ao Presidente do Senado, sugerindo a aquisição dessa cópia pelo interesse 
que ela desperta e por ser valiosa para a Comissão de Assuntos RegiOnais es
tudar o problema Jari. 

Em discussão a matéria. 
Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. Et ANDRO CARREIRA- Sr. Presidente, hodiernamente uma 
nova linguagem se impõe, que é a linguagem cinematográfica, podendo ser 
usada em reuniões ou em cadeia televisada. 

Essa linguagem só os estultas não estão reconhecendo como a linguagem 
do futuro; ninguém mais vai ler no futuro, a leitura serâ apenas uma leitura 
muito dinâmica, vez que não haverá tempo. O homem cada vez mais se assá~ 
berba em relação ao tempo, não terá mais _oportunidade de ler um Tolstoi 
HGuerra e Paz" em dois volumes, nem ler "E o Vento Levou". A linguagem 
está passando por uma transformação muito grande. A cibernética, os meios 
de comunicação avançam e, inquestionavelmente, a cinematografia êa última 
palavra; já se fala até em telefone cinematográfico, isto é, falar ao telefone e 
visualizar o interlocutor. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes"Canale)- Aliás, V. Ex• vai me permitir. 
Eu estive nos Estados Unidos e fui submetido a um teste com este telefone; já 
em 1967 eu telefonava falando com a pessoa, se bem que a distância era curta, 
mas já visualízando a pessoa com quem eu falava. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- V. Ex• colabora com muito proveito 
para a minha digressão em torno do assunto. 

Essa linguagem virá fatalmente, nós jã sentimos por exemplo que a pró
pria imprensa escrita agoniza; o rádio sobreviverá se ele estabelecer uma sim
biose com a linguagem cinematográfica, que é a linguagem do futuro, não se 
pode negar. E .chegando já o telefone cinematográfico, registrando tudo, 
consti.tuindo~se num verdadeiro documentário, agora que nós passaremos à 
verdadeira memória cultural do h_OJ!!em, esta memória que começou com os 
primeiros registres rupestres, com a primeira escrita, com os sinais gráficos. 
Foi através da grafia que o homem pôde transmitir a sua herança cultural, 
por que os animais ii:lferióres, que- têril apenas ínfei-ênda perceptual, eles não 
conseguem transmitir o que a geração acumula de experiência; a! está a gran
de vantagem do-:homem. o homem sobrepujou as demais espécies justamente 
por isto, porque ele pôde transferir a sua herança cultural.sedimentada e acu~ 
mulada durante gerações e o início disso foi exatamente o sinal gráfiCo, foi a 
escrita; agora essa escrita evoluiu e já estamos caminhando para uma outra 
linguagem, que é a linguagem cinematográfica, é a linguagem da imagem que 
diz tudo, que transmite tudo. 

Eu acho que a Comissão de Assuntos Regionais, ao ter ido ao Jari e ter 
levado uma equipe cinematográfica, para documentar, para apreender ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Aí é que devemos exatamente 
à atuação de V. Ex' porqué foi V. Ex• que, em cantata com a diretoria da 
Stopfilme, pôde fazer com que os dois diretores se deslocasse, nos acompa
nhando sem nenhum interesse pecuniãrio. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Sem nenhum ônus. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Eles foram, tinham passagem 
e estadia, e absolutamente não· tinham nenhum interesse maior lá. 

Mas, agora como fOi demonstrado não sei se por V. Ex•, ou por outros 
elementos da nossa Comissão, que seria interessante obter~se esta c_ópia,_ eles 
estão fazendo essa proposta c.jUe é objeto desta discussão. 

O SR. EVANDRO CARRElR~- E um documentário da Comissão, 
esse filme Jari é um documentário da Comissão, e eles apresentam uma im
parcialidade muito grande, qualquer telespectador pode constatar isto: eles 
relatam apenas os fatos, não comentam, eles relatam, quer dizer, é um docu
mentãrio da Comissão. 

Se a Comissão tivesse contratado uma equipe cinematográfica para fazer 
esse filme, acredito que sairia por muito mais de .. um milhão de cruzeiros. 
Hoje ninguém se desloca de São Paulo, três, quatro homens, não se deslocam. 
para uma Jari, por exemplo, para fazer isso gratuitamente, gastando filmes e 
outras coisas. 

Sr. Presidente, nós temos que considerar que o celulóide, o material, o 
filme hoje está caríssimo. Está em torno, p'iteee::tne. de 10 mil cruzeiros um 
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filmezinho virgem para filmagem. Um rolo insignificante que não dá para 1 O 
minutos. Está custando 10 mil cruzeiros, 10 minutos de filme. Então, esse 
preço acho até irrisório, quer dizer, um preço irrisório. Cento e cinqUenta mil 
cruzeiros, hoje, praticamente estã custando uma passagem de ida e volta de 
Porto Alegre a Tabatinga. Praticamente isso. E acredito que se nós não fizer
mos negócio agora, eles talvez nem possam vender, porque eu não sei- já 
soube que eles estariam tentando negociar em virtude do atraso da nossa par
te- estariam tentando negociar já com uma televisão americana que já quer 
comprar a prioridade, a exclusividade do filme. 

Então, acho muito oportuno, muito salutar, porque vai constituir a me
mória da Comissão de Assuntos Regionais. ~ um documento indelével, um 
documento eterno da Comissão e do próprio Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Eu quero dar conhecimento 
aos Senadores José Lins e Raimundo Parente, que chegaram após a colo· 
cação da matéria em di~cussão, qt.ie a Presidência havia colocado em discus
São uma proposta da Stopfilme, que acompanhou nossa visita ao Jari, filma
ram, fizeram esse documentário. Eu não vi esse documentário, alguns já vi
ram. O Senador Evandro Carreira viu, o nosso SecretArio também viu. Eles 
agora fazem uma proposta para que o Senado possa adquirir uma cópia a 150 
mil cruzeiros. 

De fato, o preço, como diz o Senador Evandro, é irrisório, tendo em vis
ta a importância que terá para a Comissão. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Eles exibiram aqui no auditório do 
Senado por conveniência da própria Comissão que desejava assistir. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Assim, esta é a matéria que 
estávamos discutindo e que continua em discussão. 

O SR. JOSÉ LINS - Sr. Presidente, gostaria primeiramente de fazer 
uma pergunta. A Comissão pode decidir comprar? 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Isso é que eu estava dizendo. 
E que, diante da decisão da Comissão. se ãchar conveniente a compra, nós 
faríamos um ofício e a minha proposta final seria irmos cm comissão, levar o 
oficio ao noSso Presidente e dizer da importância. Não mandaríamos simples
mente o. oficio. Nós iríamos com uma comissão de três ou quatro Senadores 
diretamente a ele. 

O SR. JOSf: LINS - Nós recebemos uma proposta que simplesmente 
oferece uma cópia do filme, mas que não tem muito mais importância. Então, 
eu sugiro a V. Ex• que designe uma submissão, de duas pessoas. para dar um 
parecer sobre isso. Relatando que a Comissão foi lá e que esses rapazes acom
panharam, fazendo um relatório para mostrar que relação o filme tem com a 
nossa viagem, com a nossa Comissão; ao mesmo tempo opinando sobre o 
custo. Com esse relatório, nós aprovaríamos; eu sou favorável e acho que a 
Comissão deve comP,rar. Nós ficaríamos com uma informação mais comple
ta, com a justificativa desta Comissão. Nós iríamos ao Presidente e recomen· 
daríamos Que ele comprasse esse filme. 

A subcomisSão vai relatar, dizer que viu o filme, dar um parecer, enfim. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA -Poderemos designar um membro da 
Comissão para relatar. 

A SRA. EUNICE MICHILES - A Comissão viu esse filme1 
O SR. PRESIDENTE- Nem todos viram. Eu vi parte, o nobre Sena

dor Evandro Carreira viu todo o filme; eles passaram o ftlme para a Comis-
são. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- A Comissão viu o filme oficialmen
te. ffia foi convidada. A Comissão~ que promoveu a exibição do fiime. Ago
ra, se os Senadores, integrantes da Comissão, não compareceram, o problema 
é outro. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Exato. A pergunta da Senho
ra Eunice Michiles é exatamente se a Comissão viu. A Comissão pediu que 
eles aqui enviassem. Marcamos uma data, fizemos um convite, mas infeliz
mente, não estavam presentes todos os Senadofes. Mesmo o caso aqui do 
Presidente que naquele dia estava com uma viagem para o Nordeste. Então, 
não pudemos assistir. Assisti apenas a uma parte do filme, porque tinha que 
ir para o aeroporto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Houve até convites escritos que fo
ram redigidos pela Comissão. Então, oficialmente, a Comissão já viu. 

A SRA. EUNICE MICHILES - Perfeito. A minha preocupação, Sr. 
Presidente, é que quando se fala em Jari os conceitos se emocionalizarn tal 
forma que eu, pelo menos, não consigo ter uma idéia formada sobre o Jari, 
porque não tive oportunidade de ver pessoalmente. Talvez se tivesse visto 
também não tivesse. Não sei se teria porque eu não sei se veria tudo que eu 
gostaria de ver. Então, a minha preocupação é até que ponto esse filme é uma 

realidade e não segue a predeterminação daquele que o encaminhou. Estou 
falando sem absoluta tese. Eu não conheço o filme, não sei. A minha preocu
pação ê de que o filme tenha realmente a realidade e que possamos conhecer. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Gostaria de informar a V. 
Ex• que de fato todos os projetes que estão sendo desenvolvidos pela Jari fo~ 
ram filmados e têm depoimentos de elementos da Jari; eu cheguei a ouvir no 
trecho o depoimento do Andrade, e depois, me parece, aí jâ não vi, mas hã 
depoimentos de V. Ex• e de outros. Logo, são depoimentos. Mas, o que va
mos visualizar dentro desses depoimentos, até podemos fazer assim uma afe
rição porque ali está o que a Jari estã promovendo, o que ela está exportando, 
o que ela estâ produzindo e depoimentos que são interessantes e que podem 
ser cotejªc;los d~ntro daquilo que nós visualizamos. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- E o filme não conclui. Acresce o se
guinte: não importa, mesmo que ele fosse impassional a Comissão tinha que 
ter essa passionalidade, para provar essa passionalidad~ de algum elemento 
da Comissão ou de alguém que depôs. A Comissão tem que ter documentos. 
Isto é um documento, mesmo que ele seja passional, para provar a emociona
lidade de um ou outro. Agora, o filme é impassional. Ele apenas relata, tanto 
que há ritomentos em que um peão é a favor do Daniel Luduhing. Não sei se 
o Presidente ouviu is.so. O peão declara. Eles demoram cerca de sete ou auto 
minutos apanhado esse depoimento, o sujeito dizendo que o camarada ê um 
benfeitor. Aí pega de outros, também. Quer dizer, é um documentário, ele 
não conclui, O filme não conclui, ele apenas enfoca tudo. E um documentário 
para nós, a Comissão precisa deste documento. Será uma falha gravíssima se 
ela deixar escapar esse documento, porque foi um documento apanhado pela 
Comissão. Depois nós vamos julgar. Nós podemos julgar o filme aqui; dizer 
que ele não convêm, que ele não expressa o nosso pensamento. A Comissão 
pode até dar uma nota, dizendo que o filme não expressa a opinião da Comis
são, isso sim. Agora, não obter o filme para estudã-lo, acho que ar não tem ló
gica. 

A SRA. EUNICHE MICHILES - A minha opinião, no caso, eu não 
conheço o filme, não conheço os depoimentos. (Fora do microfone.) 

Não sçi se o Leline é imparcial ou não, mas, se não fosse, teríamos que 
ter, em contrapartida, um que o fosse. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Aí é outra coisa, temos que conse
guir fazer um outro filme que seja favorável à Jari. 

A SRA. EUNICE MICHILES- Favorãvel, não, nós queremos é a im
parcialidade, conhecer o material todo. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Ê diffcil, porque o problema é de 
foro íntimo. Há filmes favorãveis à Jari. 

A SRA. EUNICE MICHILES - (Fora do Microfone) 

O SR. EVANDRO CARREIRA - f: um problema de julgamento. A 
tese da J ar i está inclusa na grande tese amazônica, que ainda não foi definida. 
O próprio Governo está até com um pacote hibernando, a nível de Planalto, 
porque não sabe o que fazer. O Ministro Camilo Penna confessa agora que o 
negócio fracassou em termos de colonização de Transamazônica. A coisa está 
muito indefinida. Hã muitas opiniões emocionais, muitas opiniões radicais. O 
fato é o seguinte, é que a Comissão não pode deixar de ter um documento ou 
l,lm livro; se aparecer um livro a favor daJari temos que comprar. e um doeu~ 
mentãrio da Comissão. Se for contra ou se for a favor nós temos 'que ter. 
Agora, depois é que a Comissão deve opinar. Ela pode atê ser contra. 

O SR. JOSÊ LINS- A Senadora Eunice Michiles tem razão, quer dizer, 
alguns de nós não sabemos se o filme é um filme tendenc~oso ou não. O filme 
não é da Comissão, tantó- não ê que ele está sendo oferecido à Comissão. Mas 
é como o Senador Evandro Carreira diz, um documentário. Uma coisa é uma 
decisão da Comissão sobre adquirir o filme, outra coisa é o julgamento desse 
material. 

Por isso mesmo eu acho que tem que haver uma apreciação que chame a 
atenção da Comissão. Primeiro, o ftlme não nasceu por iniciativa da Comis
são; segundo, embora nem todos concordem, com o que o relatório diga, isso 
não impede que adquiramos a cópia. Certo? Agora, realmente, acho que cada 
um de nós tem que dar a sua opinião e julgar o documento, porque, depois, 
nos arquivos da Casa pode se pensar que estávamos de acode com isso. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Nobre Senador, o parecerista deve
ria enfatizar que a aquisição do filme não representa a opinião da Comissão. 
A aquisição representa apenas a posse de um documento que interessa aos 
Anais da Comissão e do Senado. Porque não vai se fazer mais. Talve daqui a 
um ano, ilustre Senadores, e Senadora, jâ tenha outra feição, a gente pode es
tá dando uma outr~ feição ao Jari, quer dizer, aquilo é um documento. Daqui 
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a um ano jã estará lã, quem sabe, um pelotão da Aeronãutica, urna Comp3.w 
nhia de Fuzileiros Navais, ou um batalhão do Exército. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Segundo eu vi já estã haven
do urna providência do Governo nesse sentido, para a designação, agora, tan
to da Marinha, como da Aeronáutica e do Exército. Eu li, recentemente, que 
houve de fato uma designação para que se pudesse instalar - é aquilo que 
nós da Comissão reclamamos, desde a nossa primeira presença, e de que falw 
tava exatmente a presença do Governo. É a única coisa que reclamamos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- A presença da nacionalidade, apre
sença do Governo lã pode modificar aquilo em seis meses. E outro documen
to não vai revelar, este representa um momento histórico do Jari. 

O SR. JOSÉ LINS- Fui procurado hâ poucos dias pelo pessoal e eles 
reclamaram --reclamaram no bom sentido, com muita amabilidade - diw 
zendo que eu não o tinha visto, que aquilo era interessante, que tinha sido um 
esforço de uma equipe de documentário e que eles gostariam de passar o filme 
num dia que nos aprouvesse, para um grupo que-eStivesse interessado. E 
como a Senadora Eunice- Michiles tem essa proposta que acho extremamente 
justa, se os Srs. pudessem vir também, poderíamos fazer essa reunião antes, 
porque, então. podíamos também julgar o relatório, o parecer do Relator 
com maior propriedade. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Aí vamos cair num novo 
problema. Porque jã marcamos, jã exibimos o filme. Jã solicitei ao SecretArio 
do Senado verbas para hospedagem e passagem. Não se se ficaria bem recor
rermos novamente para pedir. Acho que jã que a Comissão e que o Senado já 
teve o gasto, então, poderia, por mais delicado que seja o nosso secretãrio , 
ele diria: umas eu já dei a verba". 

O SR. JOSÉ LINS- Eu poderia dar uma sugestão: V. Ex•~designa oRe
lator, o Congresso adquire e, depois disso, nós vemos o filme e fazemos tam
bém o julgamento dos arquivos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- E podemos ver até duas ou três ve
zes, repisar, para o filme nessa parte, repetir para poder julgar. Por exemplo, 
hã um debate, nesse filme, muito interessante, um debate provocado pelo 
ilustre Senador José Lins com relação à criação do município, Por que Monte 
Dourado não era a sede do município, debate, aliãs, do qual o Presidente par
ticipou e houve a contradita forte do Sr. (inaudível) e os Srs. Senadores conse
guiram rebater, porque não havia motivo para se fazer a sede do município 
ali. Quer dizer, o projeto cederia apenas as ãreas para a localização das repar
tições e tal, as ruas ficariam como bens públicos. E a parte do projeto que ne
cessitasse para a sua instalação continuaria da Jari que, aliâs, é o que estâ pre
valecendo hoje no espírito do Governo. Quer dizer, é transformar aquilo num 
município. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Acho que hã um consenso no 
que diz respeito a que seja designado um Relator, aliás proposta do nosso Se
nador José Lins, em quem a Presidência confere então essa missão de relatar 
a matéria. 

O SR. (Fora do microfone). 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Não faz mal. Eu achava mais 
interessante. Aqui o problema não é de conhecer ou não o filme, é como nós 
dissemos ... 

O SR. JOSÉ LINS- Eu gostaria que V. Ex• me dispensasse, porque eu 
não conheço o filme, sou parte lá, de modo que seria interessante que o pró
prio Senador Evandro Carreira o fizesse. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Mas o meu parecer todo mundo co
nhece. Sou favorável à compra do filme. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Mas isso também não impe
de que, em sendo favorãvel seu parecer, ele seja discutido. Nesse caso, então, 
designarei o Senador Evandro Carreira para ... 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- (Fora do microfone). A Comissão 
autorizou o convite aos cinegraf1Si;!s, eles não .foram lã, porque ... 

O SR. PRESIDENTE (Mondes Canale)- Hauve o convite sim, sem dú
vida. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE - ... hã ai uma responsabilidade da 
Comissão e por isso ê que sou favorâvel. Vi parte do filme. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Sem dúvida nenhuma, Sena
dor, houve o convite, mas issojã vimos antes. O Senador Evandro Carreira ti
nha conversado com eles, era sem nenhum ânus, era uma oportunidade que, 
inclusive, estivemos Oferecendo a eles, também, para que eles registrassem. 
Foi uma grande oportunidade para eles. E muito interessante para nós. Mas, 

não houve nenhum compromisso. Sem dúvida nenhuma que não deixa de ter, 
jã que eles foram juntos ... 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Mas o material foi deles. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Mas eles não estão, absoluta
mente, cobrando. Eu compreendo o pensamento de V. Ex' 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Acho que eles têm o direito de, pelo 
menos, um ressarcímento que seria esse valor aqui. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Na resposta, aceitando- eles fo
ram convidados como se convida um jornal - eles foram convidados como 
cinematografistas. Não há nenhuma responsabilidade da Comissão, eles não 
poderão jamais exigir da Comissão ressarcimento. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE- Acho que deve ser mais detalhada, 
mais pormenorizada. O tempo de duração, os aspectos focalizados, as pes
soas que opinaram.u 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- E o Relator, naturalmente, 
vai se incumbir de preencher um pouco. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não me lembro bem. Têm os peões, 
tem os ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Não. Ele estã falando quanto 
à duração da projeção. 

Então, já está designado o Relator da matéria e agradecemos ainda a 
participaçãO do Senador Raimundo Parente. 

Eu gostaria de aproveitar a oportunidade da reunião da nossa Comissão 
para discutirmos um assunto, aproveitando aqui a presença de um vice-líder 
do Governo. 

Estive, por convite do Presidente do Parlamento Latino-Americano, em 
Bogotâ, na passagem da presidência do Deputado (inaudível) em virtude da 
renúncia do Senador (inaudível) que foi designado pelo Governo da Colôm
bia para Embaixador nos Estados Unidos. Na oportunidade, estivemos reu
nidos, eu e o Deputado Geraldo Guedes, com uma comissão que estâ estu
dando o problema do meio ambiente, da qual fez parte o Dr. Ladislau de Oli
veira, que é um técnico da SEMA e, nessa oportunidade, veio à baila- inclu
sive até lembrado por mim- o caso do Pacto Amazônico e lembramos, tam
bém, de que deverá ocorrer, agora, no mês de dezembro, uma reunião- se 
não me engano- provocada por um dos países, e aceita pelo nosso Governo 
- uma reunião dos países membros do Pacto Amazônico, em Manaus. Era 
uma sugestão que eu pretendia fazer, já que aqui estâ o nosso vice-líder para 
que estudássemos, aqui entre nós, o interesse que temos na matéria, e que não 
ficasse isso apenas em nível s_ó de Itamarati, mas que houvesse uma partici
pação do Legislativo, houvesse uma participação mais direta, porque, afinal 
de contas, o Senador Evandro Carreira estava lembrando, no final vem cair 
dentro desta Casa. Nós legisladores é que vamos legislar a respeito da ma
téria. Acho que devia haver um acompanhamento da parte dos Legislastivos 
desses paises com um ou dois representantes, para que se pudesse, assim, par
ticipando dessas reuniões, nem que fosse apenas como observadores, mas que 
fossem então se abeberando das discussões ali realizadas. 

Era essa a sugestão que eu queria fazer, talvez o nosso Senador José Lins 
pudesse manter um conta to assim com o nosso Ministro Guerreiro para uma 
sugestão nesse sentido, para que houvesse uma participação nossa. Sabemos 
que o Governo tem Um gi"Upo de estudos dos problemas da ãrea amazónica e 
que está, hoje, jã na área do Executivo, para ser remetido para cã; nós é que 
vamos discutir a matéria. 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Sr. Presidente, acho que essa reu
nião estaria a exigir não um representante ou dois da Comissão. Acho im
prescindível a presença de toda a Comissão lã. Claro, aqueles que jã tiverem 
uma agenda atropelada naturalmente não poderão ir, mas acho que a Comis
são deveria ir. Po_rque o Itamarati, por exemplo, vai mandar uma comissão de 
50 membros; os ~et;~bros do Pa~ Am.!!Z-ÔI'Ü.fO .vão encher os hotéis, jâ foram 
separados dois ~--Q~ .g~IVVai ~ u~imento muito grande; vaiRse 
discutir tudo a respe_!to ~ PactO-Amazónico~ Ora, é um assunto que diz res
peito profundameitté à Colttissã<> de~ Assuntos Regionais. Então, teríamos 
que participar, teríamos que ouvir, assistir, pois não bastarâ ler os calha
maços e resumos de conferências e de p-lll.~str:ãs~ Acho que deveríamos partici
par, a nossa ComissãO, de um modo geral, devma ser convidada in totum. E 
poderíamos até aproveitar aquela oportunidade e fazer uma visita à zona mi
neralógica de Carajãs, àquela província, que no momento está sendo discu
tidíssima. Acho, para nós, fundamental o conhecimento daquilo in loco: Tu
curuí, Carajãs, Serra Pelada, é um tema que estâ em evidência e a Comissão 
de Assuntos Regionais não está se apercebendo dele, o futuro do Brasil está 
talvez naquela ãrea mineralógica de Carajâs. 
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O SR. JOSE LINS- Sr. Presidente, esta reunião, evidentemente fruto 
de entendimentos de Executivos de diversos países, mas como bem disse V. 
Ext-, esses entendimentos, a nível executivo, desembarcarão, desaguarão nos 
Legislativos, através dos quais, é claro, o Poder ExecUtiVo deve ter autori
zação para formalizar os entendimentos todos. Acho não só justa mas extre
mamente interessante a proposta de V. Ex•. Não sabemos bem se a sua pro
posta seria relacionada com a Comissão de Assuntos Regionais do Senado, 
ou se seria uma sugestão para que o Brasil convidasse também, por iniciativa 
própria, alguém de outros países da área legislastiva. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Aí deveria partir, porque a 
sugestão foi feita por um governo, não sei de que país, ao Governo brasileiro, 
através da ârea diplomática. Acho que não devemos deixar que isso se realize 
apenas na ãrea diplomãtica - é o nosso pensamento - mas, também, não 
posso assegurar a V. Ex• que o convite parta do Brasil. Mas, naturalmente, 
num contato com o nosso Ministru das Relações Exteriores, poderiam mos
trar o interesse que tem o Legislativo, que cada país deve ter, para que o setor 
legislativo esteja presente a esta reunião. O que estou trazendo a V. Ex• foi 
objeto de lembrança nossa, numa reunião pequena que tivemos com repre
sentantes de outros países, o que nós sugerimos e que foi muito bem aceito, 
principalmente por parte do representante do Peru,. e nós temos que ativar 
essa reunião. Veja que o Pacto Amazônico- e hã pouco eu falava aqui com a 
nossa Senadora Michiles- foi há tempos passados e não se falou mais nada. 
Então, é a segunda reunião que se promove o Pacto Amazônico, da maior im
portância, não só para todo o Continente, mas até para o mundo e particular
mente para cada país que tem a sua área amazônica. Foi exatamente um pon
to em que me adiantei lá: disse que nós temos que estudar- e há pouco ex~ 
pendi esse pensamento à ilustre Senadora Michiles - e cada pafs tem que ter 
a sua legislação, mas dentro dessa legislação, seja da ocupação de que forma 
em relação á área amazônica, mas também -u-m.ã legiSlação que atue dentro de 
um todo, de toda a Região Amazônica, que engloba todos os países que estão 
dentro dessa região. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Sr. Presidente, desejo salientar que 
isso é da maior importância para nós. O Pacto Amazônico é da maior impor
tância para o Brasil e sabem por quê? Porque o Brasil está a jusante dos rios 
amazônicos, eles estão a montante. Então, toda a depredação que eles fizerem 
lã nós 'sofreremos as conseqUências, enquanto a nossa devastação, a nossa de
predação pode influir lã, mas por via indireta. Por exemplo, uma fábrica po
luidora de celulose, colocada por exemplo no Maranhão, colocada perto de 
Tabatinga, de Benjamim Constant vai poluir o rio Amazonas, mas, a mon
tante, dali para cima, a fauna ficará toda íntegra, quer dizer, não prejudica o 
Peru. É importante, nós é que devemos nos interessar por este Pacto porque 
existe profundo interesse nosso. 

O SR. JOSE LINS- Desejo entender bem. Em primeiro lugar, seria de
monstrar o desejo dos Legislativos em geral comunicado a V. Ex•. Em parti
cular o nosso, da Comissão, digamos lhe ser convidados a assistir. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Exalo. Nilo só do Senado, 
acho que hã uma representação da Câmara, da Comissão do Interior. Acho 
que a Comissão se fizesse representar por seus membros, que são representan~ 
tes do Congresso. O Senador Evandro acha que é a Comissão~ A Câmara jã 
tem, só que, lá, a designação é Comissão do Interior; nós é que estamos ainda 
com essa designação antiga, eles jâ atualizaram. 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Sr. Presidente, acho que o nosso 
caso é específico. O problema da Câmara é outro, eles que reivindiquem. Nós 
temos que reivindicar é à Comissão de Assuntos Regionais do Senado lá. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Perfeitamente, nobre Sena
dor, aceito, mas acho, olhoJilais isso, vendo o Congresso em si. Acho que te
mos no parlamento latino-americano. Isso foi discutido exatamente com De
putados e Senadores, lembrando o assunto. Não vejo porque não deva ser 
uma representação do Senado e da Câmara, o que vale dizer, uma represen
tação do Congresso, acho que não hã nenhum mal nisso. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Não hâ; nós poderíamos era onerar 
a coisa de tal modo que nem nós participaríamos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Acredito que a Câmara po
deria, com~ a sua representação, com os seus recursos próprios- não sei se fV' 

tratando de um convite do Itamarati fosse onerado o Governo. Assim, não 
vejo nenhum mal- perdoe~ me o nobre Senador- de fazermos nós também 
uma referência à Câritara dos Deputados. Poderíamos até estudar uma repre
sentação da Comissão de Assuntos RegionaiS-e uma representação da Comis
são até um número de membros que não podemos agora aqui discutir. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- A Comissão de Assuntos Regionais 
poderia sugerir à Comissão do !nterior que reivindicasse, porque não fica 
bem à Comissão de Assuntos Regionais do Senado reivindicar isso para a ou
tra Comissão, porque parece até que ela estã omissa. 

O SR. PRESLDENTE (Mendes Canale) - Neste particular, posso en
trar em contato com o Deputado Geraldo Guedes, que esteve conosco lâ 
quando discutimos o problema em Bogotá, pois poderá ele suscitar junto à 
ComissãO do Interior da Câmara e lã, através de uma liderança da Câmara ... 

O SR. JOSÉ UNS - (Inaudível) inclusive fazendo uma referência ao 
Congresso, mas de um modo especial à iniciativa desta Comissão. O Convite 
será certamente feito e a decisão de mandarmos alguns membros ou a Comis
são toda se discutirá. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA- Sr. Presidente, aproveitaríamos jâ 
que nós vamos para Belém e faríamos logo essa viagem da província minera
lógica do Carajãs. Seria interessante, pois ocasionaria menos ônus ao Senado 
e aliviaria a despesa, porque já estaríamos lã, já tínhamos passagem de ida e 
volta, porque a própria SUDAM, ou a Vale do Rio Doce, ela pode subven
cionar essas viagens porque ê de Belém para Carajãs, para Itaituba, para Ser~ 
ra Pelada, Tucuruí, viagem de aviãozinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Compreendo, acho que V. 
Ext- lembra bem, quanto à despesa de jâ estarmos lã. Mas nós não sabemos 
ainda e não acredito que o ltamarati chegue a convidar toda a Comissão e te~ 
mos aqui, já aprovada pela Comissão, dependendo apenas da Presidência or
ganizar o programa, que não ê fácil, porque nem sempre podemos contar 
com a presença de todos- e gostaria- porque trata-se de uma ârea que se 
relaciona com o meu Estado, que é a visita ao Pantanal e a uma ârea que é 
arnazônica também, ao norte do Estado de Mato Grosso: hã duas cidades 
que estão se desenvolvendo lã, com atividade privada, são colonizadores que 
estão de fato _empreendendo um serviço, um trabalho, que o Presidente da 
República jã teve a oportunidade de visitar e veio encantado com o que se 
processa em alta floresta em Sinop. Acho que a nossa Comissão não pode 
deixar de tomar conhecimento daquilo que ali se realiza e depois voltamos 
para o meu Estado, em relação à área do Pantanal; do Pantanal c do grande 
trãbalho que estam-os realizando tambêm no sul, que ê o reflorestamento, ,que 
é problema estritamente ligado, hoje, à alternativa energética. Estamos com 
quase 500 mil hectares plantados de pinhos e de eucaliptos em uma ârea que 
não faz absolutamente concorrência, pois o pinho e eucalipto não concorrem 
com a produção de grãus, porque de fato é um cerrado fraco. Temos mais 
adiante, próximo; O ceirãdo melhor, em que jâ hã o desenvolvimento, o plan
tio da soja, do arroz, mas que essa área não concorre absolutamente pois es
ses 500 mil hectares poderão ser bem aproveitados para essa alternativa ener~ 
gética, para produção do ãlcool da madeira. Aliás, ontem, a ·comissão esteve 
com Sua Excelência o Senhor Presidente da República levando o resultado do 
quinto encontro do Centro-Oeste, e tem uma proposta minha em que eu de
monstrei a área que temos plantada jâ em condição de corte. Nós temos 150 
mil hectares com seis e sete anos de idade, já está em idade de corte, tanto o 
pinus quanto o eucalípto. Eu acho que af nós temos que-coordenar para ver se 
nós acertamos; eu estava pensando em fazer isso no fim do mês e poderâ as
sim, agora, coincidir com essa frente que seria no dia 23. Agora seria a melhor 
época para fazer essa visita a essa região para a gente poder ver muito bem a 
riqueza do Pantanal e dessa área. Então, fica acertado o contato do nosso 
Vice-Líder, membro da nossa Comissão, o Senador José Lins, com o nosso 
Ministro das Relações Exteriores, levando a nossa proposta dessa partici
pação e da representação da Comissão de Assuntos Regionais, ... 

O SR. JOSf: LINS- Como o teffipo é curtO não se esperaria uma nova 
reunião 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Hã mais alguma matêria a 
ser tratada? Não havendo mais, está encerrada a reunião. Agradeço a pre
sença dos nobres Senad.ores. 
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ANO XXXV- N• 161 SABADO, 6 DE DEZEMBRO DE 1980 BRASíLIA- llF 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I '• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 118, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.798, de 24 de julho de 1980, que "estabelece limite de remuneração mensal 
para os servi~ores da Administração Federal, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.798, de 24 de julho de 1980, que "estabelece limite de remuneração 
mensal para os. servidores da Administração Federal, e dã outras providências". ·· 

Senado Federal, 19 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do aft. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 119, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.800, de 18 de agosto de 1980, que "limita a aplicação do disposto no artigo 4• 
do Decreto-lei n9 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despesas à conta de recursos 
vinculados do Tesouro Nacional, no exercício de 1980''. 

Art. único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.800, de 18 de agosto de 1980, que "limita a aplicação do disposto no ar
tigo 4• do Decreto-lei n• 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despesas à conta de recursos vincu
lados do Tesouro Nacional, no exercício de 1980". 

Senado Federal, 19 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 120, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.799, de 5 de agosto de 1980, que "reestrutura o Grupo Executivo das Terras 
do Araguaiá-Tocantins- GETAT, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.799, de 5 de agosto de 1980, que "reestrutura o Grupo Executivo das 
Terras do Araguaia-Tocantins- GETAT, e dã outras providências". 

Senado Federal, 19 de novembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

(*)Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constítuição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 105, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$ 227.532.649,03 (duzen
tos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta t.' no·n-t cruzeiros c três centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Art. i' É a Prefeitura Municipal de São Carlos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que pos• 
sa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a obras do Programa CURA, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo_ processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 24 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

------ (*) Republicada por haver saído com incorreções no DCI'é (Seção II). de 25-10-80 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art. 52, item 30, do Regimento Inter
no, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 145, DE 1980 

Altera a lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Assessoria, cria Seçõcs cm Subsecretarias, e dá 
outras providências. 

Art. I' A lotação dos Gabinetes dos Di retores de Secretaria e da Assessoria é acrescida das seguintes funções: 
I - Secretarias Administrativas, Legislativa e de Informação e Documentação 

I -Assistente Técnico ...................•....... · ............••.....•......• -. . . . . . . . . . . . . . . . . . FG- I 
I-Auxiliar de Controle de Informação .............................•.................• ·- ........ FG-3 
I -Auxiliar de Gabinete ....................................... '". . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FG-4 
I -Contínuo (Art. 508, Reg. Ad., Res. n• 58/72) 

II - Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 
I -Assistente Técnico ......................................................................... FG-1 
I - Auxiliar de Controle de Informação . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . FG-3 
2 -Auxiliar de Gabinete ...................................... -· ..... - ........... _ ... . . . . . . . . . . . FG-4 
I -Contínuo (Art. 508, Reg. Ad., Res. n• 58/72) 

II I - Secretaria de Serviços Especiais 
I - Assistente Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . FG-1 
I -Auxiliar de Controle de Informação ........................ -- .............. ----...... . . . . . . . . FG-3 
4- Auxiliar de Gabinete .................................... : ...•.... -.... •. . . • . .. . . . . . . . . . . . . . FG-4 
3- Contínuo (Art. 508, Reg. Ad., Res. n• 58/72) 

IV - Assessoria 
2- Assistente Técnico .......................•................ -.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FG-1 
I -Auxiliar de Controle de Informação ......... , ................... "-' . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . FG-3 
2- Auxiliar de Gabinete ...................................................... - . .. . . . . . .. . .. . . . . FG-4 
I -Contínuo (Art. 508, Reg. Ad., Res. n• 58/72) 

Parâgrafo único. Para cada Diretor de Subsecretaria haverâ I (um) Contínuo, nas condições estabelecidas para funções 
idênticas previstas neste artigo. 

Art. 2• É criada, na Subsecretaria de Serviços Gerais, a S.eção de Administração, com a correspondente função gratifica-
da, FG-2. . . 

Art. 3• A Seção de Administração de que trata o art. 2• compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente 
do Serviço, executar os trabalhos datilogrãficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno 
do pessoal do Serviço; estabelecer escalas de plantão e distribuição dos locais de trabalhos de seus servidores; encaminhar infor
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tare
fas correlatas. 

Art. 4• É criada, na Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrónica, a Seção de Projetas e Instalações Ele
Irónicas, com a correspondente função gratificada FG-2. 

Art. 5• À Seção de Projetas e Instalações El<itrónicas, de que trata o art. 4•, compete desenvolver projetas, estudar a atua
lização de equipamentos, emitir pareceres técnicos, fazer levantamento de dados técnicos, efetuar medição de circuitos eletrôni
cos, prestar apoio técnico de manutenção à oficina técnica, elaborar normas e procedimentos para manutenção de equipamen
tos, fornecer especificações técnicas para elaboração de Editais de Concorrência, atualizar plantas e diagramas das instalações 
eletrónicas da Casa. 



Dezembro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. !Sl•ç:àofl) Sábado 6 7773 

Art. 6• Às Funções Gratificadas de Auxiliar de Controle de Informações e Auxiliar de Coordenação Legislativa, de que 
tratam as Resoluções n•s 58, de 1972, e 60, de 1980, já existentes, corresponderá o nível de retribuição fixado no art. I• desta Re
sol]Jção para a função de Auxiliar de Controle de Informação. 

Art. 7• A Subsecretaria de Pessoal republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso-
lução n• 58, de 10 de novembro de 1972, atualizando-o nos termos das alterações estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 8• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do item 30 do art. 52 do Regimen
to Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 146, DE 1980 

Regulamenta, na Administração do Senado Federal, os Institutos da Progressào.Funcional e da Ascensão Fun
cional, e dá outras providências. 

CAPITULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1• Os sistemas de Ascensão Funcional e Progressão Funcional, aplicados áos servido~es do Senado Federal pela 
Resolução n' 25, de 1979, passam a observar as normas constantes desta Resolução. ' 

Art. 2• A Progressão Funcional cbnsiste na movimentação do servidor da Refer~ncia em que se encontra para a ime-
diatamente superior, em conseqüência di! execução das seguintes formas: \ 

I - Progressão Horizontl!l - quando dentro da mesma Classe; . 
II- Progressão Vertical -- quando para .a classe diversa da mesma Categoria; 
III - Progressãb Especial - quando para a cl~sse inicial de outra Categoria doi mesmo Grupo. 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto nos itens I e II deste artigo, o cômputo do interstício começará, na hipóte

se de nomeação ou admissão, a partir do primeiro dia do mês de julho ou de janeiro subsequente à entrada em exercício. 

CAPITULO II \ 
Ua Progressão Horizontal 

Seção I 
Disposições Gerais 

l 
\ 
\ 

Art. 3• A Progressão Horizontal consiste na movimentação do servidor da Referênciá. em que se éncontra para a ime-
diatamente superior na ·mesma classe. \ 

Parágrafo único. Concorrerão à Progressão c;le que trata este artigo, no correspondente Quadro ou Tabela, os servido
res integrantes respectivamente do Quadro Permanente e da Tabela Permanente. 

Art. 4• A Progressão Horizontal far-se-á nos percentuais de 50% (cinqUenta por cento) por merecimento e 50% (cin-
qüentappr cento) por antigüidade. -

§ I• Verificando-se número fracionário na execução do disposto neste artigo, far-se-á ahedond~mento em favor do 
Conceito I (merecimento). . · \ ' 

§ 2• Os percentuais referidos no caput deste artigo incidirão no total de servidores concorrentes, ocupantes de cargos 
ou empregos de cada Categoria Funcional. · \ 

Art. 5<' A Progressão Horizontal decorrerá de avaliação de desempenho, expressa em codceitos que determinarão o 
interstício a ser cumprido pelo servidor. \ 

Parágrafo único. O interst!cio a que se refere este artigo será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1 
(merecimento) e de ·18 (dezoito) meses para os avaliados com o Conceito 2 (antigUidade). . 

Art. 6' O cômputo de cada interstício, para efeito de Progressão Horizontal, começará a p~rtir do primeiro dia do 
mês de julho ou de janeiro, conforme o Conceito aplicado. 

Art. 7' O interstício será computado em períodos corridos, sendo interrompido nos casos de afastamento do exercí-
cio do cargo ou do emprego em decorrência de: 

I -~licença com perda do vencimento; 
II - suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio-doença; 
IV- condenação pela Justiça Comum, a pena que nãu implique em perda da função pública. 
§ 1' Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, çs contados de data a data, sem qualquer deduç?o no 

respectivo cômputo. 
§ 2• Será restabelecida a contagem do interstíci9, com os efeitos dela decorrentes, a partir da data em que se verificou 

o afastamento do servidor, na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, ficar apurada a impro
cedência da penalidade aplicada e, no segundo, verificar-se que a pena imposta não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 3• Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, co111 exceção da hipótese prevista no seu § 2•, será 
reiniciada a~GQntagem, para efeito de completar o interstício decorrente da avaliação de desempenho que precedeu o afastamen
to, a partir do primeiro dia de julho ou de janeiro suqseqilente à assunção do exercício. 

Art. 8• A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim de Pessoal, até o último dia do 
mês de abril de cada ano: 

I - relação dos servidores avaliados com o Conceito I (merecimento); 
II- relação dos servidores avaliados com o Conceito 2 (antigüidade); 
III- relação dos servidores que não concorrem à Progressão Horizontal, com a indicação do motivo. 
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Art. 9~ O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pessoal, da respectiva classificação, no prazo im
prorrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação a que se refere o artigo anterior, devendo a reclamação ser in
formada dentro de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento pelo órgão de pessoal. 

l'>' Informada a reclamação, na forma deste artigo, a Subsecretaria de Pessoal a encaminhará ao DiretofMG~ral, para 
apreciação do Conselho de Administração, no prazo de 5( cinco) dias úteis. 

§ 2• O Conselho de Administração, se julgar prócedente a reclamação,-determinará, de imediato, a inclusão do nome 
do reclamante no lugar que lhe compete na lista geral de classificação. 

Art. 10. As Progressões Horizontais serão efetivadas mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do 
art. 52, n• 38, do Regimento Interno, devendo ser publicano no Diário do Congresso Nacional, até d último dia dos meses de ju
nho e novembro de cada ano, vigorando os seus efeitos,_ respectivamente, a partir de I• de julho e 1' de janeiro subseqUentes. 

Seção II 
Da avaliação de Desempenho 

Art. li. A avaliação de desempenho funcional do servidor, que abrangerá o período anual de I• de abril a 31 de 
março, é requisito indispensável à concessão da Progressão Horizontal. 

Art. 12. O desempenho funcional será representado pelo resultado dos fatores relacionados na Ficha de Avaliação de 
Desempenho, tendo em vista: 

I - a quantidade é qualidade de trabalho; 
II- a iniciativa e cooperação; 
III - a assiduidade e pontualidad.e; 
IV - a urbanidade e disciplina; e 
V- a antigUidade. 
Art. 13. O desempenho funcional será apurado: 
I- dos titulares de órgãos diretamente subordinados à Comissão Diretora, pelo Presidente do Senado Federal; 
II - dos titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços e Seções, diretamente subordinados à Diretoria-Geral, pelo 

Diretor-Geral; · 
III - dos titulares de Subsecretarias, Serviços e Seções, diretamente subordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à As

sessoria, à Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e à Consultaria-Geral, pelo Secretário-Geral da Mesa, pelo Diretor da 
Assessoria, pelo J:)iretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e pelo Consultor-Geral, respectivamente; 

IV- dos titulares de Serviços e Seções, diretamente subordinados a Subsecretarias, pelos resp~ctivos Diretores de 
Subsecretarias; 

V- dos servidores não compreendidos nas disposições dos itens anteriores: 
a) pelo chefe imediato; e -
b) pelos respectivos titulares, ou, por delegação destes, pelos correspondentes chefes, na hipótese de lotação em gabi

nente de Senador. 
Parágrafo único, Ocorrendo a movimentação do servidor no período da avaliação de desempenho, de que resulte su

bordinação direta a outra chefia, ser-lhe-á atribuída avaliação pelo Chefe a que, no mesmo período, esteve subordinado por 
mais tempo. 

Art. 14. Da avaliação de desempenho caberá pedido de reconsideração à própria autoridade avaliadora e, à Comis
são Diretora, em grau de recurso. 

Art. 15. Ao servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do serviço por mais da metade do período, por moti
vo de acidente em serviço, atacado de doença profissional ou acometido de moléstia grave, devidamente comprovada em ins
peção médica, será atribuído o conceito da última avaliação. 

Art. 16. Ao Servidor afastado do exercício do cargo ou emprego para o desempenho de mandato eletivo, para prestar 
serviços a outros órgãos do Poder Público ou para cumprir missões estranhas ao Senado Federal, será atribuído o Conceito 2 
(antigUidade), independentemente da avaliação. 

Art. 17. Serão dispensados de avaliação, não concorrendo à Progressão, os ocupantes de cargos do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores que não sejam titulares de cargo efetivo, integrante do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Parágrafo único. Estão igualmente dispensados de avaliação os Servidores posicionados _na última referência que inte
gra a estrutura de sua Classe, os quais não poderão concorrer à Progressão Horizontal. 

Art. 18. A distribuição da totalidade dos Servidores de cada Categoria Funcional, pelos percentuais estabelecidos no 
artigo 4•, far-se-ã pela ordem decrescente dos pontos obtidos, atribuindo-se o Conceito I aos primeiros 50% (cinqUenta por cen
to) e o Conceito 2 aós 50% (cinqUenta por cento) restantes. 

§ 1' Ocorrendo empate na classificação, decorrente da avaliação, este será resolvido em favo( .Jo Servidor que haja in
gressado no Senado Federal median~e concurso público de provas ou de provas e títulos específico para o cargo que ocupe ou de 
atividade semelhante; 

§ 2• Persistindo o empate, terá preferência, sucessivamente, o Servidor: 
a) de melhor aproveitamento na apuração dos itens I a 4 da Ficha de Avaliação de Desempenho; 
b) de maior tempo na Referência; 
c) de maior tempo na Classe; 
d) de maior tempo na Categoria Funcional; 
e) de maior tempo no Senado Federal; 
f) de maior tempo de Serviço Público Federal; 
g) de maior tempo de Serviço Público; 
h) mais idoso; e 
i) de maior prole. 
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§ 3• Na apuração dos critérios indicados nas letras f e g do § 2• deste artigo, será considerado exclusivamente o tempo 
de efetivo exercício. 

§ 4• Para fins do§ I• deste artigo, condisera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 97, § 1•, da 
Constituição) o realizado de acordo com aJ> normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração Pública. 

Art. 19. Na hipótese de haver apenas um Servidor a ser avaliado na Categoria Funcional a que pertença, não serão 
observados os percentuais, atribuindo-se ao Servidor o Conceito 1 ou 2, conforme obtenha rriáis de 44 (quarenta e quatro) ou 
menos de 45 (quarenta e cinco) pontos, na apuração dos itens 1 a 4 da Ficha de Avaliação de De~empenho. 

Art. 20. Os Servidores nomeados, admitidos ou que obtiveram Ascensão Funcional serão avaliados na segunda ava
liação que se ve-rificar após a data do exercício, salvo se, na primeira, jâ possuam ó interstício estabelecido nesta Res-olução, 
quando, então, serão avaliados . . 

CAPITULO Ill 
Da Progressão Vertical 

Art. 21. A Progressão Vertical consiste na movimentação do servidor, situado na última Referência. de sua Classe, 
para a inicial da Classe imediatamente superior da respectiva Categoria Funcional. 

Parágrafo único. Só poderá ocorrer Progressão Vertical em vaga originária ou decorrente, não se admitindo sua efeti
vação em claro de lotação. 

Art. 22. Concorrerão à Progressão Vertical, no respectivo Quadro ou Tabela, os servidores integrantes do Quadro 
Permanente e Tabela Permanente, satisfeitos os seguintes requisitos: 

I - interstício; 
II- grau de escolaridade, habilitação profissional e formação técnica especializada, exigidos para o desempenho das 

atribuições da classe a que concorrem. 
Art. 23. O interstício para a Progressão Vertical serã de 12 (doze) meses. 
Art. 24. A classificação, para efeito de Progressão Vertical, será determinada pelo critério de maior tempo na Refe-

rência. 
§ 19 Verificando-se empate na classificação, terã preferência, sucessivamente, o servidor: 
a) de maior tempo na Classe; 
b) de maior tempo na Categoria Funcional; 

c) de maior tempo de Serviço Federal; 
d) de maior tempo de Serviço Público Federal; 
e) de maior tempo de Serviço Público; 
f) mais idoso; e 
g) de maior prole. 
§ 2• Na apuração dos critérios indicados nas letras d e e do§ 1' deste artigo, será considerado exclusivamente o tempo de 

efetivo exercíCio. 
Art. 25. O interstício será computado em períodos corridos, sendo interrompido nos casos de afastamento do exercício do 

cargo ou emprego em decorrência de: 
I - licença com perda do vencimento; 
II - suspensão disciplinar ou preventiva; 
III - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio-doença; 
IV - condenação, pela Justiça Comum, a pena que não implique em perda da função pública; 
V- afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal, para prestar serviços não expressamente considerados relevan

tes pela Comissão Diretora, em outro órgão público, exercer mandato eletivo ou desempenhar missão estranha ao Senado. 
VI- viagem ao exterior, sem ônus para o Senado Federal, salvo se em gozo de férias ou licença para tratamento de saúde. 
§ 1• Consideram-~• períodos corridos, para os fins deste artigo, os contatos de data a data, sem qualquer dedução no res

pectivo cômputo. 
§ 2' Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos dela decorrentes a partir da data em que se verificou o 

afastamento do servidor, na hipótese do item II deste artigo, quando, no primeiro caso ali considerado, (icar apurada a improce
dência da penalidade aplicada e, no segundo, verificar-se que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão. 

§ 3• Nos casos de interrupção relacionados no caput deste artigo, com exceção da hipótese prevista em seu§ 2•, será reini
ciada a contagem do interstício a partir do primeiro dia de julho subseqüente à reassunção do exercício. 

Art. 26. O cômputo de cada interstício para efeito de Progressão Vertical começará a partir do primeiro dia do rnês de ju
lho. 

Art. 27. Para efeito de Progressão Vertical, a estrutura das categorias Funcionais, com· vista à fixação da lotação das res-
pectivas Classes, será a seguinte: 

I- nas compostas de 2 (duas) Classes: 
Classe "B" - 30% 
Classe "A"- 70% 
II- nas compostas de 3 (três) Classes, sem Classe Especial: 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 50% 
III- nas compostas de 3 (três) Classes: 
Classe Especial - 10% 
Classe "B" - 35% 
Classe "C" - 55% 
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IV- nas compostas de 4 (quatro) Classes: 
Classe Especial - I O% 
Classe "C" - 20% 
Classe "B" - 30% 
Classe "A" - 40% 
V- nas compostas de 5 (cinco) Classes: 
Classe Especial - I 0% 
Classe "D" - 15% 
Classe "C" - 20% 
Cl'asse "B" - 25% 
Classe "A" - 30% 

l>clcmbro de ~980 

§ I' Os percentuais especificados neste artigo incidirão na lotação fixada para a Categoria Funcional, englobados, para 
esse ,efeito, o Quadro Permanente e a Tabela Permanente. 

·Art. 28. A Subsecretaria do Pessoal providenciará, mediante publicação rio Boletim do Pessoal, até o último dia do mês de 
abril, os seguintes levantamentos, para fins de Progressão Vertical. 

I - das vagas existentes nas Classes destinadas à Progressão; 
II - do tempo de serviço dos servidores concorrentes à Progressão; segundo os critérios estabelecidos no art. 24 desta Re-

solução; 
III - dos servidores classificados à Progressão; 
IV - dos servidores que não concorrem à Progressãcr; com a indicação do motivo. 
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situ.ações existentes em I• de abril 

de cada ano, prevalecendo, para efeito do item II, a situação existente em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior. 
Art. 29. O serv1dor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretariá de Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados da data de publicação a que se refere o artigo anterior, devendo a reclamação ser informada dentro 
de 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento pelo órgão de pessoal. 

§ I• Informada a reclamação, na forma deste artigo a Subsecretaria de Pessoal a encaminhará ao Diretor-Geral, para 
apreciação do Conselho de Administração, no. prazo de 5 (cinéo) dias úteis. 

§ 2• O Conselho de Administração, se julgar procedente a reclamação, determinará, de·imediato, a inclusão do nome do 
reclamante no lugar que lhe compete na lista geral de clàssificação. 

Art. 30. Para efeito de Progressão. Vertical, abre-se a vaga originária na data: 
I - do falecimento do servidor; 
II - da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir o servidor; 
III - da vigência do ato de Progressão Vertical, Progressão Especial e Ascensão Funcional; 
IV -- da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o emprego. 
§ I• Abrindo-se vaga originária em uma Classe, são consideradas abertas, na mesma data, todas as decorrentes de seu pro

vimento. 
§ 2• Para efeito de Progressão Vertical, as vagas existentes ou que venham a ocorrer, previstas' na lotação das Classes das 

Categorias Funcionais, serão consideradas, indistintamente, no Qúadro Permanente ou na Tabela Peqnanente, observados o re
gime jurídico do servidor e os limites de provimento estabelecidos nesta Resolução •. 

Art. 31. O servidor que fizer jus à Progressão Vertical será elevado à Classe imediatamente superior à que pertença, na res
pectiva Categoria Funcional, por uma das seguintes formas: 

I - ocupando vaga originária ou decorrente nà Classe para a qual ocorreu a progressão; ou 
II -levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, observado o limite da lotação da Classe, fixado nesta Re-

solução. ' 
§ I• A execução do disposto no item II deste artigo dependerá aindà de recursos orçamentários próprios para atender à 

despesa com a Progressão Vertical. 
§ 2• Após a realização das Progressões Verticais, havendo vagas remanescentes nas Classes final e intermediárias, serão es-

tas reman'<iadas para a Classe inicial de cada Categoria Funcional. . .. . . 
Art. 32. As Progressões Verticais serão efetivadas mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, 

n• 38, do Regimento Interno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional. até o último dia; do mês de junho de cada 
ano, vigorando seus efeitos a partir de 1• de julho subseqüente. · 

CAPITULO IV 

Da Progressão Especial 

Art. 33. Ocorrerá Progressão Especial em até metade das vagas existentes na Classe inicial de cada Categoria Funcional. 
§ 1• As vagas destinadas à Progressão de que trata este artigo, não providas por insifuclência de candidatos habilitados, 

serão preenchidas mediante Ascensão Funciónal ou acumuladas para a Progressão seguinte. 
§ 2• Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a existência de vagas em número superior ao de ~an

didatos habilitados, tanto à Progressão quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, a juízo da Comissão Diretora, ser provtdas 
através de concurso público. 

§ 3• Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os Servidores estatutários; e, às da Tabela Permanente, os 
Servidores regidos pela Legislação Trabalhista. 
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§ 4• Para efeito de cálculo do número de vagas de que trata este artigo, ocorrendo número ímpar de vagas, a restante serã 
provida mediante Progressão, salvo se, na classificação dos habilitados no processo seletivo, a melhor média tenha sido obtida 
por candidato concorrente à mesma Categoria Funcional, através de Ascensão Funcional. 

§ 5• Ocorrendo ápenas uma vaga, esta será provida de acordo com o critério estabelecido no parágrafo anterior. 
Art. 34. Concorrerão à Progressão Especial todos os Servidores integrantes do Quadro Permanente ou da Tabela Perma

nente, observado o respectivo regime jurídico, não importando a Classe a que pertençam. 
Parãgrafo único. Não concorrerão à Progressão de que trata este artigo os Servidores posicionados na primeira referência 

de Classe inicial. 
Art. 35. Não se exigirá interstício para efeito de Progressão Especial. 
Art. 36. A Progressão Especial far-se-ã mediante processo seletivo interno, de caráter competitivo e elrmmatório, em que 

serão exigidos nível de conhecimentos e grau de escolaridade compatíveis ao exercício do novo cargo ou emprego. 
Parágrafo 'único. O processo seletivo de que trata este artigo será realizado na mesma ocasião do destinado à Ascensão 

Funcional. 
Art. 37. Aplicar-se-ão, para efeito da Progressão Especial, as normas de processo seletivo relativas à Ascensão Funcional. 
Art. 38. A Subsecretaria de Pessoal, confirmada a existência de recursos orçamentários, providenciará, mediante publi

cação no Boletim do Pessoal, os seguintes levantamentos com vistas à Progressão Especial: 
I - até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas Classes iniciais destinadas à Progressão Especial, 

apuradas em I• de abril de cada ano; · c-

II- até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Progressão Especial, por Categoria, observada a ordem de 
classificação, com a indicação das Referências em que se encontram localizados, bem como daquelas em que serão posicionaw 
dos. 

Art. 39. A progressão Especial será efetivada mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n• 38, 
do Regimento-Interno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o último dia do mês de junho de 
cada ano, vigorando seus efeitos a partir de I• de julho subseqüente. 

CAPITULO V 
Da Ascensão Funcional 

Seção I ~ 
Disposições Gerais 

Art. 40. A Ascensão Funcional consiste na elevação do Servidor da Categoria Funcional a que pertença para aife' ou
tro Grupo, satisfeitas as exigências relativas a critérios seletivos e qualificação fixados por esta resolução. 

§ I• O Servidor que obtive)' a Ascensão Funcional será localizado na primeira Referência da Classe inicial da Catego-
ria em que for incluído, excetuado o caso previsto no § 29 deste artigo. ~ 

§ 2• Se a Referência indicada no parágrafo anterior for inferior à que pertença o Servidor, a sua localização far-se-á 
na Referência que, integrando a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava localizado no mo
mento da Ascensão. 

§ 39 Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a proceder o remanejamento de vagas necessário ao atendímento do 
disposto no parágrafo anterior. .. 

§ 4• Na hipótese de a Referência de que trata o§ 2• deste artigo integrar a estrutura de Classe superior à inicial, a As
censão somente poderá efetivar-se: 

I - quase a Classe a que corresponde a Referência compreender atividade de nível superior, para cujo desempenho 
não seja exigida formação técnica especializada. 

Art. 41. Ollservado o disposto no art. 45 desta resolução, poderá haver Ascensão Funcional para o provimento deva
gas existentes em to9-as as Categorias Coinstituídas de cargos efetiyos e empregos Per11).a~entes, ve.da~~ a Asc~nsão _para Quadro 
Permanente ou Tabela Permanente diversa daquela a que pertença o Servidor. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, denominam-se Quadro Permanente e Tabela Permanente, respectiva
mente, o conjunto de cargos integrantes do si~tema estatutário e o grupo de émPregos regid~s p~la legislação Trabalhista. 

Art. 42. Ressalvada.a hipótese prevista no parágrafo único deste artigo, poderão concorrer à Ascensão Funcional, no 
Quadro Permanente ou na Tabela Permanente, todos os seus integrantes, não importando a Classe a que pertençam e à Referên
cia em que estejam localizados. 

Parágrafo único. Não poderá concorrer à Ascensão funcional o Servidor que estiver localizado na primeira Referên
cia da Classe inicial da respectiva categoria Funcional. 

Art. 43. Não se exigirá interstício para efeito de Ascensão Funcional. 
Art. 44. A classificação dos habilitados à Ascensão Funcional far-se-á, conforme o caso, pela nota obtida na seleção 

interna, na forma dos §§ I• e 2• do art 51 desta Resolução. 
§ I• Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de provas ou de provas e títulos, terá preferência su

cessivamente: 
a) o que ingressou no Senado Federal mediante concurso público de provas ou de provas e títulos específico para o car

go que ocupe ou de atividade semelhante; 
b) o que ingressou, hâ mais tempo, no Serviço Público Federal, mediante concurso público de provas ou de provas e 

títulos para o cargo de atividades assemelhadas às do que ocupar; 
c) o de maior tempo no Serviço no Senado federal; 
d) o de maior tempo no Serviço Público Federal; 
e) o de maior tempo no serviço Público; 
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f) o mais idoso; e 
g) o de maior prole. 
§ 29 Na apuração do terceiro critério referido na letra c do parágrafo anterior, será considerada a data de exercício de

corrente da nomeação ou admissão, sem qualquer dedução na contagem, salvo na hipótese de afastamento com perda de venci
mento ou salário. 

§ 3• Será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício na apuração dos critérios indicados nas letras de e 
do § 1' deste artigo. 

§ 4• Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 97, § I•, da Constituição), para efeito das le
tras a e b deste artigo, o realizado de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito da Administração Pública. 

Art. 45. Será reservada ao provimento por Ascensão Funcional metade das vagas existentes na Classe inicial das cor
respondentes Categorias Funcionais.~ 

§ 1' As vagas destinadas à Ascensão Funcional e não providas por insuficiência de candidatos habilitados serão 
preenchidas mediante Progressão Especial ou acumuladas para a Ascensão seguinte. 

§ 2• Após a aplicação do disposto no parágrafo anterior, persistindo a existência de vagas em número superior ao de 
candidatos habilitados, tanto à Progressão Especial quanto à Ascensão Funcional, estas poderão, a juízo da Comissão Diretora, 
ser providas através de concurso público. 

§ 39 Ãs vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os funcionários estatutários; e, às da Tabela Permanen-
te, os Servidores regidos pela Legislação trabalhista. 

Art. 46. Para efeito da Ascensão Funcional, verifica-se a vaga na data: 
I - do falecimento do Servidor; 
II - da publicação do ato que aposentar, exonerar, dispensar ou demitir o servidor; 
III - da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que instituir o emprego; ou 
IV - da vigência do ato de Progressão ou Ascensão Funcionais. 
Parágrafo único. Não poderá ocorrer Ascensão Funcional e.m claro de lotação das Categorias Funcionais. 
Art. 47. A Ascensão Funcional só poderá efetivar-se se comprovada a existência de recursos orçamentários disponí

veis para fazer face à despesa decorrente. 
Art. 48. Confirmada a existência de recursos orçamentários, a Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante 

publicação no Boletim do Pessoal, os seguintes levantamentos: 
I -até o último dia do mês de abril, a relação das vagas existentes nas Classes iniciais destinadas à Ascensão Funcio

nal, apuradas em I' de abril de cada ano; 
II -até o dia 30 de junho, a relação dos Servidores habilitados à Ascensão Funcional por Categoria, observada a or

dem de classificação, com a indicação das referências em que se encontram localizados, bem como daquelas em que serão posi
cionados. 

Arl. 49. A Ascensão Funcional será efetivada mediante Ato do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, 
n• 38, do regimento Interno, devendo ser publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, até o último dia do mês de junho 
de cada ano, vigorando seus efeitos a partir de 1 • de julho subsequente. 

Seção II 
Processo Seletivo 

Art. 50. O processo seletivo constitui requisito básico à concessão de Ascensão Funcional e progressão Especial. 
Art. 51. O processo seletivo far-se-á mediante seleção interna, de caráter competitivo e eliminatório, em que serão 

exigidos nível de conhecimentos e grau de complexidade relativos ao exercício do novo cargo ou emprego, obedecidas, no caso, a 
forma e condições de realização idênticas às estabelecidas para o concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto o li
mite de idade. 

§ I • a seleção interna a qtie ~se refere este artigo poderá ser substituída por aprovação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, realizado pelo Senado federal, para ingresso na Categoria Funcional a ser alcançada pela Ascensão. 

§ 2• Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos aprovados em concurso público terão classificação distinta da
queles que se habilitaram através do processo seletivo. 

Art. 52. Somente poderá inscrever-se no processo seletivo o Servidor que possua a habilitação profissional ou escola
ridade exigida para ingresso na Categoria Funcional a que concorrer. 

Art. 53. A Comissão Diretora, mediante Ato próprio, por indicação do Primeiro-Secretário, designará, até o último 
dia do mês de abril de cada ano, Banca Examinadora responsável pela aplicação do processo seletivo que se realizará até o últi
mo dia do mês de maio subsequente. 

Art. 54. Do resultado do processo seletivo caberá reclamação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Banca Examinadora, 
que terá igual prazo, a contar do recebimento pelo órgão de pessoal, para pronunciar-se sobre o assunto. 

Parágrafo único. Após decididas todas as reclamações, nos termos deste artigo, a Banca Examinadora remeterá, de 
imediato, a classificação final dos habilitados no processo seletivo à Subsecretaria de Pessoal. 

Art. 55. Tendo em vista o processo seletivo, é permitido à Administração oferecer aos candidatos inscritos cursos 
preparatórios. 

CAPITULO VI 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 56. A Subsecretaria de Pessoal providenciará até o mês de novembro de 1980, mediante publicação no Boletim 
do Pessoal a divulgação dos Programas relativos ao processo seletivo característico dos Institutos da Ascensão Funcional e Pro
gressão Especial. 
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Art. 57. O iterstício decorrente da primeira avaliação a ser realizada nos termos desta resolução serã contado a partir 
de I• de julho de 1980. 

Art. 58. Por ocasião da primeira avaliação de desempenho, verificada a hipótese prevista no art. 15, os Servidores ali 
indicados receberão o Conceito 2 (antigüidade). 

§ 1• O disposto neste artigo não se aplica aos Servidores que se encontravam nas condições do parãgrafo único do art. 
15 da Resolução n• 25, de 1979, bem como àqueles jâ posicionados na última Referência da Classe final da respectiva Categoria 
Funcional. 

§ 2• Os efeitos decorrentes da aplicação deste artigo vigorarão a partir de 1 • de julho de 1980. 
Art. 59. Ficam asseguradas a Ascensão Funcional, a Progressão Funcional e o Aumento por Mérito, decorrentes da 

aplicação da Resolução n• 25, de 1979, previstas para o mês de julho de 1980, aos Servidores devidamente habilitados na forma 
daquela Resolução. 

Art. 60. ~assegurada, pelo prazo de 2 (dois) anos, aos candidatos devidamente classificados no processo seletivo realiza
do em junho de 1980, nos termos da Resolução n• 25, de 1979, Ascensão Funcional para as Categorias Funcionais a que concor
reram, respeitada as épocas próprias, previstas nesta resolução. 

Art. 61. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 62. Revogam-se a Resolução n• 25, de 1979, e demais disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo o seguinte 

RESOLUÇÃO N• 147, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro mi
lhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dhdda consolidada. 

Art. I• ~o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 184.162.300,00 (cento e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil e tre
zentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado 
à complementação do financiamento FAS 2.519/77 concedido para construção e equipamento do Hospital Regional do Planal
to, no Município de Curitibanos, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 148, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e 
cinqüenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1• ~o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resol~ção n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil e 
seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos de igual valor global, jun
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, sen
do: Cr$ 16.517.600,00 ( dezesseis milhões, quinhentos e dezessete mil e seiscentos cruzeiros) para implantação de 3 (três) Centros 
Sociais Urbanos do tipo "C" nos Municipios de Blumenau, Lajes e Joinvile; Cr$ 58.600.000,00 (cinqUenta e oito milhões e seis
centos mil cruzeiros) para a construção e equipamento de 12 (doze) escolas para excepcionais e da sede própria da Fundação Ca
tarinense de Educação Especial; e Cr$ 185.342.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e dois mil cruzeiros) 
para a construção e implementação de um centro integrado de cultura em Florianópolis, naquele Estado, que funcionarã em ar
ticulação com os órgãos educacionais de primeiro e segundo graus, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

Faço sabe que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 149, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Acre a elevar, em Cr$ 192.000.000,00 (cento c noventa e dois milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1• ~ o Governo do Estado do Acre, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa corüratar um empréstimos de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utili-



í780 S:ihado 6 DIÁRIO DO CONGRF.SSO l\iACIO?\.AJ. (S.,·ç:ioll! l kl.cmhro di." 1980 

zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção e reforma da rede hospitalar 
do interior daquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ISO, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, a ele,ar, em Cr$ 8..t7'1.600,00 (oito milhões, qua
trocentos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dhida consolidada. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Ceres, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução ii• 93, de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 8.479.600,00 (oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS; destinado à construção de 
6.806m (seis mil, oitocentos e seis metros) de meios-fios, 1.590m (um mil, quinhentos e noventa metros) de esgotos pluviais e im
plantação de I (um) posto de saúde, 2 (duas) escolas (uma de primeiro e outra de segundo grau), e I (uma) lavanderia pública, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço sabe que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 151, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar, em Cr$ 19.600.000,00 ( dezenove milhões e seis
centos mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada. 

Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ I9.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., mediante a utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado a 
complementar recursos necessários à conclusão da sede da Assembléia Legislativa daquele Estado, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado .F't~dei-3.1 aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vi, da ConstituiÇão, e eu, Luiz Vlana, Presfdente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 152, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, a C'll'' ar. l'm ('r$ 362.93-1.000,00 (trezentos e 
sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzeiros). o montanh.· til• sw1 dh·ida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li d;ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 362.934.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e 
trinta e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco do Estado i:Ie São Paulo Sj A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinado à execução de obras do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de I980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 153, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, Estado de São Paulo, a elc,·:~r, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e 
três milhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e seis cruzeiros c noH•nta t.' trê-s Cl'nt:no"i), o montante de sua dívi
da consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I 
de outubro de 1976, do Senado federal, autorizada a elevar, em Cr$ 23.204.176,93 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, 
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cento e setenta e seis cruzeiros e noventa e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A., este na qualidade de agente financeiro do Banco da 
Habitação~ BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura geral e de serviços, Programa FINCfFIEGE-FISIP, nos 
Cemjuntos Habitacionais "30 de Novembro" e HVila Cosmos", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federa, em 5 de dezembro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 154, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de S:\o l'aulo, a l'le•·ar, em Cr$ 453.667.500,00 
(quatrocentos e cinqüenta e três milhões, seiscentos e sessenta e setC' mil t' quinlll'nto"i t'ruleirn~). o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 453.667.500,00 (quatrocentos e cinqUenta e três milhões, 
seiscentos e sessenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo SJ A., esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco da Habitação- BNH, destinado à implementação do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 155, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elt••·ar, em Cr$ 3.931.785.000,00 (três bi
lhões, no\'·ecentos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil cruzC'iros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• pa Resolução n' 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 3.931.785.000,00 (trés bilhões, novecentos e trinta e um mi
lhões, setecentos e oitimtae cinco mil cruzeiros), o mo'ntante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à implantação do PROMORAR, do PROFILURB e de programas complementares do BNH, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980, - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aptovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 156, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, a l'i<·•·ar, <'RI Cr$ 55.000.000,00 ( cinqüenta e 
cinco milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• tl a Prefeitura Municipal de Cajamar, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de II de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, no valor de Cr$ 55.000.000,00 (cin
qüenta e cinco milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica âo Estado de São Paulo S.A., destinado à construção de um gi
násio de esportes, pavimentação e iluminação pública, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senad_or Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

----. ·~-..:.......-__:.__:. _ _J 
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RESOLUÇÃO N• 157, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, a elevar, em CR$ 75.448.892,00 (se
tenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e nm·cnta e dois cru1.ciros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e qua' 
renta e oito mil, oitocentos e noventa e dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinado à aplicação em saneamento, transporte, educação, saúde, habitação e iluminação, bem 
como outras atividades sócio~econômicas, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço" saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Llliz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 158, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, a elt•var, em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis 
milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos cruzeiros e l-'inte e seis centaH)S ), o montante de sua dívida consoli
dada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 36.676.900,26 (trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil, 
novecentos cruzeiros e vinte e seis centavos), o montante ~e sua dívida consoli~ada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A;, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura e equipamentos comunitários, do Programa 
FINC/FINEC, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço' saber que o Senado -Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 159, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, nove
centos e noventa e nove mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos). o montante de sua dívida consolida
da. 

Art. I• É o Goverrió do Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 (cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocen
tos e trinta e oito cruzeiros e vinte e um centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco da Amazônia S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano da Amazônia- FUNDURBANO, destinado à execução de obras de infra-estrutura urbana em São Luís, naquele Es
tado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 160, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000~00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e 
trinta e três mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado da .Paraíba, nos termos.do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 77.433.000,00 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e três mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDURBANO, destinado a 
complementar recursos para a execução de obras de canalização do Riacho Estreito, na Cidade de Souza, naquele Estado, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o S~enado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 161, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiás, a el<''"' <'nt ('r$ 2.747.800,00 (dois milhões, sete
centos c quarenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), o montante de ~ua dhida t'OII"iolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Britânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oi
tocentos cruzeiros), o montando de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à 
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado 
à construção de guias, meios-fios, rede de esgoto pluvial e aquisição de trator, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 162, DE !980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a elevar, em Cr$ 27.811.027,53 (vinte e sete 
milhões, oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzeiros e cinqüenta e três centavos), o montante de sua dívida conso
lidada. 

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 27.811.027,53 (vinte e sete milhões, oitocentos e onze mil, vinte e 
sete cruzeiros e cinqüenta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação- BNH, destinado à implantação da segunda etapa de obras do Projeto CURA, naquele MuniCípio, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que u Senado Federal aprovou. nos termos do art. 42, inciso VI. da Constituição, e· eu-, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 163, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lins, Estado de São Paulo, a cle1ar, em CrS 30.351.469,90 (trinta milhões, 
trezentos e cinqücnta e um mil, quatrocentos e sessenta e nm·e cruzeiros e non•nht centavos). o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. I' Ê a Prefeitura Municipal de Lins, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 30.351.469,90 (trinta milhões, trezentos e cinqüenta e um mil, quatro
centos e sessenta e nove cruzeiros e noventa centavos), o montante de s4a dívida consolidada,a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual va!or,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura, Programa FINC/FIEGE, no Conjunto Habitacio
nal "Monsenhor Passeto", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
S~nado Federal, 5 de dezembro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço- saber que o Senado Fedceral aprovou, nos termos do art.-42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 164, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatro
centos e oitenta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• Ê o Governo do Estado da Paraíba, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 530.480.000,00 (quinhentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção e instalação 
de um Centro Cultural em João Pessoa, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente. 
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RESOLUÇÃO N• 96, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Americana, Estado de São Paulo, a"''''"'·""' Cr$ 173.-t96.739,50 (cento e 
setenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos c trinta .... IWH' crulcirn"i c cinqücnta centa,·os), o 
montante de sua dívida consolidada. 

RETIFICAÇÀO 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 25-10-80, página n• 6053, ein seu artigo 1' 

Onde se lê: 
... em Cr$ 173.469.739,50 ... 
Leia~se: 

... em Cr$ 173.496.739,50 ... 

SUMÁRIO 

I 

I 

1- ATA DA 205• SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO OE 1980 
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LHOS DA 2• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÃRIA, DA 46• LEGIS
LATURA. 
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3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
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7- COMISSÃO DIRETORA 
Ata da 24• Reunião Ordinâria 

8-ATAS DE COMISSÕES 

9-MESA DIRETORA 
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II -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 205~ SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDBNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS /0 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandr6 Carreira - Raimundo Parente -- Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - José Sarney- Alberto 
Silva- Bernardino Viana- Helvfdio Nunes- Almir Pinto- José Líns
Oziris Pontes- Dinã-rte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Maurício 
Leite- Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcan~ 
te - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon
Moacyr Dalla- Amaral Peixoto -Hugo Ramos- Roberto saturnino
Itamar Franco ......;_:Murilo Badaró - Tancredo Neves- Amaral Furlan
Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique San
tillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas -Gastão Müller- Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Afforiso Ca
margo- José Richa- Leite Chaves- Evelâsici'Víeira---=. Jais.oit Barreto-
Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inic'iatnos· OS nossos trabalhos. 
A presente sessão destina-se ao encerramentO âos trabalhos do Senado 

na presente Sessão Legislativa. 
Concedo a palavra ao nobre Líder do Bloco Parlamentar do Partido Po~ 

pular, Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, 
quando o silêncio substituir a nossa ruidosa presença neste Plenãrio, nos am~ 
pios corredores e salas do Congresso Nacional, serâ a hora da reflexão e, 
principalmente do balanço que deveremos fazer, e que deverâ ser feito pelo 
povo, sobre a nossa atuação nesta Casa. 

Nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades, por todo esse imenso 
Brasil, os Congressistas eStarão em cOntato direto com a realidade brasileira, 
em contato com as populações mais carentes e mais· afortunadas do País. 

O Poder Legislativo possui essa singular vantagem, a vantagem da reciM 
cJagem, do reencontro, da conferência da sua mensagem com os anseios do 
pov~, diferentemente do Poder ExecutivO que é um poder solitãrio, o poder 
de um homem só, nas contingências psicológicas da falibilidade humana. No 
desenrolar de uma atividade unipessoal, sob a presença constante do poder 
c}Ue embriaga e cega, o Poder Legislativo é um poder coletivo, é um pensaM 
mente misto, é um poder realmente representativo. 

Enquanto que o poder pessoal do Executivo esmaga e cega, porque enga
na, o Poder Legislativo, por ser um Poder comunitârio, por representar von
tades, muito mais do que uma só determinação, aproxima-se mais fielmente 

. da sua representatividade mais direta. 
Neste final de Sessão Legislativa, Sr. Presidente, os Partidos políticos, 

principalmente os Partidos de Oposição, sentem~se no dever de fazer um ba~ 
lanço sucinto da sua atuação e da realidade política brasileira. 

O Partido Popular, o mais jovem de todos os Partidos brasileiros, clara
mente definiu seu posicionamento sobre o momento brasileiro, através de seu 
programa. Somos um Partido eminentemente preocupado com a estrutura 
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social do País; preocupado porque esse é o maior desafio do Brasíl contempo
râneo; preocupado porque somos políticos, m~iS muito mais preocupados 
porque somos organização. 

A ninguém neste País que se -organize, seja partidariamente, seja social
mente, é dado o direito de desconhecer e, muito menos, de deixar de lutar 
para que possa ser ultrapassada a grave crise que envolve toda a Nação. 

Se isso é verdade para o Partido político, é também, e absolutamente ver
dadeiro, para as agremiações fióCiais. 

A Igreja, por exemplo, Sr. Presidente. Pretender que a Igreja, no seu mi
nistério, desconheça e ultrapasse os graves problemas nacionais é desconhe
cer fundamentalmente a sua doutrina. 

Creio, Sr. Presidente, que nesta esquina históiicã,- gi'a.Víssirila, que o País 
atravessa, é necessârio, em primeii'á lugar, o reconhecimento do direito ina
lienâvel de os grupos sociais, organizadamente e pacificamente, exercerem 
pressões sobre o Governo. Dentre esses grupos, por sua tradição, por sua his
tória, por sua doutrina e por suas idéias, a Igreja Católica apresenta-se como 
o mais importante. 

Tememos, Sr. Presidente, que esta tornada de posição da Igreja desvie, 
como tem desviado, aquela argumentação caolha do Poder, que via em todos 
os oposicionistas brasileiros inocenteS úteis ou perigOsos agentes de doutrinas 
subversivas e extremistas; -

Ontem era a generalização da Oposição, considerada corno do credo co
munista. Hoje ê a Igreja brasileira acusada de querer cornunizar o País. 

:E: preciso que o Governo entenda que a problemãtica social brasileira 
exige definições absolutamente frontais, absolutamente límpidas, e absoluta
mente urgentes, dos grupos sociais de pressão. 

Pensar-se que a Igreja Católica montará neste País um governo de sovie
tes é desconhecer o fulcro da doutrinação católica, que é justamente a antítese 
da pregação marxista ortodoxa. 

Estas palavras são ditas, Sr. Presidente, pela perplexidade que nos tem 
causado o desvio daquela acusação gratuita que nos encobria a todos, primei~ 
ramente os políticos, e que agora começa a cercar os grupos mais proeminen
tes da Igreja neste País. 

Estamos, Sr. Presidente, nos fins deste ano legislativo, melancólicos, por 
tudo aquilo que precisava ser feito neste País e que não foi feito por esta Casa. 
Não pelo defeito pessoal dos seus componentes, já que nesta representativida
de somamos as virtudes e os defeitos do povo brasileiro, e sim Pela deteriori
zação do próprio Poder, Poder tradicional, Poder secular, Poder definido, 
que assiste, quase de braços cruzados, à deterioração dos valores e das rique
zas nacionais. 

t desejo do nosso Partido, Sr. Presidente, que nesta hora, quando encer
ramos nossos trabalhos, as nossas mentes fiquem abertas, cada vez mais aber~ 
tas, no sentido de que não percamos o tanto tempo, quanto foi perdido neste 
ano legislativo, ao delimitar as regras do jogo. 

Queremos as regras do jogo para poder jogã-lo. Queremos saber como 
serâ o projeto político do Presidente Figueiredo para que-; em vez de discuti
lo, possamos, dentro dele, discutir as alternativas para a crise nacionriL 

Sr. Presidente, Deus, na Sua sabedoria incomensurável, criou ã: confia
temização humana num dia de Natal, porque Natal significa nascimento, sig~ 
nifica coineço. E quis simbolizar também, com a chegada do Deus-Menino, 
de que feito a Sua obra nos cornpetirâ levá~la adiante. 

Queremos que este País seja também um Menino, que nasceu sob as 
graças divinas da riqueza, da paz, da fraternidade, da jovialidade que sempre 
marcaram nosso povo. 

Compete-nos agora, Sr. Presidente, levar este Menino, levâ~lo ao seu 
grandioso destino, para que Ele -ocupe o lugar que, por merecimento; sempre 
teve desde o Seu nascimento. 

A nossa grande tarefa, Sr. Presidente, é justamente esta: de.finirmos~ den
tro de uma democracia que não pode ser adjetivada, no sentido que possamos 
fazer desta Casa maior do Legislativo brasileiro urna rota e um farol, onde se 
possam discutir, clara e livremente, os grandes anseios da Pâtria. 

Desejo dar uma palavra especial aos meus queridos colegas de Bancada, 
na hora em que 'Se acaba o meu mandato -de Líder, dizer que a companhia dos 
bravos companheiros me honraram,· me engrandeceram e me inspirai:arn, di
zer que, felizmente para nós, unídos, sem diVergências, continuamos,. e have~ 
remos de continuar, naquele equilíbrio que sempre caracterizou o nosso ParM 
tido, e que, nem por isso, empanará o nosso desejo de luta constante pela deM 
mocratização plena deste Pafs. 

O Sr. E-,.·elásio Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Com muito prazer, nobre Sena
dor Evelásio Vieira. 

O Sr. [,.·elâsio Vieira (PP-- SC)- Na oportunidade do encerramento 
desta sessão legislativa, quando V. Ex• ocupa a tribuna para manifestar a po-

sição e a visão do Partido Popular em relação à atuação do Parlamento e da 
situação do nosso País, cumpre a todos nós. seus liderados nesta Casa. ex~ 
pressar de público a admiração, o aplauso pela maneira inteligente, lúcida, 
com alta sensibilidade, com grande compreensão e com muita ponderação, 
com que soube conduzir seus companheiros do Partido Popular nesta Casa, 
pela maneira altiva com que soube representar o nosso Partido na defesa dos 
altos interesses da Nação. Por tudo isto, Senador Gilvan Rocha, queremos 
expressar a nossa admiração e a nossa gratidão pela boa orientaç_ão que estaM 
beleceu nesta caminhada de alguns meses de atuação do Partido Popular nesM 
ta Casa, na certeza de que V. Ex• continUará sendo sempre um grande condu
tor de todos nós, para que o nosso Partido possa constituir-se, sempre mais, 
num grande instrumento na defesa das liberdades, na defesa do retorno à de
mocracia, na busca do bem-estar material e "espiritual do povo brasileiro, que 
é a grande razão do surgimento da existência do Partido Popular. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Muito obrigado, nobre Senador 
Evelásio Vieira. O afeto e a ainizadC sempre foram a marca do nosso Partido 
e dos nossos colegas aqui nesta Casa. 

Temos uma responsabilidade maior. Esta é uma Casa tradicionalmente 
madura e sensata e, por isso mesmo, nobre Senador, não nos molestam aspa~ 
lavras repetidas, e repetidas mais uma vez ontem, do Senhor Presidente da 
República que nos chama de negativistas, que não apresentamos planos viâ
veis para que tiremos o País do atoleiro da dívida externa e da dependência da 
energia. 

Ora, nobre Senador, não ê o papel da Oposição tirar os pecados do po~ 
der. Não estamos aqui com fórmulas mágicas de salvar o País, mas repelimos, 
com veemência, o epíteto de negativismo, porque a ninguém ê. devido dizer a 
brasileiros como nós, experimentados no dia·a-dia do partidarismo político, 
que nós não almejamos o melhor para o País. 

Creio, Sr. Presidente, que ninguém porá em dúvida o amor à Pátria que 
todos nós, aqui, possuímos, ninguêm duvidarâ que, por caminhos divergen
tes, todos lutamos pela consolidação deste grande País. 

Por isso tudo, ao tempo em que estendo a minha saudação aos nobres 
companheiros da Bancada do Governo e da Bancada do Partido do Movi~ 
rnento Democrático Brasileiro, mais_ uma vez, chamo a atenção dos queridos 
companheiros, que a simbologia do Natal, que sempre reunifica os homens 
por aquela transcendência divina, terâ que ser visualizada, nesta hora crítica 
do País, como um sinal de aproximação, um sinal de convergência, um sinal 
de fraternidade. 

Este País muito espera de nós, este País muíto merece de nós. 
Qu·e- Deus abençoe a todos. (Muito bem! Palmas. O orador é efusiva

mente cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Paulo Brossard, Líder do Bloco Parlamentar do Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estivéssemos nós em 
tempo limpo e mar t;anqOilo, e nesta sessão de clausura dos nossos trabalhos 
eu não teria senão palavras de homenagem aos eminentes pares, correligio
nários ou adversários, não teria senão expressões de louvor a V. Ex•, Sr. Pre
sidente, e à Mesa que V. Ex• preside. Mas estamos num momento de tal for
ma agônico que, entendo, faltaria a meu dever se nesta Casa falasse atento 
apenas aos aspectos formais da sessão. De modo que, ainda uma vez, vou 
pensar em voz alta, dizendo o que vai na alma, e se as minhas palavras forem 
menos doces, nem por isso, pode ter a Casa certeza, serã menos afetuoso o 
sentimento dirigido a todos os companheiros. 

Tenho dito, Sr. Presidente, que uma das minhas queixas em relação à 
Maioria é que ela tem deixado vazio o lugar que seria seu, e isso é ruim para o 
País, e, porque é ruim para o País, me queíxo do fato, e em relação a ele não 
me conformo, porque, na mecânica institucional, cada um dos Partidos de
sempenha papel em que é insubstituível, e o Partido maior tem atribuições e 
responsabilidades que lhe são inerentes e, porque inerentes, não tem ele se
quer o direito de disposição. De modo que, neste momento em que encerra~ 
mos os nossos trabalhos, vou articular algumas queixas endereçadas à ilustre 
Maioria, e elas vão testemunhar o grau de sinceridade que coloco em minhas 
palavras. 

Eu não posso, Sr. Presidente, esquecer que, por obra e graça da Maioria, 
abortaram os_ trabalhos da mais importante Comissão Parlamentar de In
quérito -criada pelo Senado, a Comissão do Acordo Nuclear. Ao dizer que foi 
a mais importante Comissão, não estou improvisando opiniões. 

No ano passado tive o ensejo de dizer que foi um ano esterilizado por 
aquela hipócrita reforma partidária e que o Senado não teria o que oferecer, 
ao cabo de um ano, não fora o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquéri
to sobre o Acordo Nuclear. 
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Ela desenvolvia o seu labor de maneira progressiva e útil ao País, quando 
a Maioria entendeu de acobertar um ato menos digno de uma autoridade su
balterna do Poder Executivo, que não teve, sequer, a dignidade de assumir a 
responsabilidade da autoria de um documento que a Nação repudiou e que 
mereceu, do próprio Líder do Governo, a mais severa das qualificações. Mas, 
entre a instituição parlamentar, entre o Senado e as figuras secundârias do 
Governo, a Maioria preferiu prestigiar as figui-as secundãria.s do Governo. 

Ê uma queixa que eu tinha de repetir aqui, ajuizando desta forma nossa 
reclamação, que é menos nossa do que do Senado. O resultado disto ê que a 
Oposição teve de retirar-se daquela Comissão, exatamente no dia em que o 
Ministro de EStadO- a ela compareceu e, depois de jurar dizer a verdade, decla
rou e repetiu que não sabia quem era o autor daquele documento elaborado 
no seu Ministério, e, para falar sobre ele, o Ministro afastara o seu subordina
do para vir até aqui... Foi este um fato que perturbou os trabalhos parlamen
tares este ano, que os prejudicou de uma forma irreparável. 

Eu não seria sincero se, neste momento em que encerramos os nossos 
trabalhos, aqui eu não lembrasse o sucesso que infelizmente aconteceu por 
obra da Maioria, em detrímerito da autoridade desta Casa, por tantos títulos 
ilustres. Eu não poderia, Sr. Presidente, omitir neste discurso de encerramen
to o procedimento da ilustre Maioria em relação ao Projeto das chamadas 
prerrogativas parlamentares. Foi o único projeto que teve a assinatura do 
Presidente do Senado e do Presidente da Câmara. Não apenas o único-proje
to que teve a sua assinatura, Sr. Presidente, mas que contou com a sua assina
tura em primeiro lugar, abrindo o rol de assinaturas de Deputados e Senado
res - trezentos e noventa e sete Deputados em quatrocentos e vinte, e cin
qUenta e sete Senadores, se não estou equivocado, em sessenta e sete integran
tes desta Casa. E, na hora da votação, que nidãncólico espetãculo: as cadei
ras vazias, o Plenârio deserto, e o projeto, que timidamente restaurava algu
mas das prerrogativas do Poder Legislativo, despachado para o Arquivo da 
Casa. ~~ ~ 

Eu não seria- sincero, Sr. Presidente, se aqui, agora, não renovasse a 
lembrança desse fato, para dizer que ele não ajudou ao normal desenvolvi
mento das atividades parlamentares, no ano que se encerra. 

Eu poderia deixar de lembrar, Sr. Presidente~ que, atravês do expediente 
da urgência, esta Casã foi priVada de ouvir autOridade indicad_a pelo Poder 
Executivo 'para o Goverrio de um Estado, depois de exonerado o_Governa
dor? Eu precisaria lembrar que a autoridade indicada deVia à Nação- se não 
ao Senado, à Nação- explicações, demonstrações que, por certo, poderia fa
zer a respeito da retidão da sua vida pública, quando é certo que a respeito 
dela o questionamento tinha perdido todas as reservas e era um fato de natu
reza pública e de uma notoriedade inconcussa? No entanto, a Maioria, a ilus
tre Maioria, usou do seu poder para impedir que a Nação soubesse -já não 
digo o Senado, mas a Nação - aquilo que tinha o direito de saber. 

De modo que não seria sincero se aqui, nesta hora, não articulasse esta 
queixa, não renovasse esta crítica, porque as minhas palavras de louvor não 
teriam o mesmo grau de sinceridade que hão de ter e com que haverão de ser 
recebidas quando as fizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• permite? (Assentimento do 
orador.) Tenho muita honra em pertencer ao partido majoritário, ao PDS; 
mas, neste caso a que V. Ex• está se referindo, pediria a V. Ex• lembrar que 
eu, dentro do meu Partido, fui uma exceção, ou uma das exceções. Muito 
obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- O aparte do nobre sena
dor pelas A lagoas, Sr. Luiz Cavalcante, me dispensa de qualquer comentário; 
o fato estâ registrado. 

E V. Ex• sabe, Sr. Senador Luiz CaValcante, como V. Ex• ê apreciado e 
respeitado nesta Casa, entre outras razões, por gestos como este que V. Ex• 
acaba de mencionar. Não queria descer a pormenores; mas, lembrado o fato, 
congratulo-me com V. Ex• e com o seu partido, por ter em seu seio homens 
corno V. Ex•, que, discrepando da orientação majoritária num caso que con
siderou de consciência, deixou expresso o seu pensamento então, como agora. 

Poderia eu silenciar, Sr. Presidente, sobre outro episódio que considero 
da maior importância, de conseqítências também as mais funestas, não para o 
partido majoritârio, mas para a instituição parlamentar e para o País? Preciso 
lembrar de um projeto de lei, como o da chamada Lei dos estrangeiros, proje
to que levantou a opinião nacional de maneira avassaladora contra ele? Eu· 
preciso lembrar que esse projeto foi aprovado por 5 votos favorãveis e 193 ou 
194 votos contrários, em uma Câmara de 420? Eu preciso lembrar que o pro
jeto se converteu em lei com cinco votos favoráveis na Câmara dos Deputa
dos e com nenhum voto no Senado, neste País que adota o sistema bicameral':' 

Se o problema fosse apenas da Maioria, eu, sob o ponto de vista parti
dário, estaria satisfeito com o fato, porque ele me forneceria um belo argu
mento para fustigar, para censurar o partido adversário. Mas, aCOJ?.tece que 

esse procedimento transcende as fronteiras de um partido, para ocupar o co
ração do Congresso brasileiro, mutilado dessa forma, deformado dessa ma
neira, comprometido por essas omissões que ferem, que comprometem, que 
mutilam o bom nome desta Casa, Sr. Presidente, que, pode se dizer sem exa
gero, se confunde com a história do Brasil, desde que o Brasil se tornou inde
pendente. Pelos corredores da Câmara, pelas salas do Senado flui o fio da his
tória pãtría, desde que as portas do Parlamento se abriram, em 1826, depois 
que fechadas as portas da Assemblêia Constituinte de 1823. 

Eu precisaria lembrar que, ainda ontem, fato semelhante se repetiu em 
relação à chamada lei do salário? Eu precisaria lembrar, Sr. Presidente, que 
um assunto dessa importância, neste momento - e especialmente neste mo
mento- um projeto que alterava a política salarial, por iniciativa do Gover
no, veio a ser aprovado através do mesmo sistema? 193 votos contrãrios ao 
projeto que alterava a lei que fixara a polftica salarial com revisões ordi
nárias. Quantos votos favorâveis? Um. Um, Sr. Presidente. Numa Câmara de 
420 parlamentares, o projeto teve um voto a favor e 193 votos contrários. No 
Senado, não teve nenhum voto, porque, ao Senado, não chegou, e o sistema 
se diz bicameral. E o projeto se converteu em lei. 

Eu digo e hei de dizer que procedimentos dessa natureza não engrande
cem o Congresso. Se a Maioria é Maioria, deve votar conscientemente, cor
rendo todos os riscos, recolhendo os aplausos, recebendo as críticas, confor
me as correntes. Mas, sem cometer um ato desprimoroso ao Congresso, o que 
não pode é ausentar-se dessa forma e deixar que os projetas se convertam em 
lei sem a participação dos representantes do povo, Sr. Presidente. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO)- V. Ex• me concede um aparte? 

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

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - V. Ex• fez a colocação do 
problema como se, em certos aspectos, transcendesse os partidos. E o fez 
muito bem, V. Ex• foi muito feliz, porque, segundo o noticiário da imprensa 
-eu não estava aqui em Brasília- 25 correligionários de V. Ex• não compa
receram, também, àquela sessão agora rememorada por V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não é todos os dias que 
se tem a graça de ouvir uri:t aparte desse brilhantismo, que eu, comovido agra
deço. 

·remos uma lei, Sr. Presidente, que se converteu em lei e lei ê, com UM 
voto a favor, numa Câmara de 420 e no Senado de 67 membros. 

Veja a Casa o que, a propósito, dizia um jornal que não se caracteriza, 
pela sua simpatia, em relação à Oposição, o Jornal do Brasil, num editorial 
publicado logo a seguir, intitulado ••Agua na areia". Ele o começava assim: 

.. 0 decurso de prazo estâ institucionalizando, também, a pusi
lanimidade política da maioria do Congresso." 

b um juízo da Oposição? É um juízo inspirado pelas decepções momen
tâneas? É ajuízo de um jornal que não se caracteri~a por suas simpatias opo
sicionistas. 

E ê por isto que, neste dia de encerramento dos trabalhos parlamentares, 
entendi de meu dever tocar neSses pontos sensíveis, ainda que desagradáveis, 
porque entendo que a situação nacional é de tal delicadeza, Sr. Presidente, 
que esta sessão não poderia ser encerrada formalmente, apenas com uma tro
ca de palavras amãveis entre as Bancadas, e que se tornava imperioso dizer 
uma palavra, uma palavra que mostrasse à Nação que o Congresso ainda vi
ve, que o Senado tem palpitações de vida, terá por certo até indignações que 
só os corpos vivos são capazes de vibrar e se indignar. A indignação, por ve
zes, é uma afirmação da vida; não é uma afirmação de desalento, mas ê, an
tes, uma afirmação de confiança e de esperança. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a mesma ilustre Maioria, que tem a presidi
Ia nosso eminente confrade, Senador José Sarney, nome que declino sempre 
com a maior simpatia e para render-lhe as homenagens de estilo, a ilustre 
Maioria~ esta compareceu, numerosa, disciplinada, prestante, para quê? Para 

. adiar eleições e prorrogar mandatos. Neste caso, a Maioria assumiu a respon
sabilidade de estar na hora certa, no lugar devido, para privar milhões de bra
sileiros da operação, simples e necessãria, de votar nos Vereadores e Prefei
tos, no 15 de Novembro que não houve na história da débil democracia brasi
leira. 

Faltaria à noção dos meus deveres, tal como os entendo, se essas coisas 
eu não dissesse nesta hora. 

Temós feit.:> progresso, Sr. Presidente? Temos. Folgo em dizer. O meu 
eminente companheiro de Bancada, o Senador Marcos Freire, me informava, 
hã instantes, que entre nós se encontra um político uruguaio, Wilson Ferreira 
Aldunate, outrora senador do seu país, candidato à Presidência da República 
da simpática Nação Oriental. Hoje, estâ exilado na Grã-Bretanha; em visita 
ao Brasil neste momento, assiste a nossa sessão agora. Peço licença para ren-
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der a este homem público as homenagens que os homens públicos, especial
mente os expatriados merecem em momentos de infortunio político. (Pal
mas.) E não deixo de dizer, e não me recuso a dizer e antes me felicito por po
der dizer 'que, até há pouco, nós tínhamos tambêm brasileiros que se encon
travam exilados. Hoje - suponho eu - que r.ão temos mais exilados. 

De modo, Sr. Presidente, que é com prazer que eu registro: tem os feito 
progressos'? Temos. Hoje, felizmente, podemos prestar uma homenagem a 
um exilado que, transitando pela nossa Capital, se encontra aqui, honrando 
esta Casa, antigo senador do seu país, de um país de tantas tradições demo
cráticas como é o Uruguai; podemos prestar-lhe a homenagem sem termos de 
baixar os olhos, porque já não teinos exilados brasileiros. 

Temos feito progreSso~· Sim. Mis, Sr. Presidente, parece que, nos tempos 
modernos, o tempo corre mais cêlere do que em tempos idos, pelo menos é a 
nossa, impressão. E, por íSto·-mesmo, não é possível tomar uma medidã de 
progresso, hoJe, e uma de retrocess.Q,_ amanhã. O gue esta Nação estã pedindo 
é um governo que a conduza, que a Conduza "para a ·paz social. E tJ caminho 
que leva à paz há de percorrer os amplos caminhos da democracia. 

A propósito de um episódio parlamentar, tendo como centro a outra 
Casa do COrigres$0 Nacional e as interferências do Poder Executivo no outro 
ramo do Poder, o jornalista .Carlos Castello Branco dizia, outro dia, em um 
dos seus artigos: "0 Governo continua fechado c· não deseja parceiros. Ele 
quer, no mundo civil, ordenanças e não comandantes". 

Eu diria alguma novidade se dissesse, hoje e aqui, se cada um de nós fôs
semos, individualmente, questionados por jornalistas brasileiros ou por pe
riodistas estrangeiros que,. a todo o momento, nos cercam com indagações, o 
que estâ por acontecer em matêria eleitoral, Sr. Presidente, ninguém saberia 
responder'? 

O eminente Líder do Governo,·o nobre Senador iarbas Passarinho, não 
disse, outro dia, em entrevista de 13.rga divulgação, que medidas seriam toma
das, medidas que a Oposição chamaria de casuístas? Que medidas são estas'? 
V. Ex• sabe, Sr. Pfesidente?V. Ex•, que êo. Piesidente dO Senado, que é o Pre-
sidente do Congresso'? Creio que V. EX• não sabe!. 

E dizendo isto, que V~ Ex• não sabe, estou a afirm~r que ninguém _Sã.be. 
Eu me pergunto e eu me indago comç um País - um PaíS de I 20 milhões de 
habitant~, - pode ser trata~o ~esta forma'? E pode, mas-aSsim tratado .ele dã 
ao Governo a Cortfiança que o (1ovCrno tem de terfÂ ele resta acreditar no 
governo, como se fosse uma entidade superior, na qUal deva ter fé, quando 
não tem confiança, pofqtie COnfiãnÇ3. ·nãO Pode ter? · - " --

Seguidamente_ ouço, Sr. ~:'residente,. que é preciso ter fé. Não, eu creiO 
que, em mat~riá política, a questão não é do fé; a questão é de confiança. Em
bora a palavra confiança teriha a fé no seu cerne, entre a fé e a confiança, exis.;. 
te uma profunda diferença. Quando temos·que apelar para a fé, é por que já 
não temos mais confiani;â.. -

Em· matéria de GoVernO, Quer-dizer, de obia de honiem, creio que não é 
matêria de fé, maS deve ser matéria de confiança~ 

No entanto~ os ucasuísmos" estão aí a encher a ima,Sinação e encher çle 
preocupação os. homens que cuidam e têm o dever de cuidar do futuro desta 
Nação. 

O honrado Senhor Presidente da República, vez por outra, se queixa da 
Oposição; creió que Sua Excelêncià exerce o direito da reç_iprocidade, a Opo8 

sição se queixa do Presidenté da República ... 
Não sei se foi" parit ·livrai--se das queiXas oposicionistas ou foi para 

libertar-se dos maus espíritos que povoam ·as· mansões preSidenciais, que Sua 
Excelência, andando pela sua terra, Sr. Presidente, andando pela Bahia, ou
tro dia, ·~deixou-se exoréizar com· defumadores, em Salvador". Bem que eu 
desejaria que os .. defumadores'' da sua terra, Sr. Presidente, tivessem a virtu
de de exor~izar os maus pensamentos. dos governantes. do meu País ... 

O certo é que· temOs u·ni~Gó-veiOO, podcioso,_ éom pode,fes enormes mas 
um Governo que não é forte; é um Governo que tem força, não é um 
Governo forte.. · 

Mesmo o Jornal do Brasil, no mesmo editorial a que há pouco me referi, 
de dias, da semana passada, o Jornal do Brasil _que nãO é simpãtico à 
OposiÇãO, em ·editorial, asseverava: 

.. 0 Governo não tem uma prioridade, porque não foi capaz de 
definir o que seja mais importante. Em conseqüência, fala-se em 
prioridades, num plural que é sintoma de indecisão".--

Repito: 

.. 0 Governo não tem prioridade, porque não foi capaz de 
definii o· que seja "r'naiS importante." - · --

Assim, Sr. Presidente, não é fácil governar. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• uma breve 
intervenção? · 

O SR. PLAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Com prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex•, hã pouco, manifestou o 
seu temor por casuísmos ou por novos casuísmos. Eu, sinceramente não os 
temo, porque estou chumbado àquela promessa do Presidente Figueiredo: 
"Juro fazer deste País uma democracia". E casuísmo é a antidemocracia. Esse 
juramento é o grande aval da democracia, pois não se pode, de modo algum, 
tomã-lo como aquele juramento da viúva Corsu, nas deliciosas aventuras de 
Zadig, do meu bem-amado Voltaire. Zadig, nas suas andanças, em certa parte 
deparou com uma viúva inundada de lãgrirnas. porque morrera o seu 
idolatrado marido. E a viúva fez então enterrar o Seu querido morto à beira 
de um riacho; depois, sentou-se na sepultura e fez um juraniento: "Não sairei 
daqui enquanto este riacho passar à margem desta sepultura ... Doís dias 
depois, uma amiga foi viSitar a viúVa Corsu· e· encontrou Uns homens 
desviando o riacho, a mando da viúva Corsu. Tenho a firme· convicção que 
nada levará o Presidente Figueiredo a desviar o riacho do seu juramento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mais uma vez, tenho eu 
me referido a essas palavras presidenciais; mas, mais uma vez ·também tenho 
indagado, como elas se conciliam com determinadas atitudes e com 
determinadas medidas concretas, medidas que eu prefiro. agora, não arrolar. 
De qualquer sorte o juramento foi feito à face d~·Nação, uma. duas, três, não 
sei quantas vezes, e, por isso mesmo. eu me pergunto: quem são os doutores 
do casuísmo? Não. serão entidades que conspiram contra o juramento do 
Presidente da República? 

O Sr. Alberto Silva (PP-PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senádor, ouvi a colocação do 
nobre Senador Lui~CaVal~ante_e quero neste instante reafirmar aqui,_ nesta 
CaSa- e creio que sou suspeíto talvez de dizer- pessoalmente fl.ão·duvido c 
ratificO a ·palavra do Presidente Figueiredo, entretanto existem desviadores 
do riacho, e eu nomearei um: o governador do meu Estador Ao sair da 
Convenção do PDS, falando à televisão do Pi"auf, declarOu enf3ticamente, 
••teremos voto vinculado, teremos proibição de coligações, teremos 
sublegendas para governador, enfim, teremos tudo que for necessârio para 
ganharmos as eleições." Não creio absolutamente que o Presidente 
Figueiredo tenha declarado isto. Então, são desviadores do riacho, apenas 
não mandados e sim autodesviadores do riacho, penso eu. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - O aparte do nobre 
Senador Alberto Silva. que pela sua qualificação. intelectual, e pela sua 
postura política tanto respeito merece de seus Pares, o aparte do nobre 
Senador Alberto Silva desceu do geral ao particular e mostrou, com um ·dado, 
que é de evidência solar, que entre o juramento feito, refeito, dito e redito, 
pelo honrado Senhor Presidente da República e certas manifestasções do seu 
Governo - e eu ainda neste momento prefiro não as arrolar -·existe 
conflito, motivo por'que terrios de ter fé, porque não podemOs ter confianç~; e 
isto, em matéria política; não é bom. 

o s.r.· Marcos" "Freire (PMDB - PE) - Permite,. v. Ex• um aparie? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Com prazer. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PEj - Senador Paulo.Brossard, o. 
problema não pode ser colocado em termos·de juramento de Presidente da 
República. Na verdade, o grande avaf para a democracia braSileira é a 
resistêncfa do povo. Esse é o aval que, por exemplo, o povo do Uruguai deu 
recentemente quando apesar de todas as restrições desmascarou e refugou a 
farsa de um plebiscito. O povo uruguaio sem partidos politicas em 
funcionamento, Sem ·liberdade de ·imprCnsa, ~ofreOdo todas aS espéde~ de 
violações de direitos humanos, soube reagir à ditadura~ 

No Brasil- V. Ex• o assinalou muito bem-· temos tido progressos: 
revogou-se o AI-5, o 477, concedeu-s~ anistia; reconquistamos as eleições 
diretas para os Governos dos Estados. Temos rtU:.titas outras coisaS a 
conquistar. mas nada disso foi benesse. Na verdade foi a resistência do povo 
brasileiro. Eu creio· no futuro democrático deste Pafs, não porque o General 
Figueiredo tenha prometidO, mas o creio porque é a vocação histórica do 
povo brasileiro. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E vamos convir que as 
instituições seriam de fraqueza lamentável, se estivessem na só dependência 
do juramento de uma autoridade. 

Quero dizer, nobre Senador Luiz Cavalcante, que não desdenho das 
palavras presidenciais; acho mesmo conveniente que, de quando cm quando, 
elas sejam repetidas, mas o que me parece- isto sím -é que a libertação do 
País dos andrajos do autoritarismo não depende apenas do juramento 
presidencial. O Presidente, pela soma de poder que tem. pode ajudar muito. 
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O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Muito bem! 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Se forem sempre repetidas se 
transformarão numa compulsão, o que é muito desejável. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Mas, as instituições 
seriam a mera projeção de uma vontade se estivessem na dependência apenas 
do juramento de urna autoridade. 

Volto a dizer: não desdenho, mas não posso confiar nesse juramento 
como sendo ele a chave da solução do problema institucional brasileiro. 

Sr. Presidente, ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Com muito prazer. 

o Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Acho que V. Ex• estâ colocando as 
coisas nos seus devidos lugares. É muito importante o j~ramento do 
Presidente, mas me parece que apenas o jur::trnento do Presidente não terá 
nenhum significidõ-se a sociedade brasileira toda não avançar junto. Mesmo 
porque o Marechal Castello Branco também fez o juramento, e depois do 
juramento veio o AI-2. O Presidente Costa e Silva, dentro do Congresso, 
também jurou cumprir uma Constituição e não a cumpriru: veio o AJ .. s. O 
Presidente Geisel promteteu a abertura e jurou a Constituição, e no entanto 
fechou o Congresso Nacional e veio o pacote de abril. Será que esses 
Presidentes anteriores eram menos dignos d_o que o atual? Serâ que os 
Presidentes anteriores que não cumpriram os juramentos e as promessas que 
fizeram, os homens do PDS os criticam agora dizendo que eles erraram e ele 
está certo? O do momento sempre estâ certo? Ou s~rá_ que é o avanc;o da 
sociedade que fará com que as coisas realmente transformem esse Pa~s numa 
democracia? 

O Sr. Marcos Freire (PMDB -PE)- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Esta é a questão. Pobres 
instituições que estivessem na dependência de uma vontade, que estivessêm 
subordinadas a um juramento! 

Sr. Presidente, insisto em dizer que os restos do autoritarismo continuam 
a malsinar este País e a prejudicar, inclusive, os próprios desejos e votos, que 
suponho sinceros, do honrado Senhor Presidente da República. 

Vou, didaticamente, a um caso concreto. Os jornais noticiiuam outro dia 
que o preço da gasolina seria aumentado para 51 cruzeiros. No dia em tal 
deveria ocorrer ou um Qia antes, os jornais notiCiar-am--que cr aum~ento fora 
adiado pelo Presidente da República. Agora, os jornais voltam a dizer que o 
aumento da gasolina deveria se dar exatamente para 51 cruzeiros. E fico 
apenas na gasolina. A Nação brasileira não tomou conhecimento. Por que o 
preço da gasolina deveria aumentar para 51 cruzeiros. O consumidor 
brasileiro não tomou conhecimento, por que o preço da gasolina deixou de 
aumentar para 51 cruzeiros, por ordem e decisão do Presidente da _República. 
O consumidor brasileiro não tomou conhecimento por que o preço da 
gasolina terminou aumentando para 51 cruzeiros. 

O Governo, entretanto, quer ter o apoio, a compreensão, a confiança do 
povo brasileiro. E eu digo que procedendo da forma como vem procedendo1 

não a tem, não as terá e não as poderá ter. O Governo _ainda não aprendeu 
que não é uma entidade superior ungida pelos céus e que a Nação brasileira 
não é um corpo inerme, a ser tangida, pelos governadores, como deuses que 
desceram à terra. Um exemplo pequeno, mofino, mas atual e ilustrativo desta 
realidade. Em outras palavras, têm-se a impresão de que o Governo não 
confia no povo, mas deseja que o povo nele confie. 

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

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

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Paulo Brossard, depois 
destes 5 ou 6 anos de luta, nós estamos convencidos de que a abertura se deu 
em razão desse mov_imento que foi enfeixado pelas Oposições brasileiras. 
Acreditamos que, realmente, passos avançados se tem dado no sentido da 
abertura. Mas, sentimos de antemão que, através de sofismas, de artifícios, se 
está procurando frustrar esta viabiti~açã~ ~emocrática. Então, nós estamos 
nesta luta, mas para que haja eleições sérias, limpas e claras, não casuísticas. 
Porque, pior do que a tragédia é a farsa. Quer dizer, a Nação não aceita isso 
que se estâ preparando e nem sequer admite que este plano sinistro desvirtue 
a abertura nascente. A Nação não aceita eleições com sublegendas, com votos 
distritais, com vinculações, com artifícios, com a matltença da Lei Falcão. E o 
uso do poder e da corrupção para frustrar esse anseio brasileiro, para que 
haja eleições e para que a vontade popular, a qual realmente é a fonte de 
criativ-idade, se faça valer neste País. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Sou grato, Sr. 
Presidente, ao aparte do nobre Senador pelo Paraná. E, para ence«ar este 
assunto de preços dos derivados do petróleo, eu lembraria, ainda uma vez, 
que a estrutura dos preços dos derivados do petróleo no Brasil, passou a ser 
matéria sigilosa. E, desde o ano passado, faz agora mais de ano, o povo 
consumidor é apenas chamado a pagar mais, sempre mais, mas não tem o 
direito sequer de saber o porquê. Não tem o direi~o de saber o que custa o 
petróleo, o que custa o refino do petróleo. Não tem o direito de saber a 
quanto montam as chamadas "parcelas de arrecadação" que são 
abocanhadas pela União e que não são distribuídas entre Estados e 
municípios, como imposto único sobre lubrificantes, por exemplo. 

Outro dia, Sr. Presidente, eu confesso que fiquei efetivamente estatelado 
com declarações de um Ministro de Esta,d.o. O_Ministro da Indústria e do 
Comércio censurou a sociedade brasileira, censurou a sociedade brasileira 
porque estava gastando demais, e a classe média, em particular, porque 
gastava no supérfluo. 

Em outros tempos, Sr. Presidente, a sociedade censurava os Ministros, 
pois agora os Ministros censuram a sociedade. 

Mas, seria o caso de dizer: mas que classe média? Aquela que uma 
política cruel proletarizou? E andrajosa anda aí, reduzindo dia~a-dia as suas 
despesas, mesmo as mais fundamentais, porque não tem como enfrentar o 
dia-a-dia? Pois o Ministro da Indústria e do Comércio censura a sociedade 
brasileira que gasta demai_s e a classe média que gasta no supérfluo. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em que mundo estamos, se a 
poupança popular, que é recolhida às Caixas Econôinicas - vamos logo a 
uma instituição oficial- com o correr dos dias é erodida pela inflação, que é 
muito superior ao rendimento oferecido pelas instituições oficiais de crê-dito, 
então, a classe média, miserabilizada por esta politica, vai, para gozo e prazer 
do Ministro da Indústria e do Comércio, deixar de comprar, inclusive o que 
não precisa agora, porque sabe que amanhã será mais caro'? E se exercer 
aquilo que, em outros tempos, foi virtude, a virtude da economia, estã se 
prejudicando, está se autoflagelando'? 

Q Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Mas, isto acontece neste 
mundo. Mas neste mundo em que os órgãos de publicidade convidam, por 
exemplo, o consumidor a comprar objetc;>s como a televisão, antes que o 
preço suba, antes que o preço aumente. E por quê? Porque todo mundo sabe 
que o preço vai aumentar na semana seguinte. 

De modo que era preciso ser desdotado da inteligência para não gastar, e 
gastar logo, e gastar, inclusive, no que se não precisa, porque sabem todos 
que amanhã os bens serão mais caros, custarão preço maior. Mas o ilustre 
Ministro da Indústria e do Comércio censura a sociedade brasileira e a classe 
média em particular, essa classe média que cada vez vai ficando mais delgada, 
espartilhada por uma política cruel. 

O honrado Senhor Presidente da República aludiu outro dia ao 
"'cautochão da$; lamentações aziagas". 

Serâ preciso lembrar que o empresariado, via de regra, aqui e em todos 
os países, é uma força conservadora, naturalmente conservadora'? Será 
necessário repetir esta verdade axiomática? 

Pois bem, Sr. Presidente, reuniu-se no Rio de Janeiro, hã poucos dias, o 
III Congresso das Associações Comerciais do Brasil. Não era um congresso 
revolucionârio, era o Congresso das Associações Comerciais do Brasil. Ao 
fim publicou longo documento, documento da maior importância, onde 
passa_ em exame, sob o _ponto de vista muit~s vezes de severa crítica a toda 
política governamental, desde os aspectos propriamente politicas, atê os de 
natureza econômica, especialmente estes. 

Será um .. cantochão de lamentações'' este, Sr. Presidente, das 
Associações Comerciais do Brasil reu~idas_ em Congresso no Rio de Janeiro? 

Outro dia, os oito industriais considerados os industriais do ano do 
Estado de São Paulo, homens de responsabilidade empresarial indiscutível e 
indiscutida, divulgavam doCumento onde reiteravam as suas preocupações a 
respeito da política económica do País e do espectro da recessão, ao mesmo 
tempo que afirmavam a sua convicção de que o caminho para a solução dos 
problemas económicos atravessava a via da normalização política. 

Será eSte um cantochão lamuriant~ e suspeito? 
Mas, Sr. Presidente, segundo diz a Carta outorgada, no seu art. !62, que 

.. Não será permiti4a greve nos serviços públicos ... "- e o caráter proibitivo 
do preceito lhe assegura a auto-executoriedade- "Não será permitida greve 
nos serviços públicos ... " - A lei é completa em si mesma. 

A norma repete o Código de 1967. Se não encontra correspondente na 
Constituição de t 946 é simplesmente porque esta não foi feita por leguleios. 
pois sempre se entendeu que O- trabalho público, pelo seu caráter de 
necessidade, pelo menos enquanto sujeito ao regime estatutârio, exclui a 
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greve, peculiar às relações privadas, aos quais a greve é instrumento de 
reivindicação e composição salarial. O fato é que, por norma expressa, 
iniludivelmente proibitiva, a greve ê proibida no serviço público. Mas as 
deformações da realidade social são tantas e tamanhas e tanto podem os 
fatos, que para não falar nas greves estaduais, encontram~se em greve ainda 
hoje as universidades federais brasileiras. Segundo um jornal que tenho em 
mãos, são 35 mil professores universitários que se acham em greve! Se em 
engano não estou, hoje todas as universidades organizadas sob regime 
autárquico encontram~se em greve! Que é isto, Sr. Presidente? A revolta dos 
fatos contra os códigos, para repetir o título do livro de Gaston Morin, que 
correu o mundo em outros tempos, mas que não perdeu a atualidade? Não 
está a revelar, antes e acima de tudo, o divórcio entre o Governo e a 
sociedade, o vácuo existente entre o poder e o povo? Ou a ilustração da tese 
segundo a qual os governos fortes são, em geral, os mais fracos dos governos, 
porque desalmados, quer dizer, desprovidos da substância espiritual, da força 
moral, da autoridade infundida ao poder pelo povo, quando o poder se 
origina do povo? O fato não revela a evidência de que o Governo tem força, 
mas não é forte? Não espelha de maneira ilustrativa e reveladora até onde 
chegou a deterioração da autoridade, desmedulado _o Governo de alto a 
baixo? 

Se eu pudesse separar questões dessa natureza, vinculando apenas ao 
Partido da Maioria, eu não estaria intranqUilo, porque haveria a natural 
rotação dos Partidos, dia mais dia menos. Mas esses fatos transcendem a 
maioria, esses fatos hoje abarcam o complexo social, e o que mais 
impressiona -ainda é que eles não têm a virtude de mostrar aos homens que a 
tanto tempo exercem o poder nesta terra, que a sociedade já não suporta mais 
este tipo de Governo, esta forma de poder. 

E o que eu disse em relação aos profeSsores que se eiiconfram em greve, 
não vale em relação ao fu_ncionalismo público em geral, cuja remuneração 
pecuniária, dia~a~dia, vai-se deteriorando cm face de uma inflação vertiginosa 
e galopante? 

Mais ainda me impressiOnam esses fatos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quando o mundo inteiro entra num período de conflitos que já não são mais 
potenciais. O conflito Irã-Iraque lã está continuando. Do Afeganistão jâ não 
se fala mais, é um fato consumado. E quando a Polônia está a dar a todos os 
homens públicos, a todos os governantes, a mais impressionante da~ lições do 
nosso tempo, quando num regime de autoridade férrea a população se 
movimentou de tal maneira, que se pode dizer que desfez aquele esquema de 
absolutismo dogmático que caraCteriza os regimes vinculados ao grande 
mundo soviético, hoje, se estende uma sombre sobre o mundo inteiro a 
respeito do que pode acontecer na Polônia. E a Polônia, ~mais uma vez, 
converteu-se no centro das atenções mundiais. Mais uma Vez na Polônia 
incidem as forças contraditórias e excludentes, cujo desenvolvimento 
ninguém é capaz de prever neste momento. E neste momento, parece que um 
Governo descuidado conduz o País desta forma, como se fosse durar sempre, 
e o País tivesse paciência sem limites para suportá~lo. 

Alguém, hoje, tem dúvidaª de que o Brasil caminha para o Fundo 
Monetário Internacional, e que já está sendo feita a preparação psicológica 
para que isso não venha causar um impacto na sociedade? 

Outro dia, o Ministro do Planejamento, lá do outro lado do Mundo, 
fazia uma bravata ao chamar os banqueiros de covardes, e, dias após, 
informava que antes de ir ao Fundo estava dirigindo uma carta aos 
banqueiros. Hoje, já há declarações do Senhor Presidente da República 
afastando a ida ao Fundo, mas com referências que parecem claras a quem é 
capaz de ler 'o que as palavras não chegam a dizer. 

No entanto, preciso eu lembrar que o nobre Senador Roberto Saturnino, 
desta Oposição tantas vezes chamada de pessimista, disse e redisse, aqui nesta 
Casa, que a política econÔmica do Governo nos levaria ao Fundo Monetário 
Internacional? Quantas vezes, nobre Senador Roberto SaturninO; V. Ex• 
disse isto aqui? Quantas vezes V. Ex• disse que caminhávamos para a 
recessão? Serâ necessário dizer a esta Casa que hoje já estão sendo praticadas 
as medidas aconselhadas pelo Fundo Monetário Internacional? 

Sob _o título "O Céu é o Limite", uma revista de circulação nacional, a 
Veja, no seu último número, falava nas conseqiiências imediatas da 
Resolução n'? 651, d6-Banco Central. 

Leio: 

••Nas financeiras de grande porte, os financiamentos para a 
compra de carros novos não saíam por menos de 152% ao anõ, na 
semana passada, contra 125%, em mêdia, antes da liberação dos 
juros." 

Cento e cinqUenta e dois por cento ao ano! Pergunto a V. Ex• e pergunto 
ao Senado, se hã uma atividade econômica lícita que permite pagar juros 
desse tipo? 

Continua a publicação: 

.. Contudo, é no chamado crédito pessoal- também conhecido 
por "papagaio"- que se encontram os reajustes mais violentos
em apenas duas semanas, as taxas simplesmente dobraram. Uma 
financeira, ligada a um dos maiores bancos do país, cobrava de seus 
clientes, antes do dia 13, cerca de 80% ao ano nos empréstimos por 
doze meses. Na semana passada, essa mesma empresa jã estava 
cobrando 150% - mas só autorizava a operação para os clientes 
com bom saldo médio no banco comercial do conglomerado e 
ótima ficha cadastral. 

""É pegar ou largar. Afinal, já se sabe de negócios com 
"papagaios" fechados a mais de 250%. Nesses casos, decididamente, 
o cêu ê o limite. 

Mais de 250% ao ano! Diante disto, as nossas críticas devem ser chama
das de cantochãos pessimistas, lamurientos? Ou é a nossa inquietação patrió~ 
tica que nos faz levantar estes problemas, inclusive nesta hora, que antes fosse 
de festas e congratulações, mas que nos faz tocar na ferida desses males, para 
dizer que saímos daqui angustiados, que saímos daqui preocupados. 

Por falar em saímos daqui, Sr. Presidente, quantos decretos-leis serão ex
pedidos agora, nos próximos dias, imediatamente após a clausura dos traba
lhos parlamentares, segundo a praxe já estabelecida? Outro dia saiu um, alte
rando profundamP.nte o Imposto sobre a Renda, obra de dois homens. Li. A 
exposição de moL JS tem duas assinaturas, dois homens, que, através de 
decreto-lei, mudam a tributação deste País, onerando fortemente, inclusive, 
os frutos do trabalho. 

De modo que me pergunto: quantos decretos-leis estão por sair agora, 
nos próximos dias, se é que não saíram no dia de hoje? Já dis.se e repito que 
hoje uma reunião do Conselho Monetário Nacional é mais importante do 
que uma sessão do Senado, da Câm3.ra dos Deputados, do Congresso Nacio
nal, porque, em uma reunião do Conselho Monetário Nacional, meia dúzia 
de burocratas transformam a economia deste País! E N6s, Sr. Presidente, de
veremos sorrir diante de tudo isto, ou, ao contrário, deveremos mostrar toda 
a nossa inquietação, toda a nossa dor? 

Continuava a revista Veja: 

Na semana passada a taxa de 121% ao ano era mais baixa do 
sistema bancário, considerando-Se as várias exigências de reciproci~ 
dade, além de um saldo médio de, no mínimo, 30% do total do em
préstimo." 

Pergunto, mais uma vez, como pode haver uma economia razoavelmente 
sã, como pode haver uma atividade econômica razoavelmente estável e como 
pode haver um mínimo de estabilidade social, quando a política econômica 
chegou a este desvario? 

Não era sem propósito, Sr. Presidente, que o Sr. Antônio Ermírio de 
Moraes, grande industrial brasileiro, dizia hã pouco que em França, no Anti
go Regime, havia 3 classes; a nobreza, o clero e o povo, e que no Brasil de 
hoje existem duas: os banqueiros e o resto. Tudo isto, Sr. Presidente, sob o 
império do poder do Estado, sob a égide oficial, sob a proteção do Estado. 

Foi Francesco Nitti, no seu grande livro sobre A Democracia, qpe escre
veu estas palavras: 

"As democracias mais estáveis têm sido aquelas em que a cons~ 
tituição económica permitiu que a maioria dos cidadãos participas~ 
sem da riqueza." 

uQuando se encontram, frente a frente, um pequeno número de 
homens ricos e um grande número de homens pobres, a liberdade é 
sempre um perigo e a democracia não oferece nenhuma estabilida
de." 

Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, que estes conceitos de Nitti não são propria
mente novos. Aristóteles, em "Política", jâ dissera coisa semelhante. 

"Só a existêricia- de classes médias numerosas assegura a estabi~ 
lidade das democracias. Onde são grandes as desigualdades econô
micas, a democracia não pode existir ou não pode durar. O melhor 
estado democrático é aquele em que hâ o número de cidadãos de po
sição média e de média fortuna. Onde existem grandes riquezas e 
grandes misêdaS. nãO hã estabilidade." · 

E terei de dizer que as desigualdades económicas de nosso País se têm 
acentuado?! Precisarei dizer isto, Sr. Presidente?! 

Foi Péricles quem disse, em relação a sua Atenas gloriosa: 

.. Eiltre nós não é vergonha confessar a pobreza, mas é uma ver
gonha nada fazer para sair dela." 

As palavras de Péricles têm no Brasil de hoje dramática atualidade. 
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Precisarei eu ilustrar a tese enunciada? E recorreria a um pronunciamen
to feito nesta Casa pelo nobre Senador pelo Rio de Janeiro, Sr. Roberto Sa
turnino. S. Ex• falava sobre a insegurança pessoal na antiga Capital da Re
pública, e dizia estas coisas, simplesmente espantosas: No Rio de Janeiro, de 
cada três habitantes umjã foi vit~ma-de assalto à mão armada. Na classe uA", 
et pour cause, esse percentual sobe a mais de 50%. 

E mais, Sr. Presidente: 
As vítimas de assaltos- 70% - não apresentaram queixa à polícia, por 

considerá-la inócua. 
Sr. Presidente, este é um caso policial? ~. é um caso policial. Mas é ape

nas um caso policial, Sr. Presidente?! Respondo que não, que não é apenas 
um caso policial. Isso é um caso de deterioração social. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, mas antes quero dizer que estas palavras 
não são apenas da Oposição e que não são palavras· de desesperança. 

A Folha de S. Paulo, um dos jornais que, sem favor, se pode dizer que é 
um dos importantes deste País, estampava, faz dias, um editorial sob o título: 
··~uniãO contra a Crise", que começava com estas palavras: 

uPode-se dizer, sem qualquer exagero, que nos aproximamos 
d,e uma situação de verdadeiro impasse no desenvolvimento da eco-
nomia brasileira. · 

.. Os sintOmas mais óbvios sintetizam-se na espiral infl!J.cionãria 
e no desequilíbrio do balanço de pagamentos. A inflação atual é à 
mais elevada de nossa História e não dá sinais de retroceder. Ao 
contrãrio, sob o impacto dos uchoques" externos (aumento dos ju~ 
ros e dos preços internacionais) e dos descaminhos da política eco~ 
nômica, sua tendência parece· ser elevar-se ainda mais. O dese--:-
quilíbrio externo é agudo, bastando lembrar que o déficit eiá Cõnfã 
corrente (déficit na balança comercial mais o saldo negativo na con~ 
ta de serviços) não será inferior este ano-a-13 bilhões de dólares, ou 
seja, cerca de 5% do nosso Pr_oduto [nterno Bruto. Sem mericionar o 
fato de que a diminUição das reservas internaCionais ao longo de 
1980 parece ter sido maior que a anunciada pelas autoridades eco
nômicas, circunstância que aumenta fortemente nossas necessidades 
de empréstimos para O próximo ano. -

"Não hã, por outro lado, qualquer indicação de que em 1981 o 
aumento dos preços de petróleo arrefecerá ou que os juros do mer
cado financeiro internaCional se estabilizarão a um nivel baixo. 

'
6Tantó ou mais do que as dificUldades objetivas, alguns fatores 

de natureza subjetiva tendem a exercer efeito extraordinariamente 
adverso, como é o caso da desorientação da política governamental 
e da descrença generalizada em sua eficácia para administrar a crise 
econômica. ou- então, e principalmente, a atitude negativa do siste
ma financeiro internacional- mormente dos bancos privados- ao 
impor obstáculos ao giro normal de nossa dívida, exigir prazos me
nores para os empréstimos e fixar elevados adicionais (a título de 
•'-risco") às taxas ..de juro cobradas ao Brasil. Trata-se de banqueiros 
que, no passado recente, sob a conivência desavisada, ingénua ou 
enganadora das autoridades econômicas brasileiras - Delfim e 
Galvêas até 1973, Simonsen em seguida- e contrariando qualquer 
regra aritmético~econômica sensata, não-hesitaram em entupir-nos 
de dólares de empréstimo. 

"Não resta dúvida de que o quadro acima esboçado tende a 
provocar u_ma verdadeira ansiedade no sentido de que .. é preciso fa
zer alguma coisa, com urgência". 

Estas palavras, Sr. Presidente, não são minhas e não fazem parte do 
.. cantochão fúnebre" d_a oposição; estas palavras são de um jornal como a 
Folha de S. Paulo, que se edita na Capital econômica do Brasil. 

Quer isto dizer, Sr. Presidente, que a situação não ê cor-de-rosa, não é 
tranqüila. e eu faltaria ao meu dever se, nesta Casa e neste momento, me limi~ 
tasse a render homenagem a V. Ex•, Sr. Presidente, como farei agora, e me li
mitasse a festejar o ilustre Líder 4a Maioria nesta Casa, como terei o prazer 
de em seguida fa~er. Mas, eu creio que neste momento de dor, de angústia, de 
sorrirnento, era preciso qu-e se dissCsse isto nesta Casa, para dizer especiai
mente que isto não é uma condenação ao suicidiQ, mas antes ê um grito de re
volta e um brado de esperança que esta Casa dá. É um sinal de vida. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de que comecei a_ minhaatuação parlamen
tar nesta Sessão Legislativa, com um discurso em que razia referências ao 
meu eminente colega Senador José Sarney, hoje membro insi"gne ·a a Acade
mia Brasileira, àquele tempo ainda perambulando nos arredores da imortali
dade. E como S. Ex• é um homem de bom gosto literário- e tal foi reconhe
cido, inclusive, pela Casa de que V. Ex• é membro insigne, Sr. Presidente
lembrei-me de recorrer ao nosso mestre, o ve_lho Machado, para fazer esta ou 
aquela alusão a quem tive a glória de enterrar, num enterro festivo, o maior 

Partido do Ocidente; lembrei a passagem segundo a qual ••os enterros todos 
se parecem". Fi-lo também para lembrar que neste ano transcorria o cente~ 
nário de publicação das "Memórias Póstumas de Brãs Cubas", e que não fi
cava mal lembrar o fato aqui, quando o nosso Machado çle Assis de certa for
ma faz parte da nossa companhia, cronista parlamentar que foi, autor da pá
gina perfeita sobre O Velho Senado, que V. Ex' teve o bom gosto de reeditar, 
associando aquele retrato primoroso, à comemoração do Sesquicentenário da 
Assembléia Geral, do_Congresso Nacional. 

Pois vou lembrar, agora, outra passagem do mesmo Bruxo do Cosme Ve
lho, em homenagem ao meu estimado e admirável colega, Senador José Sar
ney. É no Quincas Borba. São reflexões em que ele dizia assim: 

••A expressão ''conversa_r com os seus botões", parecendo sim~ 
pies metáfora, é frase de sentido real e direto. Os botões operam sin
cronicamente conosco, formam uma espécie de Senado cômodo e 
barato, que vota sempre as nossas mbções.t• 

Sr: Presidente, eu creiO que o Senado deve deixar de ser esta espécie de 
Senado que vota sempre as nossas moções; quer dizer, deve dar um passo à 
frente neste momento de tamanha crise e de tanta angústiat e deve ser para o 
comum da sociedade brasileira um lugar para onde se voltem os olhares, de 
onde partam as esperanças, e de onde saiam solusões . 

Eu lembraria, antes de concluir, que a Folha de S. Paulo, no editorial por 
mim mencionado, diz que: 

uno ou mais fundamental do que a estratégia recessiva serã, 
não resta dúvida, que_sociedade possa propor uma alternativa atra
vés das entidades de classe, dos partidos e de outras instituições e 
vozes autorizadas da sociedade civil. Tal -alternativa, fora descartar 
a estratégia recessiva, deveria obrigatoriamente levar em conta que é 
inviâvel o . .enfrentamento da crise sem que, em primeiro lugar, os di
ferentes setores sOciais assumam Sua cota de sacrificio diretamente 
proporcional a sua posição econômica. Em segundo lugar, surgiria 
corito condição indispensável, quer para a afeitação dos sacrifícios, 
quer para contenção do processo inflacionário, que as expectativas 
da sociedade quanto ao êxito da nova estratégia sejam elevadas ... " 

Em outras palavras, é preciso haver confiança; sem confiança, não há 
política eficaz, ainda que seja abstratamente certa. E nós estamos numa crise 
de confiança. 

Continua o grande jornal paulista: 

·~ ... ou seja, que o pã.drão 'cte comportamento social que o monetaris
mo procura atingir mediante o endurecimento político e o desem
prego seja conquistado medi_;mte o consenso e a mobilização.,. 

Estas palavras do jornal paulista parece que foram elaboradas pela nossa 
Bancada, tendo como redator o Senador Roberto Saturnino. 

Vejam que as nossas palavras não são o funéreo cantochão da descrença, 
da desesperança, mas são, pelo contrário, uma voz que se afina com outras 
vozes importantes da sociedade brasileira, que estã cansada desta politica 
desmedulada, desta política cruel. 

"Este caminho supõe tanto uma atitude responsável das insti
tuições da sociedade quanto uma maior abertura do regime atual rio 
sentido de reconhecer que tais instituições, incluindo os Partidos de 
Oposição como representantes legitimas das aspirações e interesses 
de parcelas relevantes da população. Isto significará ampliar e apro
fundar o processo de democratização como condição indispensãvel 
para o enfrentamento da crise econômica. E serã apenas dessa união 
nacional que o País poderã encontrar forças e capacidade persuasi
va para negociar com os credores estrangeiros a reciclagem da sua 
dívida, sem aceitar como contrapartida a adoção de medidas econô
micas internas que julgue inadequadas e socialmente perversas.'' 

Inclusive os partidos da Oposição. diz o jornal paulista. 
E agora, Sr. Presidente, eu diria que por vezes pedem tal ou qual colabo~ 

ração aos partidos de oposição, e eu me pergunto por que o Governo, antes, 
não àá um põuCü mais de ateüção ao seu próprio partido, antes de apelar aos 
partidos de oposição? (Muito bem!) 

Mas, a verdade, Sr. Presidente, é que estamos numa situação tal, que é 
preciso dizer claramente: o País n~o pode continuar como está, a política não 
pode continuar esta, é preciso haver uma reformulação profunda e corajosa 
para que a Nação se reencontre consigo mesma e possa olhar ,sem angústia, o 
dia de amanhã. A Oposição brasileira estã pronta a dar o passo que forneces
sário, e estã concitando o Governo a olhar mais para a Nação do que para a 
perpetuidade dos homens que estão aí nas mansões presidenciais. Abram as 
poitas! Abram as janelas! Limpem tudo que ande por lá e vamos começar 
uma vida nova neste País, porque. nessa gente, a Nação não pode confiar. 
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Sr. Presidente, não tenho palavras para render a V. Ex• as homenagens 
que merece~ as homenagens pessoais, as homenagens da minha Bancada. V. 
Ex• pode ter a certeza que foi um gran(l~: Presidente. de:ota Casa. Di_go isto no 
momento em que estâ terminando o seu mandato. quando digo estas pala
vras, V. Ex• sabe que elas n1.o são gratuitas porque quando, uma ou outra 
vez~ tive a ousadia de divergir da sua orientação, tive também em homena_gem 
aos nossos deveres e atê à nossa amizaae, de dizê-las expressamente e 
enunciá-las de maneira até fotrnal. De modo que a mesma palavra que ontem 
serviu para discordar, hâ de ser tomada na devida conta quando é para elo
giar. Con.gratulo-me.com o Senado no momento em que escolheu V. Ex• para 
Presidente. V. Ex•, repito~ foi um grande Presidente da Casa, sobremaneira 
amãvel (Palmas.), primorosamente cortês, cavalheiro, tolerante, compreensi
vo e sempre digno. Se algum a censura poderia ser feita a V. Ex• seria no senti
do de um tal ou qual excesso~ mas no sentido da tolerância, no sentido da li
beralidade, não no sentido da compreensão. 

De modo que é com prazer, Sr. Presidente, é com prazer real, que digo 
estas palavras que são menos de louvor do que de justiça a sua atuaçãu nesta 
Casa como seu Presidente. 

Devo agora mencionar, por dever do ofício e por prazer de espírito, a 
atuação do eminente Líder da Maioria, mas, antes de fazê-lo, peço licença 
para dizer uma palavra ao nosso ilustre colega, Senador Gilvan Rocha, Líder 
do Partido Popular. 

Diria tudo dizendo que trabalhamos juntos. Entre as nossas Bancaclas 
não houve discrepâncias. E creio que dizendo isso, que o registro de um fato, 
estou a dizer que nos entendemos maravilhosamente bem. E que aquilo que 
eu'poderia dizer dos meus companheiros, eu estendo aos companheiros que 
tiveram como Líder nesta Casa, o nobre Representante sergipano. A S. Ex•, 
aos seus companheiros, eu presto as minhas homenagens que são as mais cor
diais. 

Agora, Sr. Presidente, por derradeiro, devo endereçar as minhas pala
vras ao nobre Senador Jarbas Passarinho, Líder da Maioria. 

Creio que, mais do que Bs palavras, ficaram os atos. Agradeço as cir
cunstâncias de encontrâ-lo na Liderança da sua numerosa e aguerrida, ilustre 
e brilhante Bancada, a quem estendo todas as homenagens, a quem presto to
das as homenagens. 

Creio que, nesta Casa, -pudemos manter sempre, invariavelmente, sem 
uma quebra sequer, o padrão de comportamento que é normal em todos os 
parlamentos, mas que desgraçadamente tinha deixado de existir aqui, pelo 
menos em certos momentos. 

Os parlamentos, em geral, 'e os Senadores, em particular, têm deveres in~ 
contáveis de boa conduta, os Líderes têm esses deveres multiplicados. Deve 
haver entre os Líderes a mais absoluta confiança para que sejam até deposi
tários de confidências e, em sendo caso, atê de segredos de Estado. Não che
gamos a este ponto, não houve a revelação de segredos de Estado por parte 
do eminente Líder do Governo, em relação à minha pessoa, mas, se não hou
ve é porque não havia segredos a revelar, porque se houvesse, S. Ex•, creio eu, 
não teria dificuldades em fazê-lo em relação ao seu colega da Oposição. 

Entendemo-nos sempre, cortesmente. Creio que podemos dar uma nota 
apropriada aos velhos estilos desta Casa. Eu me congratulo, Sr. Presidente, 
por ter enfrentado na Liderança da Maioria um homem da qualificação inte
lectual, da bravura, por vezes, da sensibilidade um tanto esquisita- esquisita 
no sentido raro -como o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Nobre Senador J arbas Passarinho, Líder da Maio ria hoje, segundo se 
sabe o Presidente de amanhã, que vai suceder a V. Ex•, Sr. Presidente, na di
reção da Casa. 

Que poderia eu dizer a S. Ex" que encerra a condução da sua Bancada e 
da Bancada que apóia o Governo, nesta Casa, e que a conduziu, às vezes, em 
momentos dificeis e q~é soube conduzi-la com destemor, com firmeza e com 
elegância? Que teria eu a dizer-lhe ne$te momento· em que vai trocar de cadei
ra? Que vai deixar de ser o Chefe da Maioria para ser o Presidente da C~sa, o 
magistrádo, intéiJ>rete do Senado neste momento que, Como disse hâ instan
tes, é de tanta angústia, que poderia eu dizer? Vou repetir uma pergunta que 
me fez um diplomata, um embaixador acreditado junto ao nosso Governo. 
Perguntava-me esse simpático representante diplomático o seguinte: 41

0 Sena
dor Jarbas Passarinho, serâ melhor como Líder ou como Presidente do Sena
do?" Repito-lhe a pergunta. A resposta serã de S. Ex• (Muito bem! Palmas. O 
orador é efusivamente cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador J arbas Passarinho, Líder da Bancada Parlamentar do Partido Demo
crático Social. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Líder da Maioria. Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Luiz Viana Filho; Srs. Senado
res Membros da Mesa Diretora; Sr. Senador José Sarney, Presidente do Par-

tido Democrático Social; Sr. Senador Tancretlo Neves, Presidente do Partido 
Popular; meus companheiros do Senado da República; membros das Opo
sições; Senador Dirceu Cardoso, independente, praza aos céus que só até o 
dia de hoje, meus queridos companheiros de Bancada. 

Eu represento, aqui, o Lfder .. daquela gente de lá", na expressão elegan
te do Senador Paulo Brossard. 

Não era meu intuito, nem o é, nesta sessão final deste período legislativo., 
fazer uma recapitulação de todos os debates que esta Casa ouviu ao longo de 
todo o ano. Não era meu intuito, nem o é, voltar a argumentar, passo a passo, 
com as Oposições brasileiras, nesta Casa, mo.tivado pelas acusações sucessi
vas, aquilo que, no entender das Oposições, são as falhas da Maioria. Mas as 
Oposições dão o tom e_o deram aqui. 

Ouvimos o discurso do riobre Senador Gilvan Rocha, e S. Ex" sabe com 
que afeto pessoal declino o seu nome. Um discurso em que o Presidente da 
República também teve parte, e que partet A parte da crítica, elegante mas, 
no estilo do nobre Senador, causticante. Porque, às vezes, o Partido Popular, 
agredido injustamente pelos que dele pretendem fazer uma linha auxiliar do 
Governo, o que é uma profunda maledicência, precisa provar mais que os ou
tros que é OPosição. E nós da Maoria temos que entender isso. 

Mas o nobre e cintilante Líder do PMDB, que nos empolgou nesta ho'ra 
e 40 minutos de um discurso, -como sempre, irrepreensível. Gostaria eu que 
fossem três horas, porque, ao admirar-lhe a palavra, a precisão e a concisão, 
embebo-me das suas palavras, impregno-me do seu estilo, embora resista bra
vamente a não concordar com as suas teses. S. Ex• recapitulou e foi, a cada 
marco desse itinerário de 1980, ora com aquela forma cavalheiresca pela a 
qual se conduz a nós e que tanto nos cativou, ora deixando-se tomar por uma 
espécie de ira jupiterianã em -que a sua voz cresce, a sua basta cab~leira 
desalinha-se e as bochechas inflam~se, róseas, na proporção em que, em cata
dupa, saem as acusações ao pobre Governo que Cu aqui represento. Mas, ê 
belo ouvi-lo, mesmo assim. Não que eu seja um masoquista, mas porque, no 
fundo, aprecio o estilo de S. Ex• como, talvez, o seu mais ardoroso admirador 
e adversário. 

Eis as oposições brasileiras e praza aos céus que ar esteja o ex-Senador 
uruguaio a nos ouvir~ saudado nesta Casa por lembrança do nobre e ardoroso 
Senador Marcos Freire ao cintilante Líder do PMDB. E gostaria que S. Ex• 
dissesse a nós qual a impressão que ele leva desta ditadura militar. 

Visitei, certa vez, Portugal, Sr. Presidente, e era eu Ministro de Estado e 
dentro de mim o Senador da República. E já revelei este fato no Senado. 
Acompanhado pelo meu correspondente, fui ver o Congresso e lã, por esses 
atos frustrados ou por completa inadvertêilcia minha, perguntei a S. Ex": -
Onde senta a bancada da oposição? Estávamos na época salazarista. E ele res
pondeu a contragosto, contrafeito, ViSivelmente perturbado, o que, depois, 
me provocou uma profunda preocupação. Diz ele: .. Nós cã' sentamos por or
dem alfabética." Aqui não se senta por ordem alfabética. Em compensação o 
alfabeto é usado para a composição de todas as palavras mais duras àquela 
gente de lá, sem a qual o nobre Senador Paulo Brossard não teria, talvez, as 
oportunidades de brilhar que tem nesta Casa. Ao menos isto fica ele a dever 
ao Governo do Presidente João Baptista de Figueiredo. 

Sr. Presidente, por obra e graça da Maioria, disse o Lfder do maior Parti
do da oposição: houve isto, deixou de haver aquilo, não preenchemos nós o 
espaço que devêramos preencher. Por obra e graça da Maioria caiu o Al-5, 
numa Emenda Constitucional relatada pelo nobre Senador José Sarney, cujo 
êxito literário, Sr. Presidente, V. Ex• tariibém é um imortal da maior Acade
mia Brasileira, tem despertado continuamente, no Senador Plaulo Brossard 
uma demonstração de simpatia e uma eloqUente saudação. Ao menos nisso 
esta Bancada é diferenciada: temos nela dois membros da Academia Brasilei
ra de Letras. Um que sucede a José Américo- de Almeida, e outro, esse histo
riador admirável, que é Luiz Viana Filho. E verdade que, maliciosamente, 
ouvi certa feita da Oposição esta referência: "0 PDS pode perder as eleições 
porque tem muitos imortais". Mas, não. Com- eles, ao contrário, temos nós a 
garantia também da palavra escorreita, da frase limpa que se traduziu não 
apenas nas orações admiráveiS do Presidente Luiz Viana nas oportunidades 
de sessões especiais, sobretudo, mas também no manifesto do Partido Demo· 
crãtico Social, escrito pelo imortal José Sarney. 

Sr. Presidente, cai o AI-5 por ele, pela mão dele como relator; cai o 477 a 
que se referiu o nobre Senador Marcos Freire, a quem agradeço muito a 
lembrança que fez ao orador do seu partido, quando mostrou também que al
gumas coisas positivas haviam sido feitas ao longo desse tempo. Só discordo 
de S. Ex' quando ele admitiu que só ·aconteceu tal porque houve pressão irre
sistível sobre o Presidente da República. Eu prefiro, humildemente, admitir 
que houve uma conjugação de forças, houve uma aspiração nacional e houve, 
ao mesmo tempo, uma capacidade de receptividade, de sensibilidade, para 
atender a essas aspirações que também eram nossas. 
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Caiu a censüi'a à imprensa por esta Maioria. Não- apenas à grande im
prensa, da qual me pareceu queixoso esse tribuno admirável e ardoroso, que é 
o Senador Paulo Brossard; quando S. Ex• disse, repetidas vezes, que o Jornal 
do Brasil não era simpáfiCO à Oposição, eu me perguntei se ele era simpático 
ao Governo. E quando S. Ex•, em seguida, leu editoriais sucessivos desse mes
mo jornal, causticantes contra o Governo, eu a m_im mesmo_respondi, Sr. Pre
sidente, ao menos esta resposta tenho agora, é que o Senador Paulo Brossard 
é tão"- exigente na adesão à oposição que não permite que a imprensa possa 
ter, ao menos, uma certa isenção em alguriS mOmentos. Admiro essa qualida
de.entre as outras, todas elas cintilantes do nobre Líder gaúcho: S. Ex• é ainda 
daquela velha tradição, que todos honramos e pouco cultuamos, infelizmen
te, dos grandes chefes gaúchos: OU tudo OU na_da; _não há_ meio-termo, !iãO há 
áreas cinzentas, ou é adesão ou é o adversáriQ. R$izão pela qual me do-u por 
feliz quando, como Líder do Governo, de longe e longe, consigo recortar um 
editorial, e para cada vinte que S. Ex• lê, tenho oportunidade de ler um, mais 
ou menos, favorável ao Goverrio, e dos grandes jornais deste País. 

Já não me refi ró à liberdade total da chamada imprensa alternativa, tam
bém uma conquista desse Governo, embora ela, por vezes, nos ataque da ma
neira mais soez e- caluniosa, mas nisso está o nosso reaprendizado de demo
cracia. 

Certa feita, nas minhas conversas diárias _com jornalistas, eu lhes disse 
logo que comecei a me desincumbir desta missão de Líder dessa Bancada, to
dos nós temos que nos reeducar; dez anos de AI-5 deixam marcas, na Opo
sição como no Governo, nos arraiais que negam, conió nos arraiais que 
aplaudem. 

Cai a censurá préVia aos textos a serem editados, cai a censura ao teatro, 
cai a censura ao cjnema. E já aE'arece o nobre Senador Dirceu Cardoso preo
cupado com a invasão nos lares, com a invasão nos cinemas daquilo que S. 
Ex' chama a atenção de todos nós, para o perigo do enfraquecimento dos pi
lares fundamentais sobre os quais repousa a nossa sociedade. 

Os marxistas diriam que se trata de uma superestrutura falsa, criada pela 
classe doniinante, e como tal, representando apenas os anseios dessa ditadura 
dominante e não do povo sofrido. Mas o nobre Senador Dirceu Cardoso teve 
ocasião de acmi saudar a presença de um movimento feminino de apoio à po
sição valente, desassombrada, corajosa- e eu não diria puritana- do repre
sentante do Espírito Santo. 

Vem a anistia, ·sob a hostilidade permanente das Oposições. E com que 
alegria ouvi, entre as frãsesae-elegante concessão que nos faz o Senador Pau
lo Brossard, dizer- não sei nem Se houve um cauteloso creio na frase-, que 
já agora, nenhum preso político existia nos xadrezes brasileiros. Eu diria: ne
nhum preso, por motivaçãO política, porque não me corista que, em ne"nhum 
momento, mesmo nos duros períodos do Al-5, tenhamos tido presos, encar
cerados, por mero delito de opinião. Agora, presos por motivação política, 
sim. 

Vem a reformulação partidária que S. Ex' chamou de hipóCrita, mas essa 
reformulação partidária, para -miril, tem ·um dístico, que leio todos os dias 
sem vê-lo, não preciso vê-lo. E esse díst.ico é a frase, extraordinariamente, 
densa de alguns dos seus então correligionários: uo MDB do Sr, Miguel Ar
raes não é o meu, e o meu MDB não é o do Sr. Miguel Arraes". Aí estava 
mostrada a camisa de força... · 

O Sr. Tancredo Neves (PP - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Permito, com muita 
honra. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Esta frase que, constantemente, me 
é atribuída, presta-se, muitas vezes, a uma interpretação que não corresponde 
ao pensamento que a ditou. Tenho pelo Sr. Miguc~:l Arraes, como cidadão,co
mo ex-administrador, como chefe de família, o maior respeito, e a maior ad
miração. As nossas divergênCias são profundas e inarredáveis, mas única, ex
clusivamente, no carrip-o ideológico. Era o exclarecimento que eu quero dar, 
valendo da: oportunidade que V. Ex' me concede. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Quisera eu ser brinda· 
do com oportunidades iguais. Quisera eu estar na tribuna sempre, que no mo
mento que citasse V. Ex•, pudesse V. Ex' dizer à puridade para compreensão 
de todos os brasileiros o exato pensamento de V. Ex•; e dele não discrepei um 
segundo. 

V. Ex• acabou de situar-se no plano pessoal e no plano doutrinário. No 
plano pessoal e nq plano doutrinário plano pessoal saudou o ex-Governador 
e o bom chefe de família. Nem eu diss~ que V. Ex• acusou o Gover-'!ado.r, o 
antigo Governad.or de Pernambuco, de mau admin~strador sequer, nem eu te
ria a audácia, que Seria mais que audácia, a profunda estultfcia de querer atin
gir o Sr. Miguel Arraes no plano familiar, absolutamente. Nunca se deu isso 
aqui no Senado - creio eu- a divergênda, precíSamente, é no campo dou-

trinãrio, j·deológicb. _E era i~so qJ.!e fazia com que o bipartidarismo fosse uma 
ficção, e era isso que Precisava ser rompido para que cada âgua corresse para 
o seu leito próprio. 

Onde estava a hipocrisia? Ao contrário, nós que perdemos substância, os 
dois grandes partidos, que deles haveria de sair as facções que, mais tarde, 
formariam os partidos diversos, nós cedemos partes: ARENA e MDB, para 
que o plllripartidarismo se desse. E é exatamente com esse sentimento e ntirica 
com uma intenção malévola que o nobre Senador Tancredo Neves jamais em
prestaria, que eu citei a frase que, para mim, representa o divortiurn aquariurn 
a exata distinção de homens _que fazem oposição ao Governo, mas cada um 
pensa numa práxis, num tipo de atuação diferente do outro. 

Por isto, saúdo este pluripartidarismo que aí está. Difícil ainda, não to
talmente delineado, mas emoldurado numa realidade factual, indiscutível, é 
que há divergências entre nós. E é sobre essas divergências que hoje podería
mos falar. 

Mas eu prefiro, Sr. Presidente, tomar o mote do discurso do meu dileto 
amigo, Senador Gilvan Rocha, para dizer que, no momento em que devo 
despedir-me, talvez, da Licença da Maioria desta Casa, é oportuno que hou
vesse um tema, que, em regra, o Governo se acautela, para não versar, e que 
houvesse o tema da Igreja que S. Ex• se lembrou, e da Igreja Católica. 

Estamos de pleno acordo com o nobre Senador Gilvan Rocha, quando 
declara que seria a confissão - se bem entendi a~ palavras de S. Ex•- do 
completo desconhecimento da Doutrina Social_ da Igreja, pensar que ela po
deria trabalhar apenas no plano espiritual e não ingressar no plano temporal, 
na verdade da vida. 

Nós estamos plenamente conscientes de que esse é o papel da Igreja, o 
papel do seu magistério, o papei do seu apostolado. Mas para nós fala mais 
alto que qualquer intérprete da Igreja o Sumo Pontífice. E é ele quem diz, pri
meiro ao dirigir-se ao CELAM, no Rio de Janeiro: 

Dedicastes oportunas considerações aos sinaiS para discernir o 
que é uma verdadeira libertação cristã, com todo seu valor, urgência 
e riqU6úi, ·e ci que se encaminha pelas ideologias. Os conteúdos e as 
atitudes (ef. Puebla, 489), os meios que usam, ajudam para tal dis
cernimento. A libertação cristã usa "meios evangélicos, com sua efi
cácia peculiar e não recorre a nenhum tipo de violência, nem à dialé
tiCã. da luta de classes~ .. '' (Puebla, 486) ou à prãxis ou análise mar~ 
x.ista, pelo "perigo de ideologização a que se expõe a reflexão teoló
gica, quando se realiza partindo de uma prãxis que recorre à anãlise 
márxista: Suas conseqüências são a total politização da existência 
cristã, a dissolução da linguagem da fé na das ciências sociais e o es
vaziamento da dimensão transcendental da salvação cristã" 
(Puebla, 545)." 

Ora, se esta é a palavra do Santo Padre, esta não é a palavra de alguns 
hierarcas da Igreja Católica Brasileira de alguns clérigos como, por exemplo, 
Frei Beto que passa por ser um dos grandes inspiradores do Partido dos Tra
balhadores. Digo passa, porque não sei. E se o nobre Senador Henrique San
tilfo não fosse considerado insuficientemente oposicionista, talvez hoje S. Ex• 
aqui ainda representasse o Partido dos Trabalhadores e me pudesse auxiliar. 
Mas foi S. Ex• considerado parte dessa estrutura dominante, que não foi pro
vavelmente bem sucedida na sua tentativa de fazer parte do Partido dos Tra
balhadores. Frei Beto, que é um inspirador, diz exatamente ao contrário da 
condenação do Santo Padre à análise marxista que "mesmo para uma prãxis 
diferente que só uma concepção metafísica do marxismo diria, hoje, que o 
marxismo é intrinSecamente ateu ou ao contrário, essencialmente teísta". Isso 
extrapola o limite do marxismo, enquanto a teoria materialista da história 
escapa-se~lhe o conteúdo da fé. Mas, na análise que faz da sociedade 
interessa-lhe, sim, a forma histórica da vivência da fé e suas implicaÇões "ideo
lógicas e políticas religião. 

Peço aos Srs. Senadores que atentem para esta passagem. Diz Frei Beta: 
..Max não diz que ~~neus é o ópio do povo, mas sim, que a religião o é" -
como fato r de alienação na comunidade cristã emergente, no seio do lmpêrio 
Romano ou na sociedade alemã no início do Século XIX. 

Finalmente, para não dar grande parte do meu discurso ao intérprete 
deste pensamento: ~·No marxismo não se pretende uma doutrina atéia, mas 
uma teoria revolucionãria". 

Ora, o Santo Padre leu todas as suas homilias ou em quase todas pregou 
contra a revolução; pregou contra os termos de violência, da prática, para a 
conquista do poder e se disse basicamente um reformista. Mas quem se diz 
contrário ao reformisrho? 

O Globo de 20 de outubro de 1980 (manchete): 

"Bispo. acha que o Governo estimula a violência. O Bispo de São 
Félix do Araguáia, Dom Pedro Casaldãglia afirmou, ontem, em 
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Nova Iguaçu, que o Governo está fazendo o possível para que as 
ml!danças que terão de ocorrer no Btasil aconteçam de forma vio
lenta." 

.. Eu- afirmou- não acredito em reformasn- eu não acredi
to em reformas. - "Gostaria de acreditar, mas não acredito." 

Se a minha tr.adução não fosse insólita, eu poderia dizer: "Ele não acre
dita no Papa". Mas entre um Bispo e mim, para a interpretação e hermenêuti
ca do pensamento papal, evidentemente, eu cedo o Papa ao Bispo. 

Diz mais, ele: -----

"Esta resolução será armada? Eu não sei. Eu gostaria de acabar 
com toda as armas." 

- Um pacifista, sem dúvida. 

'
4Acho que no Juízo Final Deus queimará todas as armas." 

Eu acho aliás que Deus jâ terâ queimado as armas antes. 

''A revolução serã violenta? O Governo estã fazendo todo o 
possível para que a revolução seja violenta.'' 

Este Brasil tem ainda uma caminhada longa. O poder multinacional, só 
em última instância permitiria uma mudança no Brasil. Aqui estamos nós, 
servos das multinacionais - entreguiStáS - mi. melhor das hipóteses patrio
tas equivocados a servir, de pires na mão, ·àqueles que nos dão ordens, do 
grande mundo financeiro·-capifãlista internacional. 

Só ele? Não. Dom Ivo diz que a Igreja deve transformar o mundo, na in
terpretação diferente da qual, de qual é o papel da Igreja, qual é a sua respon
sabilidade ou qual deve ser a sua ação pastoral. E ele diz que isto é raiz da cri
se entre a Igreja e o Governo. 

E ontem o Jornal do Brasil.' que no dizer do Senador Paulo Brossard, não 
é simpát~co às Oposi.ções, registremos a frase, e ~á de me permitir_ S._ Ex• que 
eu .a registre e a reptta agora, porque depois se eu for alçado à poSição que 
hoje honra nesta Casa, o nobre Senador Luiz Viana, terei de fazer os meus 
maiores esforços para neutialiiar aS minhas 1nteflções. Conter-me, em nome 
da Magistratura que se espera que eu faça sem merecer os vótos- não unãni~ 
mes - mas os votos de meus pares. 

Eu colocaria a questão exatarnente nestes termos: de fato Dom Ivo tem 
inteira razão e Dom Aloísio também. Dóm Aloísio dizia ontem clarissima
mente, "que a esse sistema político, econômico e social não pode a Igrejar dar 
o sim e com ele não pode conviver" -primeira página do Jornal do Brasil, e 
depois uma exposição bastante ampla numa página interna. E qual ê esse sis~ 
tema econômico, politico e social? E o capitalismo, é o iieocãpitalismo que a 
Igreja, através de alguns dos seus interpretes condena formalmente. Aliãs, 
condena em Puebla, com toda honestidade, a forma de capitalismo. 

Mas um Padre, como Fernando Bastos D'Ávila, no qual eu meabeberei 
aos 20 anos, faz a diferenciação exata entre o capitalismo com a sua projeção 
dupla, ora filosófica, no individualismo, ora econômica, no laissez faire ou 
capitalismo liberal, e o neocapitalismo com uma modificação, com uma hu
manização, uma correção- dos defeitos originais e básicos do capitalismo ori
ginal. 

E diz mais o Padre D'Ãvila, que "a Igreja em nenhum dos seus docu
mentos condena o neocapitalismo". E daí entramos para um campo dúbio, 
um campo onde a palavra passa a valer cada vez mais semanticamente e me-
nos etmologicamente que é a expressão socialismo. ' 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO(PDS __: PA)- Ouço o nobre Senador 
Marcos Freire e jâ estou, preliminarmente, encandecido, não só pela inteli· 
gência de V. Ex• como pelas luzes da televisão que o auxiliam. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Pelas luzes da televisão, sim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Protesto. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Ex• apenas para dizer que a colo
cação que é feita dessa bipartição entre o capitalismo do laissez faire e do neo~ 
capitalismo humanizado não corresponde à realidade brasileira e por isso é 
que a Igreja se levanta contra- não cqntra o citpitalismo laissezfaire jâ supe
rado, não contra esse neocapitalismo humanizado que não existe entre nós -
mas sim contra esse capitalismo selvagem que aí está sacrificando vez mais, as 
massas assalariadas do Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Estou muito honrado 
pelo aparte de V. Ex• meu nobre colega por Pernambuco, honrado e gratifica
do duplamente: primeiro por algo de que não suspeitava, V. Ex• é um exce
lente intérprete do pensamento da Igreja Católica ou pelo menos de uma par· 
te dele ... 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- V. Ex• também. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -.PA)- Eu sou mais suspeito. 
V. Ex• não. V. Ex• é um católico praticamente e tem a inspiração de Olinda 
que eu não tenho. V. Ex• também acaba de conceder ao Senador José Sarney 
uma alegria. Estou a ver aqui o sorriso aberto de S. Ex• porque, no programa 
do Partido Democrático Social a condenação é firme ao capitalismo selvagem 
e V. Ex• acabou de usar as mesmas expressões. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - (Fora do microfone.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não ouço V. Ex•, a 
não ser pelo microfone por um defeito de audição que jâ carateriza o meu co
meço de Velhice, se eu po~so dizer começo, se posso ser tão otimista. Então, 
estamos nós, neste ponto, em concordância. Somos contra o capitalismo sel
vagem, mas talvez haja um reparo a fazer ao que disse o nobre Senador Mar
cos Freire - eu até. não digo Cjue eu desejasse tão ardentemente receber esse 
aparte, mas em o tendo recebido devo dele tirar todo partido. S. Ex• disse que 
a Igreja, uma parte dela, estaria contrária ou está contrária a este Governo 
porque ele não representa também o neocapitalismo. Isso jâ me agrada, por
que leva à presunção de que se neocapitalismo houver neste País e com este 
Governo e com essa gente de lá, nós, provavelmente, teremos menor retum
bância nas acusações oposicionistas do Senador Marcos Freire. 

Ocorre- que já debatemos uma vez, para alegria minha, este tema. E o 
neocapitalismo se caracteriza precisamente pela modificação do capitalismo 
liberal, em quê? Mas 8 horas de trabalho na jornada de trabalho. E parece a 
muitos que é uma conquista tranqUila. Mas, quantos Senadores aqui, inclusi
ve de origem pedecista - não do PDS, mas dos pedecistas com .. c" e não 
com dois "s", - hão de estar lembrados que uma conquista dessa natureza 
fo~ precedida ~e sangue deriainado. Lã estão os mártires de Chicago, lá está o 
Dta i"' de Mato. Por que comemoramos neste dia o Dia do Trabalho? Essa 
conquista de oito horas de trabalho, a conquista da proteção ao trabalho da 
mulher, a conquista da proteção do trabalho do menor, o seguro dos pobres, 
que há na Previdência Social, a garantia contra o infortúnio, e a velhice às ve
zes é uma forma de infortúnio. Tudo isto é pouco, mas já caracteriza, necessa· 
riamente, a modificação do- capitalismo selvagem para o capitalismo corrigi
do, modificado, para o neocapitalismo. 

Nós estaríamos de acordo - estou certo que é um pensamento comum 
ao próprio Senador Marcos Freire- se a palavra socialismo não tivesse mais 
as conotações do passado, de obrigatoriedade da coletivização dos meios de 
produção, mas sim a realização de uma sociedade mais justa, mais equânime, 
que corresponda aos anseios de todos. E, às vezes, a Igreja amarga certas 
alianças. Ainda anteontem, eu recebia de um grande Bispo, que o nobre Sena
dor Lourival Baptista tanto conhece, uma das figuras mais brilhante da Igreja 
para mim, que é Dom Luciano Cabral Duarte, Arcebispo de Aracaju, que 
também o Senador Passos Pôrto tão bem conhece, e também o Senador Gil
van Rocha, um documento em que o ArcebisPO de Manágua, Nicarágua, en
tregava um documento, um documento-em que digo melhor, ele profligava o 
Governo Sandinista dizendo, inclusive, que a igreja tinha derrubado Somoza 
e não podia calar-se diante da modificação do rumo da revolução para fazer 
exatamente aquilo que levara à reação original contra o ditador. 

Mas não se lêem notícias a eSse respeito, como não se leu mais nada a 
respeito do Camboja, como nada mais se leu sobre o Paquistão. Houve uma 
fadiga de material de informações. 

O Sr. Gllvan Rocha (PP - SE) - Permite-me, nobre Lfder? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Gi!van Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex•dizqueeu dei o mote. E sabe V. 
Ex• que foi de propósito. Foi anunciado que V. Ex• falaria sobre esse assunto. 
Mas, com o encantamento de sempre com que lhe ouço, devo fazer uma ob
servação do que me parece ser uma hesitação na argumentação de V. Ex• V. 
Ex• admite, por uma vez, que o Partido com que brilhantemente lidera aqui, 
se liberte_ desse maniqueísmo. ~ um Partido que não aceita, textualmente 
como diz V. Ex•, o capitalismo selvagem, e nem por isto se inscreve na doutri
na marxfsta-~ Mas, V. Exf, ao tempo em que admite iSto aõ seu Partid"o, não o 
admite para a Igreja. O simples fato de a Igreja não aceitar- e diz claramen
te isto- o capitalismo selvagem empurra a Igreja, na visão de V. Ex•, aos 
portais do marxisrno-leninismo. ~evidente, nobre Senador, que há urna ver
dadeira incongruência nisso~ mesmo Pi::)f(iuC a Igreja sempre participou, ati
vamente, do processamento poHtico, sem que isto significasse adesões a dou
trinações diferentes da doutrina básica evangélica. Não é preciso ir muito lon
ge. V. Ex• citou o Arcebispo de El Salvador. Eu citaria o Frei Caneca, no Bra
sil. 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS PA} - Srs. Senadores, 
lembro-me de uma passagem que se atribui a Luigi Pirandello, quando escre
veu O Falecido Matias Pascal e, depois, viu seu livro traduzido em Espanhol. 
E corre em tradição que ele dominava o Espanhol quase tanto ou quase tão 
bem quanto dominava o Italiano. Quando leu a primeira tradução, leu, releu, 
e teve apenas uma breve frase, concisa: .. Corno fui mal traduzido!" 

Como eu fui mal traduzido pelo Senador Gilvan Rocha! Dizer que, no 
momento em que eu condeno o capitalismo selvagem, o nosso Partido conde
na e, neste instante, eu admito que, condenando-o, a Igreja tem que ser, ne
cessariamente, presença nos umbrais- para repetir os termos de S. Ex•, do 
marxismo-leninismO .:...... -foi-eYJ.Oenteniente um exagero, um extraordinário 
exagero das elucubrações pessoais do meu querido colega. Não, nunca! A 
doutrina social da Igreja condena o capitalismo, a doutrina social da Igreja 
condena a coletivizâção marxista, eu recOnheço e sempre bato palmas a ela. O 
que eu citei aqui, e nrngiiém se engane e ninguém possa intepretar de maneira 
diferente, é que a Teoria da Libertação não pode ser vista de uma análise 
marxista para uma práxis de libertação que, na linguagem do Papa, serve 
mais para instrumenfiilização da Igreja, no sentido político do que para outra 
coisa. 

Foi excelente que V. Ex• colocasse a sua dúvida, porque me proporciona 
o esclarecimento de um pensamento que chegou ao cérebro privilegiado de V. 
Ex" Desse modo a culpa, evidentemente, foi da pobreza vocabular minha e da 
quase incapacidade de expor meu pensamento. Mas, como fui mal traduzido! 

O Sr. Leite Chaves (PMDD- PR)- Nobre Senador, V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA}- Mas com muita honra 
Senador, não podia faltar a palavra do Paraná. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR}- V. Ex• está encerrando com chave 
de ouro a sua Liderança nesta Casa. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA}- Com chave de ouro? 
Obrigado. 

O Sr. Leite Chaves (PMDD - PR}- Amanhã V. Ex• aqui estará como 
Presidente do Senado. Mas, hoje V. Ex• está se havendo como hâbil advoga
do. Doutrina para afugentar a grande acusação - não pessoal, que lhe fez a 
Oposição, através da nossa Liderança. V. Ex• volta ao seu tema preferido de 
doutrinador, de homem que corrige frcqüntemente as posições da Igreja e _o 
faz para não responder às censuras desfechadas ao seu Partido. :E: que ele está 
deixando vazio um lugar que deveria ocupar, isto é, de Partido que estã no 
Governo e não de mero vassalo do Governo. /3 que V. Ex•s não estão assu
mindo a posição de Partido neste País. Esta foi uma delas, e houve. outras me
nores, mas de grandes conseqüências. Este é o grande tema que gostaríamos 
de ouvir de V. Ex•: por que o Partido de V. Ex•, que V. Ex• tão bem conduziu 
nesta Casa ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA} - Muito obrigado. 
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR}- ... não assume realmente a posição 

de Partido do Governo, e não essa função subalterna em que os homens que 
ocupam o poder exigem e V. Ex•s cumprem. Este sim, é o grande fulcro, o 
grande ponto em razão do qual estamos vivendo esta hora de crise: é que o 
poder não é exercido pelo Partido do Governo 1 ele está aqui apenas para 
defendê-lo nas suas imposições e nas suas determinações. Gostaríamos de ou
vir de V. Ex•, neste ponto, isto é se no ano que vem, esse Partido terã con
dições, sob a Presidência de V. Ex• nesta Casa, de exercer realmente o seu 
grande papel? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA}- Nobre Senador José 
Sarney, a frase é para V. Ex• Eu a recebo, como em bilhar francês, por tabela. 
Quem sabe, os poderes, realmente, incomensuráveis de V. Ex•, de proselitis~ 
mo, não trariam para o nosso Partido o Senador Leite Chaves. V. Ex• jâ teve 
algumas flutuações, algumas hesitações ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR}- Excelência, não diga isso. Eu optei 
por um Partido, mas a Justiça não mo concedeu ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão; isto não é uma 
acusação. 

O Sr. Leite Chaves (PMDD - PR} - Eu optei por um caminho, não 
houve vacilações, houve determinação ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA}- As vacilações que·atri
buo a V. Ex• não são de V. Ex•, são dos Partidos. As vacilações são doutri
nárias, V. Ex" permanece mesmo. E é por isso que, no momento, encontrando 
V. Ex• tão homogeneamente identificado conosco, quem sabe, neste instante 
que <linda posso falar como Líder do Partido, não lance uma ponte na direçilo 
de V. Ex•, para que venha nos ajudar nesta obra extraordinária de transfor:
mar a sociedade. 

Eu apenas gostaria, antes que outro microfone se alçasse, de fazer uma 
advertência que, se foSse necessãriojurar, eu juraria Sr. Presidente, pois que o 
nobre Senador Jorge Kalume, por inspiração deste extraordinário acreano, 
nós hoje começamos as nossas sessões sob a inspiração de Deus. E, então, sob 
esta inspiração, eu diria que não hã o menor sentido de intriga no que vou di
zer, porque eu provo em seguida: há dias, era publicada uma pastoral na Ar
quidiocese de São Paulo, pastoral, se não me engano, de direitos humanos, de 
povos marginalizados, e nesta pastoral apreciavam-se os partidos políticos. 

Nesta Casa hâ três partidos: o PDS- este partido da subaltemidade, 
com a elegância costumeira com que nós somos tratados, e não seríamos su
balternos se votássemos sempre contra o Governo, seríamos extraordinaria~ 
mente aplaudidos. Note-se bem, na nossa Bancada, que qualquer um de nós 
que discrepa de uma posição do Governo, recebe os aplausos tão ardorosos 
das Oposições que até dá gana aos mais influenciáveis de mudar de Bancada, 
e quando mudam realmente são bem sucedidos, porque provam a riqueza do 
nosso Partido, a capacidade do nosso Partido, porque quando sai da Bancada 
de cã para a Bancada de lá, ocupam, em regra, as posições mais altas, mereci
damente ejustificadamente. Esta é uma colocação. Mas eu falava em três par
tidos; o segundo, o Partido Popular, e o terceiro, o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. Nesta pastoral se diz do meu Partido uma coisa um 
pouco mais dura do que disse o Senador Leite Chaves. Diz que somos o parti
do da bajulação, que ficou com a escória da ARENA, e por aí se vai. Mas, em 
seguida, é o Partido Popular, desse eminente brasileiro que ê o Senador Tan
credo Neves, desse admirável combatente que é o Senador Gilvan Rocha, que 
recebe as acusações que, no meu entender, são as piores, porque enquanto 
nós somos acusados de bajuladores, que é um julgamento de valor, os outros 
são acusados de ramo nacional do imperialismo, e submetidos ... 

O Sr. Tancredo Neves (PP - MG} - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA}- Com muita honra, no
vamente. Imagine V. Ex• o meu orgulho em ser pot duas vezes aparteado por 
V. Ex", certamen~e p~r!l __ ~clarecimentÜ' de um ponto de vista. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Nobre Senador, eu somerite tomei 
conhecimento desse documento através da imprensa. E me dispunha, real
mente, a revidâ-lo com a maior energia em nome do Partido Popular ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS-' PA}- Aliás, V. Ex• já revi
dou, se me permite. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- •.. eis Senão quando, eu leio decla
rações de Sua Emirtênciã o Cardeal de São Paulo, D. Paulo Arns, que se tra~ 
tava de um documento que serviria apenas como base para um debate de es
tudos. Não imprimia o documento nenhuma autenticidade, e nem imprimia o 
documento a responsabilidade da obra da Pastoral Social da Arquidiocese de 
São Paulo. Por isso o documento perdeu toda e qualquer significação, e na 
realidade era um documento anónimo, era uril documento que acusava sem 
ter responsáveis. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA}- Nobre Senador Tan
credo Neves, eu que em tempos passados senti o brilho e o peso daquele Mi
nistro da Justiça, o CQtajos-o_homem que estâ com o seu perfil traçado por Jo
sé Américo de Almeida, de maneira iníarcescível, na última reunião do Minis
tério Getúlio Vargas, eu me pergunto se V. Ex" hoje não se sente mais alivia
do que convencido, porque o documento é de uma pastoral, uma pastoral que 
está inserida na Diocese de São Paulo. Não significa o pensamento do arce
bispo, claro, é um documento preliminar feito para estudo, como disse S. Ex", 
como feito em Itaici um documento tambêm preliminar, condenado por Dom 
Veloso, Reitor da PUC de Petrópolis, com infiltrações de doutrina marxista, 
e que depois se transformou no Documento da Terra. 

Este é um documento que não é anónimo -eu me permito, constrangi
damente, discrepar de S. Ex• o Senador Tancredo Neves. Se fosse esse um do
cumento anónimo, se fosse um documento que não merecesse mais a nossa 
atenção, eu sobre ele não me deteria. 

Eu li, tambêm, declarações do Arcebispo de São Paulo, e, no meu enten~ 
der, essas declarações foram apaziguadoras, foram cautelares, porque em 
tempo hábil, hábil para lâ, o documento vazou. Não vazasse ele, eu não sei o 
que seria depois. 

E os outros partidos, inclusive o do Sr. Brizola e o da Sra. I vete Vargas, 
também são mimoseados com afirmativas que não têm nada de origem anó
nima. 

Eu' não quero, de modo algum, insistir com o nobre Senador Tancredo 
Neves, de que esses tenham sido um insulto ao seu partido. 

Se S. Ex• cónSjdera que não ê, eu sobre ele não me detenho, mas tenho o 
direito de me deter sobre o documento na medida em que ele não é um papel 
qualquer, é um documento preliminar, básico; numa diocese, numa ação pas
toral. 
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O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Líder? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite, 
Senador Franco Montoro, acho que o Senador Tancredo Neves gostaria de 
ainda voltar ao aparte. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- QUeri:i apenaS acentuar a V. Ex• 
que realmente não imprimo ao documento, depois das palavras taxativas de 
Sua Eminência o Cardeal de" S-ão-Paulo, a importância Que V. Ex• estâ atri
buindo. Aquilo foi realmente trabalho elaborado por um grupo vinculado à 
Pastoral, para ser submetido à apreciação da Pastoral. Desde o momento em 
que o documento não se reveste de carâter oficial, na realidade é uma acu
sação que vem de um grupo que não merece realmente o apreço e o respeito. 
V. Ex• tem dito dessa tribuna, reiteradas vezes, que a acusação só tem valor 
quando o acusador que a emite faz jus ao respeito: e à consideração dos ofen
didos. No caso, é o próprio Cardeal que vem dizer que o documento não me
rece maior atenção, porque é apenas uin Projefo -para- um debate, para um es-
tudo, para uma apreciação. -- - -

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Senador Tancredo Ne
ves, eu não seria impolido com V. Ex•, nem inintencionalmente. Se V. Ex• as
sim considera, assim eu respeito, e não prossigo nO assunto relacionado com 
o Partido _de V. Ex•, fico Com o meu. Fico com o meu e ficO com os outros, 
porque o meu objetivo não era apenas instigar V. Ex• ou_ os partidários de V. 
Ex• O meu objetivo é claro, é provar que as comunidades eclesiais de base
e ninguém se iluda com o meu raciocínio - ~provar que comunidades ecle
siais de base, neste País, jâ são manipuladas. E vou provar com documentos 
na mão. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)~- Se V, Ex• me permite, 
eu não esperava honestamente ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - fl que V. Ex• estâ polemizando ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ah! Eu é que estou po
lemizandot 

Srs. Senadores do Partido de câ, dos subalternos, eu é que estou polemi
zando! 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Acontece que V. Ex• estâ se dirigindo 
ao Partido de cã. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - E fugindo às colocações feitas 
pelo Senador Paulo Brossard. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Estou fugindo sem· 
prel ... Aliãs, foi minha característica fugir sempre, especialmente de V. Ex• 
Tenho um pavor de V. Ex• L .. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - V. Ex• não tem pavor de nin
guém, embora exista quem tenha pavor de V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) - Isto, exatamente. 
Sobretudo os comunistas. Esses, por exemplo, não me aceitam. Como os fas
cistas também não. Eu até fico honrado que tenham pavor de mim. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Eu não sabia que no Parâ havia 
tantos comunistas assim. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- fl, no Parã apenas ... 

O Sr. Macos Freire (PMDB - PE) - Também hã. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Tambémjã prossegui
mos - melhoramos, Senhor Marcos Freire, melhoramos. Talvez eu me refu
gie de V. Ex' na acolhedora, equivocadamente para mim, acolhedora pre
sença do Senador Franco Montare, que também estâ ãvido de me apartear. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
por São Paulo, candidato ao Governo do Estado, como é o senador Orestes 
Quércia. (Risos.) 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - O objetívo dó meu aparte, 
nobre senador Jarbas Passarinho, é duplo. Primeiro, qtie o nobre Senador 
Tancredo Neves estâ rigorosamente dentro da verdade, quando declara que 
aquele documento divulgado é uma peça feita por assessores, levados a uma 
reunião, da qual saiu um documento que não endossou essas conclusões. Nós 
gostaríamos que houvesse igual clareza no famoso documento sobre o Acor
do Nuclear. Assessores, cujo nome não pudemos conhecer, e, que pela relu
tância da Bancada que V. Ex• lidera, ficou sem o esclarecimento que a Nação 

tinha o direito de conhecer. O segundo objetivo de meu aparte, era tentar tra
zer para o concreto algo que pode nos colocar muito mais claramente diante 
do problema político e económico. V. Ex•, concordando com a afirmação do 
Senador Marcos Freire, V. Ex• ia-se referindo a texto do Programa do seu 
Partido, redigido pelo Senador José Sarney ... 

O SR.JARBASPASSARINHO (PDS- PA)- Perdão, só para V. Ex• 
não se equivocar. A frase foi do Senador Leite Chaves, que disse que eu ter
minava o discurso com chave de ouro. A1iãs, uma frase original. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP) - Não. O equívoco é de V. Ex• 
Refiro-me à frase do Senador Marcos Freire, quanto ao capitalismo selva
gem. O engano é de V.- Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- De ambos. Sempre que 
houver discrepância,' ó engano é meu ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• concordou com a frase e 
passou adiante, Fez outras considerações sobre neocapitalismo e outras ex
pressões de significado muito vago e impreciso. Vamos ao capitalismo selva
gem. O que é o capitalismo selvagem no nosso entendimento? Não é uma teo
ria, não. O capitalismo Selvagem é este que hâ no Brasil hoje, onde os lucros 
aumentam e o salário baixa. Capitalismo priVado ou capitalismo de Estado, 
onde o aumento da produtividade é enorme, somos o nono país em Produto 
Interno Bruto, mas. pelo levantamento feito pela ONU sobre a distribuição 
da renda, entre 34 países, somos o último. É aquele país em que há a pior dis~ 
tribuição. Capitalismo selvagem é o regi~e vigente no Brasil, hoje. Por isso, 
somos da Oposição. Não podemos ficar com uma frase vaga, corno se o capi
talismo selvagem fosse urna categoria abstrata. Não. O capitalismo selvagem 
é aquele que se realiza hoje no Brasil, onde a produção é das maiores do mun
do e a distribuição é ã. pior entre-aqueles pã:íses que foram estudados pelas 
Nações Unidas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Estamos nós voltando 
à origem. Ouvimos isto quantas vezeS. Perinitk-me-ia discordar do colega, 
pelo qual tenho a maior admiração, inclusive intelectual, discordar quando 
V. Ex• disse que eu me referi a: capitalismo selvagem, a neocapitalismo e a ou
tras expressões vagas. Só hã uma expressão vaga em todo este discurso, que é 
socialismo~ Bom. Mas hâ uma cruel verdade: é que a doutrina social da Igre
ja, que inspirou, no paSsado, o Senador Franco Montoro e a mim próprio, foi 
abandonada por uma grande parte, ou por uma parte, não sei se grande ou 
pequena. de clérigos no Brasil, para adotarem o Socialismo Cristão. Isto sim 
que é a expressão vaga. Vaga e espúria. ~ão a minha, que a defini, não a mi~ 
nha que, pedindo desculpas à inteligência e à cultura dos senadores, cheguei a 
beirar ã imp"olidez, na hora em que defini o neoCapitalismo com as suas modi
ficações em relação ao capitalismo selvagem e de base liberal. 

De modo que, infelizmente, numa sessão que deve ser, para mim, o direi
to de sem_ provocaç_ões_ de ordem pessoal, e a_penas doutrinária, responder, em 
parte, a objurgatórüls que ouvimos, com o bfilho de sempre, à veemência ha
bitual do Senador Paulo Brossard, e também às cutiladas partidas do Líder 
do Partido Popular, quando eu assumo à tribuna e entro no campo doutri
nário, V. Ex•s discrepam de mim, acham que eu sou o polêmíco, eu que sou o 
provocador, e depois fala em maniqueísmo, nesta Casa. 

Ouço o nobre Senador Passos Pôrto, e vou completar, Sr. Presidente, se 
me permite a Casa. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senado:ç Jarbas Passarinho, o 
Senado estâ vivendo, nesta manhã-tarde, uma sessão fascinante. Em vez dos 
discursos gratulatórios de final de período legislativo, estamos ouvindo, nesta 
última sessão, um debate da maior importância dos dias em que estamos vi
vendo. Veja V. Ex•, um mundo contemporâneo em crise, o marxismo em 
exaustão, a União Soviética vivendo os últimos instantes do padrão do mar
xismo clássico, o marxismo rural chinês em crise evidente. Por sua vez, o capi· 
talismo selvagem -e poderíamos dizer- cuJos padrões estariam simboliza~ 
dos nos Estados Unidos, em crise também evidente. O Brasil vivendo um 
período de grande criatividade, em busca, inclusive, de sua forma de governo, 
porque temos tido, ao longo deste século, ao longo do século da nossa for
mação política, um~ tenta ti v~ de se viver um regime político. Nem se poderia 
dizer que se viveu no Brasil um regime democrãtico, nem se ouvir o saudosis
mo expresso no discurso do eminente Senador Paulo Brossard, de que hoje 
estaríamos numa ditadura e que ontem estivemos numa democracia. Quem 
viveu estes últimos dias da vida brasileira sabe que vivemos em busca, sem
pre, do regime democrãtico, com grandes períodos de exceção, feitos até, tal
vez, com o objetivo de mais tarde se voltar para o novo regime democrãtico. 
De modo, nobre Senador e nobre Líder, neste último instante de sua Lide
rança- creio- congratulo-me com V. Ex•, como sempre, pelo fascínio de 
suas colocações, pela grandeza do debate que traz ao plenãrio deste Senado, e 
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que o coloca, realmente, como uma grande Câmara legislativa de debates 
políticos do País. De modo que, nesta despedida, ao incluir o meu aparte, o 
faço me congratulando com V. Ex• e convidando os nobres senadores para, 
no próximo ano, continuarmos este debate, porque profundamente impor~ 
tante nos novos caminhos que todos queremos, PDS e demais Partidos, em 
busca dos rumos de uma democracia verdadeira e autêntica pãra o povo bra~ 
sileiro 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex•, 
nobre S!!nador Passos_ Pôrto. 

Sr. Presidente, pretendo concluir, mas eu disse que mostraria fatos. 
Quando eu comecei a falar sobre o documento na Pastoral, não disse que 

era da Pastoral, e recebi, honradamente para mim, as intervenções do Sena~ 
dor Tancredo Neves, ê evidente que a polêmica cresceu, e nós desenvolvemos, 
mais do que era meu intuito, o tema. 

V. Ex• tem inteira razão, esse tema ê inesgotável. Apenas, saliento que, 
na diferença de perspectivas que tenho para o Senador Tancredo Neves, para 
S. Ex' o documento é apócrifo, é anônimo, dizendo melhor, e para mim o do
cumento ê preparatório, é preliminar de um órgão dentro da Arquidiocese. 

Ora, o que se faz nisso? E pOr esta razão chamei a atenção de que não es
taria aqui numa intriga vulgar. O que se faz é a tentativa de colocar todos os 
Partidos, menos dois, diante da opinião pública, como não seildo respeitá
veis. Nesses dois, na verdade, para mim, a colocação é de um só, porque os 
dois que esse documento refere são o Partido dos Trabalhadores e o Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro. Mas lã se disse que eram as duas Li ni
cas oposições válidas. Como citei Frei Beto, que é indisfarçavelmente um 
teórico do Partido dos Trabalhadores, como todos_ sabemos que o Partido 
dos Trabalhadores teve grande apoio dentro da Arquidiocese de São Paulo, 
grande apoio, sem dúvida nenhuma, eu, para dizer a V. Ex•s que não estou a 
servir-m~ do último instante nesta Casa, neste período legislativo, para deixar 
dúvidas, vou ler. 

Aqui estâ o Folhetim, publicação da Folha de São Paulo, de que partici
pou, numa mesa-redonda, o nobre Senador Teotônio Vilela- S. Ex' estâ, no 
momento, presente nesta Casa, hã de estar lembrado dessa mesa~redonda de 
que participou. S. Ex•, como oposicionista valente, bravo que é, não teve, 
aqui, expressões tão duras, tão insultUosas ao Governo-do que as teve um dos 
partícipes da mesa-redonda com S. Ex', chamado - um nome inocente
Angélico Sândalo. Depois que li o documento, fui ver de quem se tratava, e 
como não tenho a intimidade que alguO.s dos meus colegas do Senado têm 
com as DíOcéses, nie surpreendi sabendo que o Sr. Angélico Sândalo é o Bis
po da Pastoral Operária âe São Paulo. Já agora não é documento preliminar. 

Diz o Sr. Bispo: 

"Nesse quadro de falência moral, é muito difícil para o Presi
dente Figueiredo, que representa um sistema despudorado que vive 
às custas da miséria do nosso povo, que marginaliza o nosso povo, 
que não lhe permite a participação, é muito diffcil esse Governo se 
apresentar com propósitos de lib~rtar integralmente a nossa gente." 

E, depois de vârios ataques ao Governo, o Sr. Bispo mostra as suas incli
nações. Aqui estão, depois de ter falado o Senador Teotônio Vilela, o Sr. 
Mãrio, o Sr. Castilho, fala D. Angêlico: 

D. Angélico - uEu também acredito que a grande surpresa 
dos próximos tempos, agora, vai ser uma união das oposições con~ 
tra aquilo que é o grande mal. O sistema que estã ai". 

Porque agora ele é das Oposições coligadas. 
Em seguida: 

••Acho que o Figueiredo, realmente, é um personagem a serviço 
desse sistema, inimigo do nosso povo, capitalismo selvagem, que faz 
com que as nossas veias, realmente, estejam abertas." 

E, em seguida, para frustração de alguns que pensam que ele estaria nas 
suas próprias hostes, declara com a maior sinceridade D. Angélico Sândalo, 
repito, bispo encarregado da Pastoral Operária de São Paulo: 

"Eu tenho saudado, também, trabalhando no meio operário, 
na Pastoral Operária, esta originalidade de um Partido dos Traba
lhadores. Eu acredito na vocação deste partido, que não é um parti
do para o povo, mas realmente um partido do povo." 

Quem quiser ter ilusões que tenha. 
Sr. Presidente, nestas palavras finais, quero dedicar a V. Ex• uma home

nagem muito espeCial, que vem do imo do meu ser. 
Uma das graças que devo a Deus na eleição para o Senado da República, 

foi aqui ter travado com V. Ex' um conta to mais íntíiriO, foi ter tido a oportu
nidade de examinar V. Ex•, em cada decisão, em cada gesto, em cada fase da 

Presidência de V. Ex• nesta Casa. Sem que V. Ex' precisasse, já assomei esta 
tribuna 'para fazer reparos a acusações que lhe foram feitas. Vi o homem cor
dial, vi o homem inteligente, vr o homem capaz, mas vi, acima de tudo, o ho~ 
mem dos afetos. E é em nome desse afeto que saúdo a amizade que conquistei 
há dois anos. Líder de partido e Presidente desta Casa, como foi V. Ex•, nunM 
ca houve entre nós uma simples discrepância. Eu estendo nesta homenagem, 
evidentemente, à pessoa de V. Ex', a todos os ilustres integrantes da Mesa Di
retora, que tanto honraram, por uma circunstância especialíssima e penosa 
para nós, apenas constituída de integrantes do PDS, a administração desta 
Casa. 

Dirijo~me aos Senadores como um todo. Agradeço a S. Ex's as lições que 
tenho recebido, constante e instantemente, nesta Casa. 

Ao Senador Gilvan Rocha, como Líder aguerrido e brilhante do Partido 
Popular, ligam-me laços de amizade sincera. Acho que Sergipe tem uma re
presentação das mais brilhantes provavelmente que esta Casa já teve, os nos
sos dois Senadores e um Senador da Oposição. Não é à toa que se diz que Ser
gipe é um exportador de inteligências, mesmo quando recebe de volta alguns 
baianos ... 

Saúdo, na pessoa do Líder do Partido Popular, aqueles companheiros, 
não apenas os egressos da minha antiga Aliança Renovadora Nacional, mas 
também os egressos do Movimento Democrático Brasileiro. Ainda hã pouco, 
o Senador Teotônio Vilela roubava de V. Ex' uma explicação: por que a 
ARENA e o MDB diminuíram? E era V. Ex• que me dizia, na noite de ontem, 
creio eu, que isso era fatal porque nós servimos para dar substância aos Parti
dos que surgissem. 

Saúdo, na pessoa do nobre Líder Paulo Brossard, o combatente admiráR 
vel, o estimulante adversário, não só, como disse ao início, pela elegância da 
frase, como bravura das posições - e a S. Ex' não fiz concessões, ao con
trário, honrei-o, quando todas as vezes em que eu o encontrava um pouco 
mais jupiteriano, como ainda hã pouCo, ·eu me lembrava que lhe devia um tri
buto indiscutível, fazendo como que, por um sortilégio, o tempo parasse e eu. 
voltasse ao passado e ouvisse aquele homem, com uma extraordinária cora
gem inoial·a aSSomar à tribuna da Oposição, debaixo do cutelo do AI-5, di
zendo tudo, tudo, o que ninguém disse mais forte do que S. Ex• Por isso, calei 
muitas vezes e por isso vos deixo esta Liderança, se a deixar, como uma con
quista a mais: mais um amigo, a quem respeito profundamente e a quem nun
ca serei suficientemente pródigo no elogio merecido, tão grande é o talento de 
S. Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus companheiros, por dois anos esta 
Bancada conviveu comigo. Ao contrário de algumas insinuações, realizáva
mos as nossas sessões de Bancada, habitualmente a nossa reunião de lide
rança. Discutiamos,localizâyamos Qs_pontos de resistências, conversávamos, 
respeitávamos as posições irredutíveis. Mas, Sr. Presidente, nesta Casa, quem 
ocupar esta tribuna, como Líder da Maioria, tem que trazer, constantemente, 
na sua consciência translúcida, uma frase daquele admirável político, cidadão 
do mundo, que foi Winston Churcill. Diz ele, em suas memórias: 

"Não pode ser líder do Governo quem não se dispuser a defen
der o Governo pelas piores coisas pelas quais ele ê atacado." 

Ao Governo, cedi e concedi a minha lealdade e muitas vezes o sacrifício 
de ordem pessoal, jamais a minha dignidade e a de nenhum dos meus compa
nheiros, apesar de, aqui e ali, recebermos, por urna concessão dolorosa e tris
te, a acusação partida de oposicionistas de que somos um partido de sonâm
bulos, sem medula, um partido - dizendo melhor - sem cerviz. 

Saúdo o Presidente do meu Partido, que ouve com paciência beneditina 
-nem sei mais se essa frase nos dias de hoje cabe bem-, este longo arrazoa
do que faço. E tenho prazer de ver sentado, nesta Casa, entre os Deputados 
que me ouvem também, o nosso zeloso Secretârio~Geral. 

Muitas vezes, Sr. Presidente, o Líder paga deste modo. Eram vinte e uma 
horas, ontem, quando explicava, aqui, para um Plenário atento às palavras 
do meu querido colega por Minas Gerais, o Senador Itamar Franco, as ra
zões pelas quais ·o Presidente da República vetara um projeto de resolução 
que fora acordado entre as partes nesta Casa. 

Hoje cedo, pela manhã, abro o Correio Braziliense, que eu não diria que 
é um jornal simpático à Oposição ou ao Governo, diria que é um jornal inde
pendente, no qual essa independência nos arranha, muitas vezes, mais do que 
ao lado de lá ... Mas também não diria que merece aquela boutade do juiz 
francês, que era rigorOsamente eqüidistante entre a justiça e a injustiça ... 
Abro o jornal na primeira pâgina e leio: .. PDS Veta Abono para Servidores." 
Meu presidente, V. Ex• é o presidente e nós membros desse Partido. Em títuR 
los grandes: .. Por Obstrução da Bancada do Partido do Governo no Senado o 
Servidor Público do Governo do Distrito Federal não terâ Abono Especial 
Neste Final de Ano." 
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Imaginei se hoje possO transitar nesta cidade, tranqüilamente, numa ci
dade de funcionários estaduais e federais, ou se devo, cautelosamente, me 
abrigar porque sou eu que apareço em seguida: 

O Líder do PDS, Senador Jarbas Passarinho, não aceitou on
tem à noite, por volta das 21 horas, durante sessão extraordinária 
convocada especialmente para apreciar a matéria, sugestão feita 
pelo Senador Itamar Franco, do PMDB mineiro, no sentido de que 
houvesse um acordo entre as lideranças dos partidos, para que fosse 
rejeitado o veto que o Presidente João Figueiredo deu à aparte do 
projeto aprovado pelo Senado, que concedia um abono a todos os 
servidores do GDF, num total de 9 milhões de cruzeiros. 

O que disse eu ontem, aqui, procurando corresponder a esta bravura 
inexcedível do Senador Itamar Franco? Que tinha havido realmente algo in
sólito, na medida em que houve um acordo entre bancadas e, depois, o proje
to de resolução foi parcialmente vetado. Mas que o Presidente da RepUblica 
deu a mim as explicações, dizendo que ele foi obrigado a vetar por uma razão 
muito simples, do ponto de vista dele e dos seus assessores do lado de lã, da
quela gente de lã. Que dizia ele? .. _Que 9 milhões para distribuir por todos os 
funcionários do Distrito Federal seria exatamente pouco e ridículo, se distri~ 
buído para todos. Mas, se eu tivesse que distribuir, como foi sugerido, apenas 
para os que ganhassem de I a 3 salários mínimos, eu não teria as minhas con~ 
tas no Tribunal de Contas da União aprovadas, porque isso seria uma atitude 
arbitrária e absolutamente insustentável diante da administração". 

Trouxe com a maior pureza de sentimentos este recado, e deiwo aos meus 
companheiros. E que leio eu em seguida? 

Alegou o líder da Maioria que se interessou pessoalmente pela 
causa que teria ]evado o Presidente Figueiredo a vetar emenda apre
sentada pelo Senador Itamar Franco ao projeto que criava crédito 
especial para o G DF no total de CrS 4 bilhões, dinheiro este origi
nário de excesso de arrecadação de impostos. A emenda do Senador 
Itamar retirava ·aeste total cerca de 9 milhões para que fosse dado 
um abono de fim de ano aos servidores do GDF. 

Segundo o Líder do Governo~ o Presidente Figueiredo alegou 
inexeqUibilidade, ou seja, se o abono não fosse para todos os servi
dores do Brasil, federais, estaduais e_ municipais, o que o Governo 
não teria condições, que não fosse para nenhum. ·~e uma decisão do 
governo que devo cumprir", finalizou Passarinho. 

Evidentemente,. não foi esta a colocação. Houve uma falta de percepção 
do jornalista que cobria a sessão, já longa. A de ontem, foi uma das sessões 
mais estafantes que nós tivemos. -

Mas, o fato é a inexeqüibilidade de dar uma destinação que o Presidente 
ficasse a salvo de uma ação de correição do próprio Tribunal de Contas da 
União. 

Sr. Presidente, concluo. Saúdo o Senado. Ao contrário de algumas frases 
duras de ainda hã pouco, fico também com a esperança que o Senador Paulo 
Brossard disse existir no seu discurso; fico com João Cabral de Melo Neto, no 
seu famoso livro Vida e Morte de Severino: "Gosto que se acuse a sociedade 
do que existe nela de errado, que se responsabilize essa sociedade. Mas~ depo
sito sempre uma esperança de que, pela dignidade dos homens, pela sua apli
cação em favor da justiça, haveremos de construir juntos, ou em conflito, nes
te País, uma sociedade maís justa e decididamente livre". 

O Senado da República, em 1981, terâ um relevante papel nesse deside
rato. E: essa a esperança que depOsito, ao agradecer a minha Bancadfi o apoio 
de todos os instantes. (Muito bem! Palmas. O orador é efusivamente cumpri
mentado.) 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) - Sr. Presidente, solicitei a pala
vra a V. Ex•, mas infelizmente os microfones estavam desligados. E como não 
queria turbar os mais que merecidos cumprimentos a S. Ex" o Sr. Senador 
Jarbas Passarinho, Líder do Governo, eu pediria agora a V. Ex• que me con
cedesse a palavra para uma qüestão de ordem. Tentarei ser o mais breve 
possível, porque não quero privar a Casa das palavras normalmente protoco
lares de V. Ex•, mas riquíssimas de ensinamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra a V. Ex• 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para uma questão de or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Brasil, hoje, e por que não 
dizer o mundo, acordou mais sobressaltado. Sobressaltado e pesaroso, neste 
momento em que a Humanidade reclama mais e mais dinheiro, mais e mais 
estadistas, quando ela se vê mais que fustigada pela demagogia e por aqueles 
que buscam o poder pelo poder. 

É, Sr. Presidente, com pesar que eu registro nesta Casa e quero consignar 
com V. Ex• e com a Mesa um apelo, um pedido. 

Registro pesatosáinênte a tragédia da morte do ilustre Primeiro~ 
Ministro Sã Carneiro. tragado de nosso convívio em prejufzo de todos nós, 
em prejuízo da Humanidade, e como eu disse num momento tão dramático 
para esta mesma Humanidade. 

Meu apelo, Sr. Presidente, é no sentido de que, no início da nova legisla~ 
tura, já fique assentado desde agora que serâ dedicado um horário do Expe~ 
diente para que o Senado possa, em homenagem justa que sei do entendimen~ 
to de todos, aqui dizer a Portugal, dizer a todos os democratas do Ocidente, e 
por que não dizer, até àqueles que estão infelicitados pela ditadura, o quanto 
nós sentimos e lamentamos a perda daquele que conduzia Portugal ao seu lei
to natural, à sua vocação democrática e cristã. 

Eram essas as colocações, pedindo desculpas por ter-me alongado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estou certo de que a Mesa que irâ 
dirigir os próximos trabalhos será sensível à sugestão de V. Ex' e lhe dará cur
so no início da próxima Sessão Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Srs. Senadores: 
Depois dos relâmpagos que clarearam o céu desta sessão, e o fizeram tão 

brilhantemente, para honra do Senado, cabe~ me um discurso que é mais pro
tocolar. 

Diria que são as águas agora que tomam um curso mais plácido na Presi
dência. 

Ao concluir-se o mandato para o qual me elegeu a generosidade dos 
meus pares, o mais honroso a que pode aspirar um membro do Congresso 
Nacional, desejo não somente reiterar sincero agradecimento, mas também 
expressar reconhecimento pela compreensão, ante deficiências que, posso 
assegurar-lhes, foram menos da vontade do que do entendimento. Em verda
de, busquei encontrar no Regimento a norma segura, imparcial, que preserva 
o direito de todos, e se constitui na âncora dos trabalhos parlamentares, jus
tamente por pairar acima de ocasionais conveniências ou interesses. Assim 
agindo, acreditamos haver podido manter os deb~tes, mesmo quando mais 
calorosos, dentro de limites que engrandecem o Parlamento, não cerceando a 
liberdade que deve ser o apanágio de todos. É certo que, em raros momentos, 
por ocasião de reuniões conjuntas das duas Casas do Congresso, teve-se 
como excessiva a tolerância da Presidência, face a manifestações reconhecida
mente anti-regimentais. Passados, porém, os acontecimentos, que não impe
diram fossem alcançados os normais objetivos do Congresso, faz~se difícil 
avaliar se melhor seria opção diversa. cujas conseqitências impossível avaliar. 
APraz-nos, pois, terem sido ultrapassados os lamentáveis e reprovãveis episó
dios, sem que ficasse registrado, nos Anais. qualquer excesso das autoridades 
incumbidas de possibilitar a realização dos trabalhos parlamentares, mesmo 
quando marcados por paixões desordenadas. 

Cumpre, aliás, assinalar que, de anos a esta parte, e possivelmente exce
dendo o que imaginavam os legisladores, profundas modificações ocorreram 
na práfica parlamentar, em relação ao funcionamento e atribuições do Con
gresso, reunião das duas Casas do Parlamento, e cujos trabalhos e encargos, 
outrora relativamente escassos, acabaram por alcançar vulto até então desco~ 
nhecido na história parfamentar do Brasil. Penso não ser exagero afirmar que 
vivemos hoje um regime bicameral talvez sem precedentes em outras organi~ 
zacões do Estado. Dobrararn~se as atribuições do Congresso e, portanto, suas 
responsabilidades na marcha dos negóciOs públicos, e de tal modo que os seus 
trabalhos constituem parcela magna nas preocupações da opinião pública 
voltada para os rumos da vida nacional. 

Recentemente, comemoramos, em solenidade honrada pelas presenças 
do Chefe de Estado, Senhor Presidente João Fígueiredo, é do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Antônio Neder, o sesquicentenário do. 
Congresso Nacional. Vimos) nessa oportunidade, quanto foi diffcil vencer os 
obstáculos interpostos entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, 
consumindo-se quatro anos em divergências somen~e superadas em 1830, jâ à 
beira de grave crise institucional. Se confrontarmos as dificuldades de então 
com a atual situação do Congresso, veremos haverem si_do realizadas 367 ses
sões conjuntas, constituindo-se 237 Comissões Mistas, para estudos de ma
térias sujeitas à apreciação das duas Casas do Congresso. E, dentre as quatro 
Emendas Constitucionais promulgadas, cumpre destacar a de n~" 15, queres
tabelece as eleições diietas para Governador de Estado e Senador da Repúbli
ca, e a de n~" 17, que beneficiou os mUnicípios, pela modificação da sistemãtica 
tributária. Cabe, porém, lembrar que, estando em funCionamento cinco Co
missões Parlamentares de Inquérito, no Senado Federal e na Câmara dos De
putados, foi encaminhado à Mesa requerimento subscrito por l/3 de cada 
Casa do Congresso, para a criação automática da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito. Considerou esta Presidência, tendo em vista as dúvidas 
suscitadas na oportunidade, encaminhar consulta às Comissões de Consti
tuição e Justiça das duas Casas sobre a interpretação a ser dada à norma 
constitucional estabelecida na alínea .. e" do parágrafo único do art. 30. 
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Breve súmula permitirá avaliarwse o muito que efetivamente realizamos, 
graças à dedicação e ao esforço dos Senhores Senadores. Assim, realizamos 
mais de duas centenas de sessões, havendo sido apresentados 337 projetas de 
lei, dos quais 230 submetidos à apreciação do Plenário, tendo sido 144 apro
vados, bem como 122 projetas de resolução. 

Desnecessário acentuar que, nos regimes presidenciais, não somos a far
mácia do País. Mas nem por isso deixamos de ser o pulmão por onde passa o 
oxigênio da liberdade. Provenientes dos pontos mais diversos da ~acionalida
de e de todos os segm_entos da sociedade, aqui desáiuam alegrias e amargu
ras, queixas e sofrimentos, esperanças e decepções, confianças e desesperos, 
permitindo-nos avaliação bastante exata da nossa fisionomia social-política. 
Circunstância que nos mostra ser imperioso prosseguirem os partidos políti
cos a se estruturarem e diferenciarem na base de idéia_s e princípios que tradu
zem as aspirações das diversas correntes do pensamento _nacional, possibili
tando ao eleitor saber seguramente cm quem vota e para o que vota, esco
lhendo os caminhos que julgue mais adequados para alcançarmos, democra- · 
ticamente, os objetivos da maioria, sem prejuízo dos direitos fundamentais 
das minorias. Evitaremos, assim, que se repita, em nossos dias, o ocorrido no 
Império, quando foi corrente dizer-se que nadà havia de mais parecido com 
uma luzia do que uqt saquarema. 

Dentro do que se noS afigurou nosso dever, buscamos tornar efetiva rea
lidade a clássica fórmula dos Poderes harmônico.s e independentes entre si. 

Quanto ao Supremo Tribunal Federal, cúpula de nossa organização 
constitucional, não somente atendemos a todas as informações Solicitadas, 
mas tivemos a satisfação de ver reconhecidas, como legitimamente fundadas 
na legislação vigente, interpretações e resoluções nossas que foram levadas à 
apreciação daquela alta Corte de Justiça, pelos que, usando de meio idôneo, 
alimentaram dúvidas quanto à legalidade daquelas decisões. 

Do mesmo modo, em relação ao Poder Executivo, cujas iniciativas, mui
tas delas de alta relevância para a vida política do País e o constante aper
feiçoamento da democracia, conforme reiteradamente proclamado pelo Pre
sidente da República, tiveram, invãriavelmente, o curso estabelecido pela le
gislação. Iniciativa- da Mesa do Senado Federal foi o malogrado projeto das 
prerrogativas do Poder Legislativo,-e para o qual, infelizmente, pela paixão e 
radicalização que envolvem o assunto, não foi possível obter sequer uma fórw 
mula de transação, que nos teria permitido avançar, apreciavelmente, numa 
primeira etapa, e que esperamos seja alcançada em futuro não remoto. 

Não descurou a Mesa Diretora do dever de proporcionar melhores co_n
dições de trabalho para os Senhores Senadores e funcionários. Com esse obje
tivo, buscou construir novos espaços, ampliar e aprimorar serviços existentes, 
alguns de relevante importância para a: râpida e adequada divulgação dos tra
balhos parlamentares. E graças, principalmente, à dedicação e competência 
do Senador Alexandre Costa (Palmas), 19-Secretário, o Senado Federal ad
quiriu nova dimensão. Embora sem enumerar quanto se realizou, vale 
lembrar as instalações da Biblioteca, do Arquivo, do Serviço Médico, e as 14 
salas construídas para as Comissões Permanentes, que disporão de insta
lações compatíveis com a importante função que têm na vida do Senado. 
Também o Serviço de Comunicações; a Grãfica, o Comitê de Imprensa e o 
PRODASEN, setores especializados, foram dotados de aperfeiçoamentOs 
que se refletirão, de maneira efetiva, na:s 1inportantes tarefas que realizam. 
Cumpre, aliás, à Presidência agradecer a valiosa colaboração recebida do 
funcionalismo~ todo ele identificado com dedicação aos trabalhos que tocam 
a cada qual, sem distinção de categoria funciOnal. 

Fato r precípuo para o bom andamento dos trabalhos foi o entrosamento 
entre a Presidência e as Lideranças, que, sem prejuízo dos seus objetivos par
tidários e legislativos, foram permanentes elementos de colaboração, contri
buindo para que o Senado Federal bem pudesse realizar, com equilíbrio e res
peito às normas constitucionais, o papel que deve ter na vida institucional do 
País, que tem sido, dia a dia, objeto de permanente preocupação, ~e acordo 
com os ensinamentos e necessidades trazidas pelo tempo, a fim de alcançar
mos ainda maior eficiência no serviço do progresso politico, social e econômi
co do Brasil. 

Não surpreende que assim tenha ocorrido, quando aqueles altos postos 
da vida parlamentar tocaram a renomadas figuras da vida brasileira. A frente 
da bancada do Governo esteve, no árduo e difícil papel de Líder da Maioria, 
a rara e brilhante personalidade do Senador J arbas Passarinho. A liderança 
do maior Partido da oposição contou com a figura do eminente parlamentar 
que é o Senador Paulo Brossard. E, por último, com atividade não menos 
destacada, liderou o Senador Gilvan Rocha a bancada do Partido Popular. 

Creio poder afirmar que o Senado Federal conclui o atual período legis
lativo após haver, de acordo com as funções que lhe são atribuídas pela Cons
tituição, realizado fecundo e útil trabalho, ao qual se vai seguir o período nor
mal de recesso. 

Ao reiterar o meu mais vivo agradecimento pelo apoio de todos recebi
do, formulo os melhores votos por que um Feliz Natal e um Venturoso Ano 
Novo seja o quinhão de cada qual. 

Entretanto, peço aqui, aos Srs. Senadores que tenham a benevolência de 
escuta~ mais algumas palavras, que são as palavras que devo, de profundo 
agradecimento, quer ao Senador J arbas Passarinho, ao Senador Paulo Bros
sard, pela maneira com que se referiram à Presidência da Casa. Foi uma ma
neira que, realmente, me sensibiliza profundamente e que eu guardarei no co
ração, direi melhor, na gratidão, que é a memória do coração, e que guardarei 
para sempre como uma das melhores lembran_ças da minha passagem, entre 
tantos companbeirOs e tantos amigos que aqui deixo, e acredito, pelo menos, 
quanto a mim, são todos os que compõem o Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de encerrar a sessão, aPre
sidência comunica aos Srs. Senadores que as reuniões preparatórias destina~ 
das à eleição _de Presidente e demais membros da Mesa que dirigi rã os trabaw 
lhos do Senado nas últimas sessões legislativas da presente legislatura, serão 
realizadas a partir do dia 24-de__fevereiro de 1981, iniciando-se a 1• às 14 horas 
e 30 minutos. 

Esta encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às I 3 horas e 54 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 76, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comi_ssão 
Diretoni. n9 2, de 4 de abril de 1971, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 004484/80, -

Resolve aposentar Odenegus Gonçalves Leite, no cargo de Técnico Le
gislativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III, e 102, 
inciso I, alínea "a" da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binados com os artigos 403, inciso II, 404, 'inciso I, 392, § 4_9 da Resolução SF 
n9 58, de 1972 e artígo 405, filciSo IV da inesma Resolução, alterado pela Re-
solução SF n9 21, de 1980, com proVentos integrais acrescidos de 20% e a gra
tificação adicional por tempo de serviço a que tem direito, nos termos do arti
go 3• da Lei n• 5.903, de 1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, bem como a 
incorporação aos seus proventos da Gratificação de Atividade, na forma do 
artigo 79 da Resolução SF n9 2r;- de 1980, observando-se o disposto no artigo 
102, § 2• da Constituição. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Lulz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 77, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, iterh 38, e 97, inciso II do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 004711/80, 

Resolve aposentar Sarah Abrahão, ocupante do cargo isolado de provi
mento efetivõ de Assistente da Secretaria Geral da Presidência, Código SF
DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos arti
go 101, inciso III, parâgrafo único e 102, inciso I, alínea "a" da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 
404, inciso I e 392, § 4• da Resolução SF n• 58, de 1972 e artigo 405, inciso I, 
da mesma Resolução, alterada pela Resolução SF n• 21, de 1980, com pro
ventos correspondentes ao vencimento do cargo em comissão de Secretário
Geral da Mesa, Código SF-DAS. 101.6, acrescidos de 60% da representação 
mensal prevista no artigo 69 da Resolução SF n9 21, de 1980, e a· gratificação 
adicional por tempo de serviço a que terii difeito, rios termos do artigo-49, § 29 
da Lei n• 5.900, de 1973 e artigo lO, § I• da Lei n• 4.345, de 1964. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Luiz Viana, Presidente do Se-
nado Federal. 

ATO N• 80, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, e à vista 
do disposto no Ato fi9 19, de 1980, da Comissão Diretora, 

Resolve: 
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, no 

Quadro de Pessoal CLT, como Agente de Segurança Legislativa, Classe "A", 
Referência 21, de Raimundo Matos da Cruz, em substituição a Manoel Ber-
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nardino, que tem a sua admissão tornada sem efeito, por não haver compare
cido em tempo. hábil para a assinatura do contrato. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980- Senador Luiz Viana, Presi
dente. 

ATO No 81, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimen
tais, com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, e à 
vista do disposto no Ato n9 19, de 1980, ambos da ComissãO Diretora, 

Resolve; Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do 
FGTS, no Quadro de Pessoal CLT, em claros existentes, de Valteno Alves ~i
beiro, Niomar Corrêa Pacheco e Maria Tereza Bezerra Mariz T-avares, como 
Médico~ Classe "A", Referência 43, de Sandra do Canto Ramo~. como 
Bibliotecária, Classe "A", Referência 33, de Aurora Barboza Hollanda, e de 
Maria Luiza Leite Barbosa, como Psicóloga, Classe "A", Referência 33. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1.980- Senador Luiz Viana, Presi
dente. 

ATO No 82, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto no Ato n"' 19, de 1980, da Comissão Di
retora, 

Resolve: 
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FÇITS, no 

Quadro de Pessoal CLT, como Agente Administrativo, Classe "A", Referên-
~~~ . 

- Mauro Weinert de Abreu; 
-José Washington Lelis de Aragão; 
- José Alexandre Girão Mota de Lima; 
- Consuelo Outra Ferreira; 
- Gaspar Severo de Souza; 
- Antonio Ricardo Moreira de Souza; 
- Nubia Larangeira Pirangi; 
- Oswaldo Nogueira da Gama. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980- SenadOr Lulz-VTana, Presi
dente. 

ATO N• 83, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, 
com base na delegação de competência contida no Ato n"' 2, de 1973, da Co
missão Diretora, e à vista do disposto no Ato n9 19, de 1980, da Comissão Di
retora, 

Resolve: 
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, no 

Quadro de Pessoal CLT, como Assisterite Legislativo, Classe "B", Referência 
34, de Ligia Maria Ferreira Zanon, e como Assistente Leg1slatlvo, Classe 
"A", Referência 30, de: 

- Katia Maria Bezerra Viana; 
- Gizele de Abreu Ribeiro; 
- Aldenira Maria Piedade de Faria; 
- Ana Maria de Almeida Gomes; 
- Ronald_o Cavalcante Gonçalves; 
- Haroldo Cesar Michiles; 
- Maria Latife Eluan Kalume; 
- Ferix Antonio Orro Filho; 
- Terezinha de Jesus Ramos Barros; 
-Maria Julieta Assumpção dos Santos; 
- Isabel M3.ria Magoso Mancini; 
- Margaret Rose Nunes Leite Cabral; 
- Marcedes Tardeli de Oliveira Lima; 
- Ana Ruth de Sá Teles Vallocci; 
- Raimundo Marques Costa; 

Senado Federal. 5 de dezembro de 1980 - Senador Luiz Viana, Presi
dente. 

ATO No 84, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista de exposição feita pelo Senhor Primeiro-Secretário, 

Resolve: 
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT, com o salário 

mensal de Cr$ 30.000,00 (trinta rhil cruzeiros) e pelo prazo de seis meses, para 

prestarem serviços técnicos de sua especialidade junto à Subsecretaria de 
Análise, de Alice Maria Rodrigues de Aguiar, Socióloga, Tânia Margareth 
Nunes Milhomens e Fausta Leite do Egito, Advogadas. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1980.- Senador Luiz Viana, Presi
dente. 

ATO No 19, DE 1980 
DA COMISSÃO DIRETORA 

A Comissão ·oiretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, 

Resolve: 
Art. ]9) São extintos, no Quadro Permanente do Senado Federal, vinte 

e três (23) claros de lotação, criados pelos A tos n's 13, de 1973, e I, de 1974, 
da Comissão Diretora, constantes da relação do Anexo I. 

Art. 2') O Quadro de Pessoal CL T, criado pelo Ato no 8, de 1976, com 
as -alterações dos A tos n9s 40, de 1979, e 10-A, de 1980, da Comissão Dircto
ra, passa a vigorar acresddo de trinta e quatro (34) claros de lotação, corres
pondentes aos trinta e quatro (34) empregos enumerados no Anexo II, a se
rem providos por Ato do Presidente do Senado, nos têrmos do Ato n9 2, de 
1973, da Comissão Diretor:a. 

Art. 39) Este A~o entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49) Revogam-se_ as disposições em contrário. 
Sala da Corriissão bifeiora, 2 de dezembro de 1980- Senador Luiz Via

na. Presidente. 

QU_ADRO DE PESS(lAL PERMANENTE 

CATEGORIA FUNCIONAL CLASSE REFERSNCIA N' DE 
CLAROS 

AGENTE DE SEGURANÇA LEGISLATIVA "A" 21 01 

AGENTE ADMINISTRATIVO "A" 24 04 

DATILOGRAFO "A" 16 01 

MOTORISTA OFICIAL "A" 11 01 

ENFERMEIRO "A" 33 01 

T~CNICO DE REABILITAÇÃO "A" 33 o 1 

PSICO LOGO "A" 33 O! 

FARMACRUTICO "A" 37 O! 

ENGENHEIRO "A" 37 03 

ESTAT1STICO "A" 37 03 

ASSISTENTE SOCIAL "A" 33 01 

BIBLIOTECÃRIO "A" 33 03 

T~CNICO EM LEGISLAÇ.ÃO E ORÇAMENTO "A'' 44 02 

TOTAL DE CLAROS 23 

QUADRO DE PESSOAL C.L.T. 

EMPREGOS CLASSE REFERENCIA CLAROS 

ASSISTENTE LEGISLATIVO "B" 34 01 

ASSISTENTE LEGISLATIVO "A" 30 18 

AGENTE ADMINISTRATIVO "A"' 27 08 

BIBLIOTECÁRIO ''A"' 33 O! 

PSICO LOGO "A" 33 02 

MEDICO "A" 

7 ~. 
MOTORISTA OFICIAL "A" o c ) J 5 

TOTAL DE CLAROS JL1) 34 

L) 
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SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I• A 5 
DE DEZEMBRO DE 1980 

(Art. 193, inciso II, do Regimento Interno) 

Projetos aprovados em turno único e enviados à Comissão de Redação 

Projeto de Resolução n• 130, de 1980 (Comissão de Constituição e Jus
tiça), que suspende a execução do n9 17, c, incisO II do art. l06 do Decreto-lei 
n' 5, de 15 de março de 1975 e o Decreta n• 1.135, de 26 de setembro de 1968, 
do Estado do Rio de Janeiro. Sessão: 1-1.2-80. 

Projetas Aprovados e enviados à promulgação 

Projeto de Decreto Legislativo n• 1, de 1980 (n• 28/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do ConVêhio de Criação de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 
Sessão: 1•-12-80. .. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1980 (n• 43/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Ibero-Americano de Seguri
dade Social e do Conv.ênio Ibero-Americano de Cooperação em Seguridade 
Social, concluídos em Quito, Equador, a 26 de janeiro de 1978. Sessão: 1•-12-
80. 

Projeto de Decreto Legislativo n• Í9, de 1980 (n' 54/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Cultural entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela. Sessão: 
1•-12-80. 

Projeto de Resolução n9 140, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a e_Ievar, em Cr$ 
6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatrocentos e setenta e nove rni1h9es, cento e 
quarenta mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
1•-12-80. 

Projeto de Resolução n' 141, de 1980 (Comissão de finanças), que auto
riza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação de empréstimo ex
terno, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos), 
destinado a investimentos prioritários naquele Estado. Sessão: 1 ~'-12-80. 

Projeto de Resolução n' 122, de 1980 (Comissão de Legislação Social), 
que autoriza a alienação de terras públicas de propriedade da SUFRAMA
Superintendência da Zona Franca de Manaus, à Empresa Monterosa S.A. 
Sessão: 3-12-80. 

Projeto de Resolução n' 123, de 1980 (Comissão de Legislação Social), 
que autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuãrio da Su
perintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, à Agropecuária 
Dimona, Comércio e Indústria S.A. SesSão: 3-12-80. 

Projeto de Resolução n' 124, de 1980 (Comissão de Legislação Social), 
que autoriza a alienação de terras públicas à empresa Matei Agropecuâria 
S.A. Sessão: 3-12-80. 

Projeto de Resolução n• 147, de 1980 (Comissão de finanças), que auto
riza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de USS 47,000,000.00 (quarerita e sete milhões de dólares ameri
canos), destinado ao programa de investimentos do Estado. Sessão: 3-12-80. 

Projeto de Resolução n9 148, de 1980 (Comissão de Finanças), que auto
riza o Governo do Estado do Maranhão a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado 
aos programas integrados de produção agropecuária. Sessão: 3-12~80. 

Projeto de Resolução n9 146, de 1980 (Comissão Diretora), que altera a 
lotação dos Gabinetes dos Diretores de Secretaria e da Assessoria, cria Seções 
em Subsecretarias, e dá outras providências. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n• 150, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado de S;lnta Catarina a .elevar, em CrS 
184.162.300~00 (~entoe oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e d~is mil e 
trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. 
Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 151, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, em Cr$ 
260.459.600,00 (duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinqUenta e nove 
mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-
12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 152, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado do Acre a elevar, em Cr$ 192.000.000,00 (cento e 
noventa e dois milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 153, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitur-a Municipal de Ceres-GO, a elevar, em Cr$ 8.479.600,00 
(oito milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n• 154, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevart em Cr$ 
19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 155, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Jacareí-SP, a elevar, em Cr$ 362.934.000,00 
(trezentos e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n' 156, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis - SP, a elevar, em Cr$ 
23.204.176,00 (vinte e três milhões, duzentos e quatro mil, cento e setenta e 
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Ex
traordinária. 

Projeto de Resolução n' 157, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes - SP, a elevar, em Cr$ 
453.667.500,00 (quatrocentos e cinqUenta e três milhões, seiscentos e sessenta 
e sete mil, e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n• 158, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de São Paulo - SP, a elevar, em Cr$ 
3.931.785.000,00 (três bilhões, novecentos e trinta e um milhões, setecentos e 
oitenta e cinco mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n' 159, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Cajamar - SP, a elevar, em Cr$ 
55.000.000,00 (cinqUenta e Cinco milhões de cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 160, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, a elevar, em Cr$ 
75.448.892,00 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e 
oitocentos e noventa e dois cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto d<::: Resolução n'7 161, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal deJacareí- SP, a elevar, em Cr$ 36.676.900,26 
(trinta e seis milhões, seiscentos e setenta e seis mil novecentos cruzeiros e vin
te e seis centavos), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Ex
traordinâria. 

Projeto de Resolução n9 162, de 1980 (Coniissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado do Maranhão a elevar, em Cr$ 119.999.838,21 
(cento e dezenove milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e trin
ta e oito cruzéiros e virite e um Centavos), o montante de sua dívida consolida
da. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 163, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em Cr$ 77.433.000,00 (seten
ta e sete inilhões, quatrocentos e trinta e três mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 164, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Britânia - GO, a elevar, em Cr$ 
2.747.800,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oitocentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordi
nária. 

Projeto de Resolução n• 165, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Cambé - PR, a elevar, em Cr$ 
27.811.027,53 (vinte e sete milhões~ oitocentos e onze mil, vinte e sete cruzei
ros e cinqUenta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada. Ses
s36: 4- f2-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n• 166, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Lins- SP, a elevar, em Cr$ 30.351.469,90 
(trinta milhões, trezentos e cinqUenta e um mil, quatrocentos e sessenta e 
nove cruzeiros e noventa centavos), o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 167, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar, em CrS 530.480.000,00 (qui
nhentos e trita milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n9 95) de 1980 (Comissão Diretora), que regula
menta, na Administração do Senado Federal, os Institutos da Progressão 
Funcional e da Ascensão Funcional, e dá outras providências. Sessão: 4-12-
80. Extraordinária. 

Projetos Aprovados e Enviados à Sanção 

Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1980 (n' 3.897/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que cria, na carreira do Mi-
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nistérío Públic_a do Distrito Federal e na do Ministério Público dos Terri-
tórios Federais, os cargos que especifica. Sessão: 19-l~:-8~0. _ 

Projeto de Lei da Câmara n' 71, de 1980 (n' 3.153/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o cancela
mento de penas disciplinares. Sessão: 19-12-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1980 (n' 4.023/80, na Çasa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o J:l'oder Executi
vo a abrir, ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial atê o li
mite de Cr$ 664.000.000,00 (seiscentos e sessenta e ql:l_ªtro milhões de cruzei
ros), para o fim que especifica. Sessão: 1•-12-80. 

Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1980-Comp1ementar (n' 153/80, na 
Casa de origem), que altera a redação do :lft. 69 da Lei Complementar n9 28, 
de 18 de novembro de 1975, e dâ outras providênc_ias._ Sessão: }9-12-80. 

Projeto de Lei do Senado n' 130, de 1973 (n• 465/75, na Câmara dos De
putados), de autoria do Senador Franco Montoro, que altera dispositivos da 
Lei n' 4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Sessão: 1•-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1980 (n' 1.425/79, na Casa de ori
gem), que altera o art. 1• da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dispõe 
sobre as prestações devidas a ex-Combatente segurado da Previdência Social. 
Sessão: I•-12-80. Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n' 52, de 1980 (n' 3.143/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dã nova redação aos arts. 
I 34 e I 86 do Código Penal, aprovado pelo Decreto-lei n' 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940. Sessão: 2-12-80. - -

Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 1980 (n• 3.749/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repliblica, que autoriza o Poder Executi
vo a abrir, ao Ministério do Interior, um crédito especial até o limite de Cr$ 
350.000.000,00 (trezeritos e cinqUenta milhões de cruzeiros), para o fim que 
especifica. Sessão: 2-12-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 46, de 1980 (n' 2.574/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que declara de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, ações da Companhia Ponta-grossense 
de Telecomunicações - CPT. Sessão: 3-12-80. Extraordinãria. 

Projeto de Lei da Câmara n' 94, de 1980 (n• 3.360/80, 11aCasa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Repúbli_ca, que tran_sfo_!_~~ a Fund~ção 
Católica de Medicina de Porto Alegre em Fundação Faculdade Federal de 
Ciências Médicas de Porto Alegre, e dâ outr"as proVidencias. Sessão: 3-12-&0. 
Extraordinária. 

Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1980 (n' 3.361/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a inspeção e 
fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculan
tes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados~ agricultura, e dá outras pro
vidências. Sessão: 4-12-80. 

Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1980 (n• 3.587/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a contagem 
do tempo de serviço prestado por extranumerãrio, diarista ou tarefeiro, be~ 
como pelo pessoal retribuído à conta de dotação global, na forma que espeCI
fica, e dá outras providências. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projetos rejeitados e enviados ao arquivo 

Projeto de Resolução n' 169, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Vãrzea Grande-MT, a elevar, em 
Cr$ 98.927.843,39 (noventa e oito milhões, novecentos e vinte c sete_ mil, oito
centos e quarenta e três cruzeiros e trinta e nove centavos), o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 4-12~80. Extraordinária. 

Projeto de Resolução n• 170, de 1980 (Comissão de Economia), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Itapetinga-BA, a elevar,em 
CrS 92.583.279,79 (noventa e dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 
duzentos e setenta e nove cruzeiros c setenta e nove centavos), o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 4-12-80. Extraordinária. 

Projetos aprovados e enviado à Câmara dos Deputados 

Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1980 (n• 3.598/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que cria o 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul, e dã outras providências. Sessão: 1,.,-12-80. 

Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n' oO, de I 977 (n' 397-C/75, na 
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a insti(uír a Fundação Na
cional para o Menor Excepcional - FUNAEX, e dã outras providências. 
Sessão: 3-12-80. Extraordinária. 

Requerimento de urgência (art. 371, alínea "C",__do Regimento Interno) 
rejeitado e enviado ao Arquivo. 

Requerimento n9 541, de 1980, Senador José Richa, para o Projeto de 
Lei do Senado n9 145, de 1979, de autoria do Senador Itamar Franco, que dis
põe sobre a localização, no território nacional, de usina que opere com reato r 
nuclear, e dá outras providências. Sessão: 2-12-80. 

Projeto aprovado em turno suplementar e enviado à Câmara dos Deputados 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 1980 
(n9 49/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução n9 
WHA 29.38, aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 
1976. Sessão: I•-12-80. 

Projeto prejudicado e enviado ao arquivo. 

Projeto de Lei do Senado n'il 124, de 1979, Senador Nelson Carneiro, que 
estabelece normas de assistência aO excepcional e autoriza a criação da Fun
dação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, e dâ outras providências. 
Sessão: 3-12-80. Extraordinária. 

SENADO F!ODERAL 

CENTRO GRÃFICO 

CENTRO GRHICO DO SENAOD FEDERAL 

( FUNCEGRAF) 

PLANO DE APLICAÇ~O 

6.000.000- Fundo do Centro Grãfico do Senado Federal Cr$ 72.202.986,27 
Supl ementaçã·o de Verba 

DETALHAMENTO 

3.1.1.1 Sal ãrios e Ve-ncimentos C!-$ 9.70D.DOO,OJ 

3. l . 2 .o Material de Cons urr.o C r :C: 27.800.000 '00 

3.1.3.2 Serviços de Terceiros Cr$ 6.500.000,00 

4.1.1.0 Obras Cr$ lB.202.98f,27 

4.]. 2.0 Equipam.e Mat. Permanente Cr$ 10.000.000,00 

T O T A L G F. R A L. ............. Cr$ 72.202.986' 27 

Saldo positivo do FUr.!CEGRAF, verificado no encerramen 

to do exercTcio de 1979~ mais a suplerr:entação de verba do exer

c'f-cio de 1980, (Art. 483 do Regulamento Administrativo, aprova~ 

do pela Resolução nQ 58 de 1972, Art. 172, § 29. do -Decreto-Lei 

nQ 200/67 e Art. 73 da Lei nQ 4.320/64). 

Bras~ 05 de Dezembro de f .980 

\ _____., .,(!,. ~,...____ 
ARNALDO GOMES 

q>t Diretor Executivo 

'"'·~UCD 
Senador ALEXANDRE COSTA 

Presidente <lo Conselho de Supervisão. 

rlm •• 
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SENADO FS:OERAL 

CENTRO CH!.õ.Ftç_p 

CENTRO GR~F!CO DO SENADO FEDERAL 

(FUNCEGRP.F) 

PLM!O DE A.PL_ICACM 

6.000.000 -:-.Fundo _do Centro Gr:~nco -do Sénado Federal 

Otstribuido para::--

.. 

3.1.1.1 Salãri os e Vencimentos C_r$ S1.700.000,00 

3.1.2._0 - J'i.at_erial de Consumo Cr! _300. 000, DO 

TOTAL GERAL ..••.•....••••..•••.. ~_ •.• Cr$ 10 .. 000.000~00 

Suplement.,ção ele verba no exerclcio de 1.980 

Brasilia, 05 c!e Dezembro de 1980 

~· . 

1~-Â·~ 
P,RNALDD GD~:Es 

~rOi retor txec;uti vo 

::~J..OR <om .. 1 (]} 
Presidente do_Co_nselho de _Supervi_~ão 

rlm .• 

COMISSÃO DIRETORA 

ATA DA 24• REUNIÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA A 2 DE DEZEMBRO DE 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador Lutz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-P~esidente, Di
narte Mariz, Segundo-Vice-Presidente, Alexandre Costa, Primeiro
Secretário, Gabriel Herrnes, Segundo-Secretário, Lourival Baptista, Terceiro
Secretário e Gastão MüJier, Quarto-Secretário, às dez horas e quinze minutos 
do dia dois de dezembro de mil novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Di~ 
retora do. Senado Federal. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e faz uma explanação 
sobre o problema da subordinação da Chefia dos Serviços Auxiliares dare
presentação do Senado Federal, no Rio de Janeiro, esclarecendo que esse ór~ 
gão é o que cuida dos transportes e que, devido a sua necessidade de manter 
em perfeito funcionamentO a frota de veícUlOs, precisa decidir tais assuntos 
com urgência. A Representação do Senado no Rio de Janeiro não tem- auto
nomia suficiente para resolver de imedato tais assuntos. Diante disso, na prâ
tica, o Chefe daquele Serviço tem: de despachar diretamente com o Diretor
Geral. Assiffi sendo, urge dar-se tratamento correto a espécie, subordinando 
o referido órgão diretamente ao Diretor_-Gerat do Senado Federal. A su
gestçào, aprovada por todos os presentes, é consubstanciada em Projeto de 
Resolução que, assinado, vai à Secretaria-Geral da Mesa, para os devidos 
fins. 

A seguir, Sua Excelência concede a palavra ao Senhor Segundo
Secretârià, que einite parecer favorãvel às contas da administração relativas 
ao segundo trimestre de 1980. O Senhor Segundo-Secretârio esclareCe que as 
referidas Contas se encontram na mais absoluta ordem, sendo elogiável a ma
neira em que são apresentadas pela Administração, podendo ser ti.provadas.~ 
A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova o parecer do Re
lator, pela aprovação das Contas. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretârio discorre sobre os seguintes 
assuntos: 

t Y) Processo em que o Senhor Diretor-Geral encaminha e presta infor
mações sobre a concessão de uma gratificação especial, anualmente concedi .. 
da no mês de dezembro. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, 
autoriza a concessão da gratificação especial aos servidores do Senado Fede--: 
ral, nas bases apresentadas pela Subsecretaria Financeira. Os Conselhos de 
Supervisão do CEG&AF e do PRODASEN ficam autorizados a, caso solici
tados, conceder mencionada gratificação aos seus servidores, de acordo com 
as disponibilidades dos órgãos. 

29) Processo e:rn que o PRODASEN encaminha proposta orçamentária 
para o exercício financeiro de 1981. Após amplamente debatida a matéria, a 
Comissão Diretora, à unanimidade, aprova a proposta apresentada. 

39) Processo em que o funcionário Augusto Lopes Ribeiro requer a in
clusão do seu nome no programa de seleção para o curso de mestrado em ad
ministração pública, da Universidade do Estado de Nova Iorque, Albany. 
Após debatida a matéria e considerando os pareceres favoráveis, especial
mente o do Dir"etOr~Geral, a Comissão Diretora considera o candidato quali
ficado e autoriza a sua inclusão no Curso de Mestrado ministrado pela Uni
versidade de Albany e, conseqUentemente. que o funcionário se ausente do 
Pais pelo prazo de dois anos, com direito ao vencimento e vantagens, calcula
dos na forma da legislação_em vigor e nos moldes concedidos aos demais ser
vidores na mesma situação, com os benefícios da Lei nY 5.809, e legislação 
complementar. 

4Y) Processo em que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul soli
cita seja coloc~da __ à disposição a funcionária Aurea Leite Camargo, Assisten
te Legislativo, Classe Especial, sem ónus para o Senado. Por se encontrar 
dentro das normas traçadas anteriormente, a Comissã_ó Diretora autoriza a 
disposição. 

5•) Expediente em que o Senhor Senador Mendes Canale, Presidente 
da Comissão de Assuntos Regionais, prOpõe a compra de uma cópia do Fil
me "Jari", no valor de CrS 150,000?00. A COmissão Diretora, após ampla
mente debater a matéria, à unanimidade dos presentes, indefere o pedido. 

6Y) Processo em que o funcionário Fernãndo Fonseca, â dispo-sição do 
Governo de Minas Gerais, -solicita reconsideração na omissão de seu nome na 
relação dos servidores ben~fi_ciados pela aplicação do aumento por mérito. A 
Comissão Diretora, após examinar a. matéria, conclui no sentido de que os 
servidores à disposição de outros órgãos do Poder Executivo, não podem 
concorrer em pé de igualdade com os servidores em exercício na Casa. Diante 
disso, o requerente, nos termos da Resolução nY 25, de 1979, não faz jus ao 
aumento por mérito. O pedido é indeferido. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao· Senhor Quarto
Secretário, que emite parecer sobre os seguintes assuntos: 

I•) Projeto de Resolução n• I, de 1980, que altera o art. 243 do Regi· 
mento InternO'"dO Senado Federal, de autoria do Senador Luiz Cavalcante. O 
parecer do Relator é pela rejeiÇão do Projeto, por considerar a suspensão da 
sessão ordinária uma justa homenagem prestada pela Casa a um companhei
ro falecido. A Comissão Diretora aprova o parecer do Relator. 

2Y) Projeto de Lei do Senado n'? 6, de 1980, que regulamenta, junto ao 
IPC, a nova situação jurídica de seus atuaiS contribuintes facultativos. O pa
recer do _Relator é pela rejeição do Projeto, com base nas informações do 
IPC, que esclarece que os favores da proposição não possuem base atuarial, 
jã estando o IPC grandemente onerado de obrigações e responsabilidades. A 
Comissão Diretora aprova o parecer do Relator. 

3Y) Processo nY 003817 79 2, em que a Subsecretaria de Pessoal pede in
formações sobre o pagamento da gratificação pro-labore e horas-extras aos 
Motoristas. O Relator esclarece que os servidores, inicialmente, estavam regi.:. 
dos pela CLT e que, por decisões da Comissão Diretora, foram beneficiados 
com o Pagamento de gratificação pro-labore e com horas-extras, mas que, 
posteriormente, passaram, mediante transformação de emprego em cargo, ao 
regime estatutário. Neste, têm direito às diárias pelo comparecimento às ses
sões extraordinárias ·e a gratificação pela prestação de serviços extraordi
nários (horas-extras). Assim sendo, aos Motoristas do Quadro Permanente 
pode ser concedida a gratificação prevista no art. 386 do Regulamento Admi
nistrativo, vedado, por falta de amparo legal, qualquer outro pagamento de 
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gratificação não prevista (pro~labore). A Comissão Dirctora, à unanimidade, 
aprova o parecer. 

A seguir, a Comissão Dir'ctora debate o problema do aproveitamento 
dos claros de lotação existentes no Quadro Permanente do Senado. Ã vista da 
infoimação do custo de um concurso, face ao reduzido número de claros exis~ 
tentes, cbegou~se a conclusão da sua impraticabilidade, vez que muito eleva
da a despesa. Após amplamente debatida a matéria, a Comissão Díretora de
cide extinguir os claros de lotação __ existentes no Quadro Permanente do Sena
do Federal, a que se referem os A tos n9s 13/73 e 1/74 da Comissão Diretora, 
e ampliai- os claros de lotação do Quadro de Pessoal CLT em igual número, e 
sem aumento de despesa, devendo os empregados Correspondentes serem 
providos por Ato do Presidente do Senado, nos termos do Ato n9 2, de 1973, 
da Comissão Diretora. Essa decisão é cpnsubstanciada em Ato que, assinado, 
vai a publicação. O Sr. Presidente, a seguir, aborda o problema relativo aos 
processos em que José Carlos Vidal solicita readmissão ao cargo de Técnico 
Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal. Sua Excelência escla
rece que ern reunião anterior da Comissão Diretora ficara decidida a audiên-

cia de um jurista especializado na m~t~ria, dada a sua complexidade. No en
tanto, considerando as dificuldades naturais de uma consulta a uma pessoa 
estranha e, ainda, que o Senado possui vãrios órgãos especializados, legal
mente constituídos, entende, atendendo sugestão do Senhor Primeiro
Secretário, que se deva solicitar o parecer da Assessoria do Senado, pelo seu 
Diretor. A Comissão Diretôra aprova a sugestão e os processos são enviados 
ao Dr. Pedro Cavalcante, Diretor da Assessoria, para estudo e parecer. 

Em -seguida, o Senhor Presidente distribui o Projeto de Resolução n9 99, 
de 1980, ao' Senhor Primeirci-Vice-Presidente, e o Projeto de Resolução n'? 
106, de 1980, ao Senhor Primeiro-Secretário. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e cinco minutos, o 
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Lourival 
Baptista, Terceiro-Secretârío,lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 2 de dezembro de 1980. - Senador Luiz 
Viana, Presidente. 

(*lATA DE COMISSÕES 

SU"SSLCRE"I'l,RH. DE CO!'-l:i.S. Jt:S 

·'i 

RELAT0IU0 REL.1)..TIVO AO N~S DE dezembro l 980 

E;.:.::::T;. ~;C!·!g:{O Dl\. P!'\OPOSIÇÍÍO PRICCSEI~~~:·S;:EI·DE' T~ (1~'!G.Z.O Kll,. ·~··'\/~"""~~ 
----------------------------------------t--~-E_u_~_;ô_·~_'_· ___ ._,_~ ______ ~J-'D_M_r_s_s>_:o __ i-j· ---:_,_~'_'_"_'_''_"·--------------+ 

.. I I I InstalaL...l a L .'!issão, ern 02.12~80. t-'Et..SAGEZ.: t-;9 149/80-C!';, do Senhor l?r_esidente da 

Rcrúbl ica subrr,etendo à deliberação -do- Cqnç-rcssol j Parecer 
1
.rofcri· ., CIT' 04 .12.80, favorável ã ~>rn 

1\,,.:-i~'n.ll ._, t~·Kto do Ocçorcto-1ci n9 1.813, de 24 Sen. ALOYSIO Clll\VEf: 16. 03.f'l I s.:tÇJCm, nu .. tur1,; de Projeto cle O:.'Crcto LL.ogislã' 
•. :_ ... ,., ... ,\'~' 1;·.J.>r.;:~ ..i.:! 1 ')80, quo·~rnstitl!_i n~r,_li.mc l.\S.po-~ Scn. JORCE KALUt-'E tive que ,,fereo ,.;aro conclusão, vot.i:l.n::lo, cciii 
.:~.11 .:.e ir. .. ~ent.ivos para os Cll'pn:!cndiment_os int~ Dep. JORí'E 'ARBAí'E I . - elo OSVl\Iro 
.a·..~.:'.t<-'S .:i~ I'l'O~,.rsma Crande ca.r.:tjãs~ c dá outras rest.rlço:.· .. , 0 Lo l' IW l>EI.D, · 

~r.:rvl..:!ênclas".. I Aprovado. . 

I 1=
-lo 9r~~ ~do"ãC~missão ~~ até o~-- os. .ao. ! 

o HELIO C'ARCIA 10.8-0 Confome' disp .to no art. 20 do Reginento ' C9; 
A 1.0 85 ~B7/80 D ep. NEY rERREIRA num do CcliCTreSSl .:.:tcional, o Sr. Presidente d.:!. PROPOSTA~ DE Et-lENDA R CONSTITUlÇ,.: ~QS1! i e d 'S ep. BERNARDIN0 VIPNA Ccrnissão ,~tenrLt\ l seJa o parecer relatado oral 

que"Dispoeo sobrea a epresentaçao o t ca 0
1 en. I m:nte em 11enãr 1 ,, por ocasião da discussão da nS 

Distrito Federal". tena~ 1 

I : 

;·;;,,r,'STA DE E>!ENDA Â CONSTITU!ÇÃD NQ 95/80, ~J Sen. lDALDERTO SEN' ~~o"~~~~''~~~; 
·.:--,lt<Jt'.l a r:~d..1ç.io dos §S 3..., c 49 do art. 39 da Sen. JORí'E KJI.I.U!>'E I 25 • 11. 80 l 1do à Comiss5.o foi prorrOC"~ 

.03.8L 

I -.·~~nstitUl'\..lO 1·\!UCl",.ll". L'cp • .JÜLIO t"AR'l'It>;S 

PRJ?OSTA r:E E~:.ENDA A-·CO!'OSTiTuiÇÃO NQ 96/80 .. que Sen. NELSON CJir:NEIR() ·t- Instala,:.t a t' "issão, em 17.11.8-0, 
"I-.crcsçoer.ta § 89 ao art. 32 da ConstituiÇão Fe- Sen, BERNARDINO VIJ'NA !11 • 03 •81 

•. :i.::ral•. Dep. AFR!_sr_o_VIEIRJ'. LH'~_L __ _! ____ _ 

J:lRESIDE~;'rC 

V. PRSSIDE~TE 

-- . _ ____!:U.J.:~~-------

jr~Rt·.ZO NA 
1

C0~1TS$.i\O 
-----------·-

------·-----.-------, 

i 

Instalad., a c,: ic:são, em 25.11.80. 
PROPOSTA DE E~!ENDA A CONSTITUIÇÃO NQ 98/SO, que De PEDRO FPPI.I' 

18
•
03

•
81 

.. ~~ 
•Acrescenta dJ.spositivos à Constituição Federal ~De~· DARC!LIO AYRES 
determinando a realização de plebisci~o.para a Sen: BERNARDINO VIANA 
instalação de usina nuclear no territon.o nacio- -

_nal_". ---~--+---------T----t-:::::-:-;-::;~·---------.-1 
Insta1ad, a c,. i:ssão, e!l' 02.12.80. \ 

PROPOSTA DE E?-\Et-;DA A CONSTITUIÇÃO N9 99/80~ que Sen. ~i~.~N~HA~i~NTE 
25 

• OJ •
8

l 

:~:u~~~~ ~~~:;:~.~O item VI 1 do art. 13 da Cons- ~~~: AFR!SIO VIEIRA LI!';\ 

-'----'--,---

Serão publicadas em súpJemento à presente edição. 
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f'ROPOSTA DE DELEGAÇ.b:O LEGISLATIVA N9 o-4/79 1 que 
"Prot:-Ce deleg.ação--ce-pdderes ao Senhor __ Pr~siden 
te da República para elaboração de lei criandÕ 
o Minsitério da Produção Animal e determinando' 
outras providências". 

PROPOSTA DE DELEGAÇÂO LEGISLATIVA N9 OS/79, quo 
"Propõe delegação de poderes ao Senhor Presiden 
te da República para elaboração de lei dispondÕ 
sobr-a o dt:!sdobramento do Ninistério _das Minas e 

. ,\ t-Unistério de Energia". __ -_:_~ 

., PROPOSTAS DE OELEGAÇÂO LEGISLATIVA N9s 6 1 7 e 

· ... ;.~~~' I';~:i~=~~~õ~: ~:~GG~Í~~ ~=r~0:~~~~r:~ão ~~ 
l-ei dispondo sobre a criação dos Ministérios da 
Mulher e da Criança; da Família e do Menor". 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N9 l/80, quE! 
"PropÕe delegação de poderes ao Senhor Presiden 
te da República, criando um parque alcoolquimT 
co no 'litoral do Estado do Piauí".__ -

Dep. 
Dep. 
Sen. 

Sen. 
Sen. 
Oep • 

Dep. 
Dep. 
sen. 

Sen. 
Sen. 
Dep. 

PRESIDENTE jpRJ,ZO NA 
v_ PRESID8NTE ~COUISSÂO Rl:LA'l'OR 

CARDOSO FREGAPAN1 
GEN~SIO 'DE BARROS 
AFFONSO CAMARGO 

HENRIQUE SANTILLO 
ALBERTO SILVA 
CARLOS SANT 'ANNA 

JONIA }'.ARISE 
LEUR LOMANTO 
ALMIR PINTO 

AGENOR MARIA 
LUIZ CAVALCANTE 
OSMAR LEITÃO 

Dezembro de 1980 -

3. 

C. ERVJo.Ç0ES 

Aguarda ;;, pa1· .;er do Rela;tor, 

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N9 02/80, que 
"PropÕe delegação de poderes ao senhor Presiden 
te da República para elaboração de lei criando"' 
o Instituto t>õacional do B.:J.baçu, e determinando 
outr-':lõ providJ'nci.J.s". 

Dep. GILSON DE BARROS 
Parecer profc- ido, em 64.12.80~ favorãvel! 
à Propost-a, n. :: termos de Projeto de Res~ l 

PROPOSTA oE·-·.DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N.9. Õ3/iJQ~ que
"PropÕe delegação de podere.s ao Senhor Presiden 
te da República para a criação do __M_i_:o.i.s~êrio dÕ 
~~~~~~~~~imento do Nordeste, e dá outras prov! 

oep. 
Sen. 

Sen. 
Sen. 
Dep. 

J'OÃO CARLOS DE CARI.t lução qu•• ofl! vce corno conclusão. 
RAIMUNDO PARENTE Aprovado. 

MARCOS FREIRE 
BERNARDINO VIANA A;rua.rda u par•·<.:er do Relator. 
NELSON MORRO 

Comissões instaladas ...••••.•••••.••••••.••••••••• · ••• :......... 2 

Reuniões realizadas •...•.•• ·-· ••••..••••••. , ••••••••••••• ; . , ••• 

Parecer proferido ., •••••.••••••.•••••.•••••••.•••• -.~... •• • • J.. 

Atas publicadas ..••• , •••••. _ .•••••••••• , ...•••••• ••••••·-·· ··---·-+ 23 

Expedientes encaminhados aos Srs, MembrO!; das Comissões ...• ,,. 1 SlJ 

Bras!lia, em 05 de dezembro de 1 9~.0. 

! 
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MISA 

Presidente 
luiz VIana 

1 t-VIce-Pr•aldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinarte Mariz 

1•-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel :-iermes 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Conelas 
Passos Pórto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 ..;.... Térreo 
Telefones: 211·3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis Ae Souia 

.oca!: Anexo 11 - Térreo 
relefones: 211·3490 

211·3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(J membros) 

COMPOSIÇÃO 

TitularM 

Presidente: Evelásio Vieira 
Viu-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Comargo 
3. Martins Filho 3. JÕão Colmon 
4. José üns 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Conale 1. Raimundo Parente 
2. José üns 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcas Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3·. Mouro Benevides 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce .. Líderes 

Humberto Lucena 
José Rlcha 

Marcos Freire 
MaurO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércio 

Pedro Simon 
Rob-erto Soturnino 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR- PP 

Líder 

Gilvon Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211-3493 
Reuniões: Terç'as-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 

1.9-Vic!'·Presldente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presiden.te: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 1. lenoir Vargas 
2. Helvídio Nunes 2. Joào Calmon 
3. Hugo Ramos 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Luiz Fernando Freire 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furfan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Querela 1. Cunho Limo 
2. leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lázaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. franco Montoro 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - ?HI-3494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas· 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: -
Vice-Presidente: Lázaro Borboza 

Suplentes 

1. Martins Filho 1. José Guiomard 
2. José Sorney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Cerzi 4. Moacyr Oalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

Sábado 6 7805 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Lider 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líftres 

Aderbal Jur•mo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
JOié Uns 

Lomanto Júnior 
Moocyr Oalla 

Murilo Bodaró 
Jutohy Magalhàes 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha- 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teot&nio Vilela 
Vice·Prt!1sidente1 Roberto Soturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Lins 
4. "tenoir. Vergas 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teot6nio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

. 1. Helvídio Nunes 
2·. Alberto Silvo 
3. Benedito Ferreiro 
4. Vicente Vuolo 

1. José Rlcha 
2. Orestes Quérda 
3. Tancredo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3495 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
ViCe-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kolume 

4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedrossian 

5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Mlchiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 



7806 Sábado 6 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211-3492 
R~uni6es: Qvintas·f,iras, às 10100 hc.~as 
local: Sala do Anexo B1' 

.OMISSÃO DE FINÀNÇAS - (CF) 
(17 membf'O's) 

COMPOSIÇÃO 

Presidento: Cunha Uma 
Vice·Presit:f•nt•: Tancredõ N•~ 

rrtulares 

1. Raimundo Parente 
2. Jo6o lúdo 
3. lornanto Júnior 
4I AffonfO Camargo 
5. 'vr~nlt~ VuoJõ 
6. Al~rto Silva 
7. Amaral 'furlan 
'8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhaes 

10. Mendes Canale 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Robsrto Sdturnino 
A;. Amoral Pêixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. T&otón1o Víl&la 

Suptenfo 

1. Saldanha. Derzi 
2. lui:z: ,Fernando Freire 

3. Jeué Freire 
A. Josó Sarnt~)' 
5. Milton Cobrai 
6. José Guiomard 

1. Paulo Bronard 
2. Marcos Freire 
3. lózaro Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211M3493 
Reuniões: Quintas-feiras, ós 9J30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Holvidio Nunes 
Vice·Presidento1 Lonoir Vergas 

Titulares 

1. lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 

3. Martins Filho 
.4. !WJacyr Dalla 
S. luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Monto r o 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 

3~ Euni~ Mlchiles 
.4. Benedito Conelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: lei/a leivas Forro Costa......, 211-3497 
Reuni6es: Quintas-feiras, àJ 11:00 horos 
local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO tl'E MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Arnon do Me/lo 
Vico-Prosidente: Alberto Silva 

Suplentes 

~ 1. Luiz Cavalcante 
\2. Milton Cabrcd 
3. Alberto Silva 
4. Arnon do Mello 

1, Direeu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

t. Affonso Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magolh&es 

1. Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 

D~ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S~ção II) 

Assistente: Cor/os da Fonseca Braga- 211·3496 
Reuniãtts: Quartas-feiras, às 11:00 horns 
Local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

{17 membros) 

COMPQ.SlÇÃO 

Prb.jid•ntD: lomanto Júnior 
Vico-Prosidtnte: Orostlf Quérclo 

Titulares 

1 . Lomanto Júnior 
2. Alm1r Pinto 
3. Amaral Forlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Mogalhaes 
7. Lenoir Vargas 
S. Moacyr Oalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Cerzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lázaro Barboza 

l. Affonso Camargo 
2". Evelósio Vieira 

Supl•nhts 

1. Tarso Outra 
2. João lúcio" 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sarney 
5. Murllo Badaró 

1. Agenor Maria 
2, Jai$0n Barreto 
3. Humberto Lucena 

1, Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3496 
Rsuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local, Sala "R~i Barbosa 

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vico·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. rarso Outra 1. Joào Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Cana/e 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrahão de AJrcrúj.o - 211·3266 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Ane,.;o 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outta 
1 ~-Yice-Presidonto: Saldanha Oen:i 
2"-Vico-Presldente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. TOI'$0 Ot.ftra 
2. Bornardino Viana 
3. Saldanha Oen:i 
4. Lomanto Júnior 
5. Medes Conale 
6. Adérbal Juremo 
7. AI~~''"' Pinto 
8. len<. .• Vergas 
9: José Sarney 

Suplsntes 

1. Aloysio Chavos 
2. Pedro Pedrauian 
3, 
4. José- Gulomard 
5. Luiz Cavalcante 
6, 

1. Paulo Brossard 
2. N.i150n Carneiro 
3. lta~r Franco 
4. Jos!i'Richa 
S. Alnar:PI P.eixoto 
6. Tancreâo NeQJ 

llezernbro de 1980 

1. Man:os Freire 
2. Mauro Ben~id.s 
3. leite Chaves 

'Assistente: Lei/a Leivas Ferro CoJlC -· 211:3497 
Re11ni~: Quartns-ftir:ÇJI, Cl$ 11 :OÓ _hll)ra$ 
Local: Saia "Rvy Barbosa" - An~ U 

COM~~O D1E SAú~ 
f1 membros) 

Presid~t.: Gilvon Roc:h13 
VJ'ce-Pre.sldenf•, Henrique Santillo 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2, Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
4. José Guiomard 

1, Gilvan Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha O.rzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canelas 

1. José Rlc:ha 
2. Adalberto Seno 

Assistente: l.êdo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos·feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalurne 
Vico·Presidente: Mauro Bonevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalumo 1. Raimundo Parente 
2. Loiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo l!adaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro ~nevides 1. Cunha Uma 
2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 
3. Orestes Qvérda 

Assistente: .Marcelino.dos Santos Come/lo- 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9·,30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPq 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vico-Prosldentol Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2 Luíz Fernando Freire 

3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3, Lózaro Barboza 

Suplentes 

1. AffonfO COmargo 
2. Pedro Podrouian 
3. Aderbal Juremo 

1. Orestes Qu6rcia 
2. Evelásio Vieira 

Assistente: lêda Ferreiro do Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo50" - Ansxo 11 



Dezembro dt• 1980 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito hrreiro 
Vice-President&: Vic&nte Vuolo 

.Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossiaf) 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÁRIO DO (ONGRESSO Y\A('JOY\r\1. (Sl·ç:lo 11) 

1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lázaro Barbozo 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos .Santos Comello - 21 1-34'99 

Retmiões: Terços-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B} SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard AcC(JJJhy - 21 1·3510 

Mauro Lopes de Só- 211-3.509 

Clayton Zonlorenci - 211-3508 

-.;,íh.ulo (, 78117 

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E OE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Crl.IZ 
local: Anexo H - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vionna - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- -211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1980 . 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA 
MARCELINO C.f. 

CLÇ)VIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 

10,00 09·30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C. A. R. 
Ramal- 4139 

C.S.P.C. 
Ramal-4154 

LEOA 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" SÉRGIO 

09,30 C.S,N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal- 4154 RUYBARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,00 10,30 C.S: Ramal-4154 LEOA 

RUI BARBOSA C.A. 
Ramal- 4154 

SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 11,00 C.LS. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

10,30 C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 
RUYBARBOSA 

Ramal- 4139 

C.R.E. 
Ramal- 4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS 
11,00 Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 


